
R A D Y  I  W Ó J TA  G M I N Y  K O S A K O W OÓNR 9/2017
KOSAKOWO
Wrzesień 2017 r.

DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE W KOSAKOWIE
9 września odbyło się w Kosakowie tradycyjne Święto Plonów. Tym razem były to Dożynki Gminno-Powiato-
we zorganizowane wspólnie przez Starostę Puckiego oraz Wójta Gminy Kosakowo wraz z Sołtysami. 

Imprezę rozpoczął uroczysty korowód dożynkowy, po czym odbyła się Msza Święta koncelebrowana przez 
ks. Kanonika Jana Grzelaka, proboszcza parafi i pw. Św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie. Oprawę mu-
zyczną mszy zapewnił Chór Morzanie. 

Następnie dzielono się chlebem wśród mieszkańców i przybyłych gości, w czym prym wiedli Starosta Pucki 
Jarosław Białk, Wójt Jerzy Włudzik, Zastępca Wójta Marcin Majek oraz Przewodniczący Rady Gminy Marcin 
Kopitzki. 

Funkcję Starostów Dożynek pełnili: Aleksandra Fedde-Derc z Połchowa oraz 
Adam Miklaszewicz z Suchego Dworu. 

POŁĄCZENIE DROGOWE Z SUCHEGO DWORU DO DĘBOGÓRZA
Gmina Kosakowo rozpoczęła prace nad następną ważną inwestycją drogową (po ul. Derdowskiego). Ruszyły prace projektowe dla drogi z Suchego Dworu 
do Dębogórza w ciągu ul. Chmielnej i Paska. Planowane jest wykonanie skrzyżowania typu rondo z ul. Pomorską oraz Szkolną. Na całym odcinku zostanie 
także zaprojektowany ciąg pieszo rowerowy. Droga ta będzie istotnym rozwiązaniem komunikacyjnym na mapie Gminy Kosakowo i stanie się w przyszłości 
alternatywą dla ul. Wiejskiej i Żeromskiego. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie stosownych zezwoleń planowane jest na 2018 r.
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1. Uchwała Nr XLIV/74/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy fi nanso-
wej w formie dotacji celowej Gminie 
Czersk na naprawę infrastruktury gmin-
nej uszkodzonej w nawałnicach;

2. Uchwała Nr XLIV/75/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie przekazania środków fi nanso-
wych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Policji dla Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Gdańsku na pokryci pilnych wy-
datków związanych z zakupem towarów 
i usług dla Komendy Powiatowej Policji 
w Pucku;

3. Uchwała Nr XLIV/76/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zmian budżetu gminy Kosa-
kowo na rok 2017;

4. Uchwała Nr XLIV/77/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy fi nan-
sowej gminy Kosakowo na lata 2017-
2023;

5. Uchwała Nr XLIV/78/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
działki nr 543 w Rewie gm. Kosakowo, 
przy ulicy Surfi ngowej;

6. Uchwała Nr XLIV/79/2017 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 
2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIX/52/2017 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go części obrębu Pogórze i Dębogórze 
w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Dę-
bogórskiej i drogi technicznej elektro-
ciepłowni;

7. Uchwała Nr XLIV/80/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go działek nr 989/1 i 989/2 w Mostach 
gmina Kosakowo, przy ul. Cisowej;

UCHWAŁY PODJĘTE NA XLIV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY 
GMINY KOSAKOWO W DNIU 31 SIERPNIA 2017 R.:

8. Uchwała Nr XLIV/81/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
części obrębu Pogórze gm. Kosakowo, 
przy ul. Traugutta;

9. Uchwała Nr XLIV/82/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonego uchwałą Rady 
Gminy Kosakowo Nr XLIII/74/2009 
z dnia 28 października 2009 r., obejmują-
cej działkę nr 1150/13 w Mostach gmina 
Kosakowo, przy ul. Kasztanowej;

10. Uchwała Nr XLIV/83/2017 Rady Gmi-
ny Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/47/2010 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 maja 
2010 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszarów położo-
nych w rejonie ulicy Wiejskiej i Kołłątaja 
w Pogórzu gm. Kosakowo;

11. Uchwała Nr XLIV/84/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Zespołu Szkol-
no- Przedszkolnego w Pogórzu gm. 
Kosakowo, przy ul. Szkolnej;

12. Uchwała Nr XLIV/85/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy Marce-
panowej we wsi Kosakowo;

13. Uchwała Nr XLIV/86/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zmiany nazwy ulicy położo-
nej Suchym Dworze na terenie gminy 
Kosakowo z LEONA KRUCZKOWSKIEGO 
na WITOLDA GOMBROWICZA

14. Uchwała Nr XLIV/87/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zniesienia statusu pomnika 
przyrody;

15. Uchwała Nr XLIV/88/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/18/04 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 

2004 r. w sprawie utworzenia publicz-
nej placówki oświatowo wychowawczej, 
zmienionej uchwałą nr XXI/28/2012r. 
w sprawie utworzenia publicznej pla-
cówki oświatowo wychowawczej 
i zmiany uchwały Nr XVI/18/04 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2004r. 
w sprawie utworzenia publicznej pla-
cówki oświatowo wychowawczej;

16. Uchwała Nr XLIV/89/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie określenia szczegółowych 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygo-
dniowego wymiaru zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierow-
nicze w placówkach oświatowych;

17. Uchwała Nr XLIV/90/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. kadm. Xawerego Czer-
nickiego w Pogórzu, w ośmioletnią Szko-
łę Podstawową;

18. Uchwała Nr XLIV/91/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szko-
ły Podstawowej im. Obrońców Kępy 
Oksywskiej  w Dębogórzu  w ośmiolet-
nią Szkołę Podstawową;

19. Uchwała Nr XLIV/92/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. P. Dunina w Mostach  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową;

20. Uchwała Nr XLIV/93/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wezwania do usunięcia na-
ruszenia prawa złożonego przez Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Gminy Kosako-
wo z dnia 19 lipca 2017 roku w związku 
z podjętą chwałą nr XLII/70/2017 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 29 czerwca 
2017 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania fi nansowego Gminy Kosako-
wo za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy Kosakowo 
za 2016 r.

POMOC DLA GMINY CZERSK
Rada Gminy Kosakowo na sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r. uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy postanowiła o udzieleniu pomocy Gminie Czersk, 
poszkodowanej przez nawałnicę. Z propozycją przekazania tej gminie 100.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej 
zwrócił się do Rady Wójt Gminy. Umowa z Gminą Czersk została podpisana 1 września br., środki zostały przekazane. Kwota 100000 zł została pozy-
skana z oprocentowania wolnych środków, zgromadzonych na rachunkach Gminy.
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w sprawie: zmiany nazwy ulicy położonej w Suchym Dworze na terenie gminy Kosakowo 
z LEONA KRUCZKOWSKIEGO na WITOLDA GOMBROWICZA.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 744) oraz Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr IV/4/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad stosowanych przy nadawaniu nazw 
ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie gminy Kosakowo, 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIV/86/2017 RADY GMINY KOSAKOWO 
Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 R.

§ 1
Zmienia się dotychczasową nazwę – ulica 
LEONA KRUCZKOWSKIEGO położoną w Su-
chym Dworze oznaczoną jako działki nr: 
190/496, 190/7, 190/306, 190/616, ob-
ręb Pogórze, gm. Kosakowo, stanowiące 
własność Gminy Kosakowo  na  nazwę ulica 
WITOLDA GOMBROWICZA.

§ 2
Ulica opisana w  § 1 została przedstawiona na 
załączniku grafi cznym do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny Kosakowo.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Woje-
wództwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
 /-/ Marcin Kopitzki

U Z A S A D N I E N I E
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 
kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 

nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczno-
ści publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), obo-
wiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, 
organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących 
komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny 
sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to 
osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizują-
cych represyjny, autorytarny i niesuwerenny sys-
tem władzy w Polsce w latach 1944-1989. 

Na terenie wsi Suchy Dwór znajduje się ulica, 
której patronem jest Leon Kruczkowski (1900-
1962) – powojenny działacz komunistycz-
ny, członek centralnych organów PZPR, 
Rady Państwa PRL i prezydium komuni-
stycznego FJN. Powyższa nazwa w ocenie 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu podlega zmianie jako wypełniająca 
normę art. 1 ustawy o zakazie propagowa-
nia komunizmu lub innego ustroju totali-
tarnego przez nazwy budowli, obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej. 

Zgodnie z wnioskiem Sołtysa i Rady Sołec-
kiej wsi Suchy Dwór proponuje się zmianę 
nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na Wi-

tolda Gombrowicza (1904-1969) polskiego 
powieściopisarza, nowelisty i dramaturga, 
którego dorobek literacki budzi trwałe zainte-
resowanie na świecie - niemal wszystkie jego 
utwory zostały przełożone   na kilkanaście języ-
ków.

Wejście w życie niniejszej uchwały spowoduje 
dla Gminy Kosakowo skutki fi nansowe wynika-
jące z wykonania oznakowania (tablice z nazwą) 
w wysokości do 800 zł. Zgodnie z art. 5 ustawy 
o zakazie propagowania komunizmu lub inne-
go ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 744) pisma oraz postępo-
wania sądowe i administracyjne w sprawach 
dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych 
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach 
i dokumentach urzędowych zmiany nazwy do-
konanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. 
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy 
nie ma wpływu na ważność dokumentów zawie-
rających nazwę dotychczasową. 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy jest 
w pełni uzasadnione.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 75/2017 – określiłem wa-

runki ustanowienia służebności przesyłu na 
nieruchomości gminnej oznaczonej wg ewi-
dencji gruntów jako działki nr 9,12/4,22/4 
i 50 obręb Pierwoszyno Gmina Kosakowo na 
rzecz ENERGA-OPERATOR sp. akcyjna z sie-
dzibą w Gdańsku

2. Zarządzeniem Nr 76/2017 – postanowiłem 
o niewykonaniu prawa pierwokupu nieru-
chomości położonej w Mostach, Gmina Ko-
sakowo (dz. nr 1410/32 o pow. 940 m²)

3. Zarządzeniem Nr 77/2017 –  postanowiłem 
o niewykonaniu prawa pierwokupu nieru-
chomości położonej w Dębogórzu, Gmina 
Kosakowo (dz. nr 71/1 o pow. 2000 m²)

4. Zarządzeniem Nr 79/2017 – postanowiłem 
o niewykonaniu prawa pierwokupu nieru-
chomości położonej w Mostach, Gmina Ko-
sakowo (dz. nr 1410/41 o pow. 937 m²)

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO 
W OKRESIE OD 30 CZERWCA – 31 SIERPNIA 2017R.  

5. Zarządzeniem Nr 81/2017 – ustaliłem wyso-
kość środków funduszu sołeckiego na 2018 
rok (przyjąłem kwotę obliczoną wg wzoru 
444.511 zł.)

6. Zarządzeniem Nr 85/2017 – określiłem spo-
sób wykonania uchwały Rady Gminy Kosako-
wo nr XXXVIII/38/2017 z dnia 23 marca 2017r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjum do nowego ustroju 
szkolnego

7. Zarządzeniem Nr 93/2017 – postanowiłem 
o niewykonaniu prawa pierwokupu nieru-
chomości położonej w Kosakowie, Gmina 
Kosakowo (dz. nr 178/28  o pow. 914 m²)

8. Zarządzeniem Nr 96/2017 – postanowiłem 
o niewykonaniu prawa pierwokupu nieru-
chomości położonej w Mostach, Gmina Ko-
sakowo (dz.nr 1145/34 o pow. 820 m²)

9. Zarządzeniem Nr 99/2017 – odwołałem z 
dniem 1 września 2017r. pełnomocnictwo 

udzielone Dyrektor Gimnazjum p. Marzenie 
Korzeniewskiej

10. Zarządzeniem Nr 101/2017 – ogłosiłem 
wykaz i ustaliłem ceny nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Kosakowo prze-
znaczonej do zbycia w trybie przetargu nie-
ograniczonego (dz. nr 34/30 obręb Kosakowo 
o pow. 2,21 ha. 

Ponadto: 30 czerwca 2017r. odbyła się narada 
w sprawie planu naprawczego gminnej spółki 
PUK PEKO w Kosakowie W naradzie uczestniczy-
li: Wojt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Dyrektor 
zarządu s-ki PUK PEKO w Kosakowie Zdzisław 
Jaroni oraz kierownik Referatu ds. Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska w UG Ko-
sakowo Zdzisław Miszewski. Tematem narady 
były ustalenia w zakresie przekazywanych za-
dań Gminy do realizacji przez spółkę. Poruszono 
następujące tematy: 1/ przedłużenia umowy na 
eksploatację gminnej sieci kanalizacyjnej, 2/ re-
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alizacji przez Spółkę zadań z zakresu gospodarki 
komunalnej przekazywanych w drodze zarzą-
dzeń Wójta. Zdecydowano, że w gestii zarządcy 
dróg, czyli Urzędu Gminy (wykonawcą GKOŚ) od 
1.01.2018r. pozostaną zadania dot. bieżącego 
i zimowego utrzymania dróg gminnych publicz-
nych i wewnętrznych, w tym ciągów pieszo-
-jezdnych, ścieżek pieszo-rowerowych, placów 
i parkingów, których właścicielem jest Gmina Ko-
sakowo. W związku z tym polecił Kierownikowi 
GKOŚ p. Zdzisławowi Miszewskiemu wyłonie-
nie od 1.01.2018 r. wykonawcy dla tych zadań 
w drodze przetargu. Pozostałe zadania przeka-
zywane w drodze zarządzeń Wójta pozostaną 
w gestii gminnej spółki komunalnej. 

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W konkursie na Koncepcję architektoniczno-

-urbanistyczną Zespołu Szkolno-Przesszkol-
nego w Pogórzu przy ul. Szkolnej zwycięzcą 
została  Pracownia Architektoniczna Vowie 
Studio Plus, z  Szamotuł (woj. wielkopolskie)

2. W wyniku negocjacji prowadzonych w try-
bie zamówienia z wolnej ręki na zamówie-
nie uzupełniające na Projekty wykonawcze 
przebudowy ulic na terenie gminy  2017 r. 
zawarto umowę z fi rmą MS Biuro Projektowe 
Michał Sroka z  Gniezna, wartość umowy to 
45 395 zł

3. Unieważniono przetarg na Przebudowę ulic 
na terenie Gminy 2017 r. W 1 i 3 części za-
mówienia nie złożono ofert w częściach 
2 i 4 cena oferty była wyższa niż  kwota jaką 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na fi nan-
sowanie zamówienia. 

4. Unieważniono przetarg na Projekt wykonaw-
czy budowy połączenia drogowego z Debogó-
rza do Suchego Dworu w ciągu ul. Gronowej, 
Chmielnej, Paska wraz z uzyskaniem decyzji 
ZRID. Nie wpłynęła żadna oferta. 

5. Unieważniono przetarg na Przebudowę ulic 
na terenie Gminy 2017 r. – 2 edycja. W 1 i 3 
części zamówienia nie złożono ofert w czę-

ściach 2 i 4 cena oferta była wyższa niż  kwo-
ta jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na fi nansowanie zamówienia. 

6. W wyniku przetargu nieograniczonego na  
Utwardzenie nawierzchni ulic: Spacerowej, 
Łąkowej i Hebanowej w Mostach z materiału 
powierzonego (płyty drogowe 3x1,5 m) we 
wszystkich 3 częściach zamówienia zawarto 
umowę z fi rmą OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik, 
z Pomieczyna. Wartość umów wynosi dla 
części 1: 79 000 zł, dla części 2: 65 900 zł 
i dla części 3: 8 900 zł.

7. Unieważniono przetarg na Opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla 
przebudowy/budowy ulic na terenie Gminy 
Kosakowo w  miejscowościach: Dębogórze 
Wybudowanie, Mostach, Pierwoszynie, Po-
górzu, Suchym Dworze, Mechelinkach. Cena 
złożonych ofert była wyższa niż  kwota jaką 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na fi -
nansowanie zamówienia. 

8. W wyniku przetargu na Odwodnienie ul. Leśnej 
w Mostach zawarto umowę z fi rmą „ŻALA” Sp. 
z o.o. z Rekowa Górnego. Wartość umowy to 
1 099 620,00 zł 

9. Unieważniono przetarg na Projekt wykonaw-
czy budowy połączenia drogowego z Dębogó-
rza do Suchego Dworu w ciagu ulic Gronowa, 
Chmielna, Paska  wraz z uzyskaniem decyzji 
ZRID-   Nie wpłynęła żadna oferta nie 
podlegająca odrzuceniu. 

10. Unieważniono przetarg na Utwardzenie na-
wierzchni ulicy F. Dorsza  w Pogórzu. Cena 
złożonych ofert była wyższa niż  kwota jaką 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na fi -
nansowanie zamówienia. 

11. W wyniku przetargu na Opracowanie doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej oraz 
sprawowanie nadzoru autorskiego dla przebu-
dowy/budowy ulic na terenie Gminy Kosakowo 
w  miejscowościach: Dębogórze Wybudowa-
nie, Mostach, Pierwoszynie, Pogórzu, Suchym 

Dworze, Mechelinkach- 2 edycja w części 2 
i 3 zawarto umowę z MS Biuro Projektowe 
Michał Sroka z  Gniezna. Wartość tych umów 
to dla części 2: 59.347,50 zł i dla części 3: 
19.649,25 zł. Zamówienie w części 1 zostało 
unieważnione ze względu na brak ofert. 

12. W wyniku negocjacji przeprowadzonych w 
trybie zamówienia z wolnej ręki na Projekt 
wykonawczy budowy połączenia drogowego 
z Dębogórza do Suchego Dworu w ciągu ulic 
Gronowa, Chmielna, Paska  wraz z uzyskaniem 
decyzji ZRID- zawarto umowę z Biurem Projek-
towo-Inżynierskim PIN KONCEPT z Gdańska 
za cenę  147.600 zł brutto (120.000 netto).

13. Ogłoszono zwycięzcę przetargu nieograni-
czonego  na Przebudowę ulic na terenie Gminy 
2017r. 3 edycja w części 1,2,3 i 4. Wszystkie 
części zamówienia zostaną wykonane przez 
Konsorcjum Firm: Kruszywo sp z o.o. oraz Bi-
tuminium z Linii. Wartość tych części wyno-
si: dla części 1: 366 160,67  zł, dla części 2: 
634 184.36  zł; dla części 3: 543 499,94 zł’ 
dla części 4: 316 475,65  zł.

14. Unieważniono przetarg na Utwardzenie na-
wierzchni ulicy F. Dorsza  w Pogórzu – 2 edycja. 
Cena złożonych ofert była wyższa niż  kwota 
jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
fi nansowanie zamówienia. 

15. W wyniku negocjacji w trybie zamówienia 
z wolnej ręki zawarto umowę na Opracowa-
nie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla 
przebudowy/budowy ulic na terenie Gminy 
Kosakowo w miejscowości Dębogórze Wybu-
dowanie z fi rmą DROGADO Tomasz Ślusarz z 
Gdyni za cenę 29.766 zł. brutto. 

16. Ogłoszono przetarg nieograniczony na Budo-
wę oświetlenia drogowego w Gminie Kosako-
wo. W wyniku przetargu nieograniczonego na 
Budowę oświetlenia drogowego w gminie Ko-
sakowo  w każdej części zawarto umowę z fi r-
mą Antex z Mostów. Wartość umowy w części 
1 to: 19 803,00 zł, wartość umowy w części 2 
to: 27 675,00 zł, w części 3 to: 16 974,00zł. 

Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11  usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r., 
poz.1073 ze zm.) w wykonaniu uchwał Rady 
Gminy Kosakowo: Nr XXXIX/51/2017 z dnia 
18.05.2017r. oraz Nr XXXIX/54/2017 z dnia 18 
.05.2017r.   

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o wyłożeniu 
do publicznego wglądu:

1) projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego nieruchomości położonych 
przy ul.Owocowej w Dębogórzu gm.Kosakowo z 
uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko;

2) projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego działek nr 209/28, 209/29 
i części działki nr 209/30 położonych przy 
ul.Jagodowej w Dębogórzu gm.Kosakowo zuza-
sadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko;

Projekty planów udostępnione będą w dniach od 
9.10.2017r.  do 30.10.2017r. w siedzibie Urzę-
du Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, p. nr 7 

WÓJT GMINY ZAWIADAMIA  
(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 miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego nieruchomości położo-
nych przy ul. Owocowej w Dębogórzu gm. Kosa-
kowo - w dniu 12.10.2017r. o godz. 15.00. w sali 
posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo  (I piętro); 

2) dla projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego działek nr 209/28, 
209/29 i części działki nr 209/30 położonych 
przy ul. Jagodowej w Dębogórzu gm. Kosakowo 
- w dniu 12.10.2017r. o godz. 15.30. w sali posie-
dzeń Urzędu Gminy Kosakowo  (I piętro).

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w  projekcie  planu  
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 14.11.2017r. 

Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, 
że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1405) w związku z prowadzonym 
postępowaniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, w miejscu i cza-
sie wyłożenia projektów do publicznego wglądu 
można zapoznać się z ze zgromadzoną doku-
mentacją sprawy tj. projektami miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, progno-
zą 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 Wój-
ta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy Ko-
sakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, 
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ustnie do protokołu, za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania bezpiecznym podpisem elektronicznym 
na adres e-mail: kosakowo@kosakowo.pl wnie-

przekraczalnym terminie do dnia 14.11.2017 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej poda-
nego 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.

W NASZYM URZĘDZIE 
ZAPŁACISZ KARTĄ 

PŁATNICZĄ I TELEFONEM
Informujemy, że wychodząc naprzeciw mieszkańcom gminy, w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo (na parterze budynku) 
został uruchomiony terminal płatniczy, za pomocą którego można do-
konywać płatności (podatki i opłaty) kartą płatniczą i telefonem. Za-
chęcamy do korzystania z tej formy płatności.

Niezależnie od terminala można bezpłatnie wpłacać środki na konto 
Gminy Kosakowo w Banku PKO SA – znajduje się obok Biedronki. Jak 
już informowaliśmy, w związku ze zmianą banku obsługującego Gminę 
Kosakowo został utworzony od  31.07.2017 r. nowy rachunek banko-
wy przeznaczony do obsługi budżetu Gminy w PKO Bank Polski SA, nr 
rachunku  81 1020 1811 0000 0802 0311 6787  - dochody jednostki 

Jest to wynikiem wdrażania Programu upowszechnienia płatności 
bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej Ministerstwa 
Rozwoju razem z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. 

Jednym z założeń  tego Programu jest opracowanie i wdrożenie modelu 
akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS i 
użyciem WebPOS Paybynet w jednostkach administracji publicznej, który 
będzie bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów urzędu (płatni-
ków).

Rolą KIR w Programie jest koordynacja współpracy pomiędzy MR oraz 
podmiotami wybranymi do obsługi Programu. KIR jest także jednym z 
podmiotów fi nansujących Program. Program realizowany jest w związku 
z zawartym pomiędzy KIR a Ministrem Rozwoju i Finansów „Porozumie-
niem w sprawie współpracy w ramach upowszechniania płatności bez-
gotówkowych w jednostkach administracji publicznej”.

URZĄD GMINY KOSAKOWO 
INFORMUJE,

że zbliża się  termin  opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi (Dz. U. 2016r.poz.487 z późn. zm.), terminy do wnoszenia  
opłat to: 

I rata do 31 stycznia, II rata do  31 maja, III rata do  30 września danego 
roku kalendarzowego.

Konsekwencją niedokonania opłaty w powyższych terminach jest wy-
gaszenie zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Przedsiębiorca, którego 
zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w określonych ter-
minach może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wyga-
śnięciu zezwolenia (art. 18 ust.13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

W dniu 8 września br. została podpisana umowa z Wojewodą Pomorskim 
Dariuszem Drelichem o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na 
dofi nansowanie budowy ul. Derdowskiego. Wartość dofi nansowania to 3,0 
mln zł.

DOFINANSOWANIE BUDOWY 
UL. DERDOWSKIEGO 

DOKUMENTEM POTWIERDZONE

Schody prowadzące z pla-
ży na klif w Mechelinkach 
zostały w tym roku w pełni 
zmodernizowane (poprzednie 
zostały całkowicie rozebra-
ne, a w ich miejscu powstały 
nowe, wykonane z  tworzywa 
sztucznego - deski pomosto-
wej. Materiał ten charaktery-
zuje  się  wysoką odpornością 
na działanie czynników at-
mosferycznych, ponadto jest 
antypoślizgowy i szybkosch-
nący. Mamy nadzieję, że pomi-
mo niekorzystnych warunków 
atmosferycznych na jakie są 
narażone, posłużą na dłużej.

NOWE SCHODY NA KLIF
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Pierwsze dni nauki w szkołach już za nami. Obowiązujący od września nowy 
system edukacji, zmieniona podstawa programowa, spowodowały koniecz-
ność przystosowania szkół podstawowych w Dębogórzu i Mostach do no-
wych potrzeb. Kompleksowo wyposażono w tych placówkach sale informa-
tyczne oraz pracownie fi zyczne i chemiczne. Każda z placówek otrzymała 

NOWE PRACOWNIE W SZKOŁACH  

W minionym tygodniu dzięki uprzejmości Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddz. Dębogórze-Ko-
sakowo w Checzy Nordowych Kaszebów miała miejsce promocja nowego wydawnictwa autorstwa 
mieszkańca gminy pana Zygmunta Miszewskiego - „II części Zarysu Dziejów Ziemi Kosakowskiej: od 
wybuchu wojny po rok 1972”  Spotkaniu towarzyszyła wystawa dorobku pisarskiego autora związa-
nego z Gminą Kosakowo oraz wystawa rycin autorstwa pana Zdzisława Tatki. 

Praca nad publikacją trwała ponad trzy lata i jest efektem wielu spotkań i rozmów z żyjącymi świad-
kami gminnej historii, za co autor, jak i my wszyscy, jesteśmy wdzięczni. Wśród osób, które dzieliły 
się z nim wspomnieniami wymienić należy między innymi: ś.p. Antoniego Pienczk, panie Irenę Czapp, 
Gertrudę Poglettke, panów Henryka Nadolskiego, Andrzeja Kowalskiego, Stanisława Pienczke, p.p. Ce-
cylię i Konrada Karsznia, państwa Wantke z Kazimierza. Licznie zgromadzeni zaproszeni goście mieli 
okazję wysłuchać anegdot i relacji z procesu pisania zarysu historii. 

Książkę wypożyczyć można w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo. Wydawcą zarówno I-szej jak 
II-giej części „Zarysu dziejów Ziemi Kosakowskiej” jest Urząd Gminy Kosakowo.

Zygmunt Miszewski - komandor rezerwy dr inż., od 1998 roku mieszkaniec Gminy Kosakowo. W karierze 
naukowej i zawodowej zajmował wysokie stanowiska, był. m.in. szefem oddziału Naukowego Akademii 
Marynarki Wojennej, prowadził badania naukowe, wydawał publikacje i książki, uzyskał 15 świadectw 
patentowych. W gminie Kosakowo zapracował na uznanie wydając książki historyczne i beletrystyczno 
- historyczne, artykuły historyczne i popularno- naukowe, referaty, prelekcje, wywiady. Współpracuje z Bi-
blioteką Publiczną Gminy Kosakow. Jest  aktywnym członkiem Rady Sołeckiej wsi Most, laureatem  statu-
etki Złotego Kłosa, prestiżowego wyróżnienia w gminie Kosakowo. Został odznaczony m.in. honorowym 
tytułem Zasłużony dla Kultury Polskiej. 

PROMOCJA NOWEGO WYDAWNICTWA 
II CZ. ZARYSU DZIEJÓW ZIEMI KOSAKOWSKIEJ

od organu prowadzącego na ten cel po 120 tys. zł. W szkole w Mostach zo-
stały wyremontowane niektóre sale lekcyjne, odmalowana szatnia, zamon-
towano monitoring wewnętrzny. W szkole w Dębogórzu również wyremon-
towano niektóre sale lekcyjne, dodatkowo poszerzono parking, częściowo 
wymieniono ogrodzenie. 
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Z udziałem pocztów sztandarowych oraz  Orkiestry Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej odbyły się 19.09.2017r. przy obelisku w Mostach  
uroczystości związane z obchodami 78. rocznicy walk w obronie Kępy 
Oksywskiej podczas kampanii wrześniowej 1939r., kiedy to w krótkim 
okresie i na terenie o powierzchni zaledwie 4km2 stoczono co najmniej 
110 potyczek. Brak umocnień poza najprostszymi rowami strzeleckimi 
przyczynił się do wzrostu strat po polskiej stronie – zginęło ponad 2 
tys. żołnierzy (dla porównania – pod Monte Cassino zginęło ok. 1200 
Polaków).

Odprawiono Mszę Świętą. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafi i 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie ks. Stanisław Ziółkow-
ski, we mszy uczestniczyli również proboszcz parafi i p.w. Św. Antoniego w 
Kosakowie ks. kanonik Jan Grzelak oraz wikary z parafi i w Pierwoszynie 
Krzysztof Spławiński. O oprawę muzyczną eucharystii zadbało Stowarzy-
szenie Regionalny Chór Morzanie z dyrygentem Pawłem Nodzakiem. 

W hołdzie walczącym kwiaty złożyli: zastępca wójta Marcin Majek, repre-
zentujący Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej starszy 
inspektor komandor porucznik pilot Sławomir Skrajny, w imieniu Rady 
Gminy Wiktoria Śliwińska oraz Mirosława Piotrowska, w imieniu senatora 
Sławomira Rybickiego Adam Labuhn, przedstawiciele 43 Bazy Lotnictwa 
Morskiego, w imieniu członków Okręgu Kaszubskiego Związku Piłsudczy-
ków RP w Kosakowie pułkownik związku Władysław Paciuch, w imieniu 
sołtysów Bożena Roszak oraz Ewa Purska. Kwiaty złożyli również: Związek 
represjonowanych politycznie żołnierzy – górników oddz. w Gdańsku, dy-
rektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Zdzisław Jaroni, dyrek-
tor Kosakowskiego Centrum Kultury Krzysztof Andruszkiewicz, delegacja 
członków Zrzeszenia Kaszubsko -Pomorskiego oddz. Dębogórze- Kosa-
kowo, delegacja Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Obrońców Kępy 
Oksywskiej oraz delegacje ze szkół gminnych.

MUZYCZNE POŻEGNANIE LATA 
W GMINNYM DOMU KULTURY 

W PIERWOSZYNIE
16 września w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbył się koncert 
pn.”Muzyczne okruchy lata”. Widzów muzyką czarowali: Łukasz Wroński – 
tenor, artysta Teatru Wielkiego Opery Narodowej , Aleksandra Bieg – Pia-
seczna – pianistka, wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Ze-
spół Wokal z Gminy Kosakowo. Wykonali oni przeboje z musicali, popularne 
piosenki i najbardziej znane operetkowe arie. Można było usłyszeć m.in. 
takie utwory jak: La donna e mobile, Gwiazdy z musicalu Les Miserables czy 
Brunetki, blondynki. Przed koncertem można było w foyer skorzystać z gorą-
cych napojów oraz słodkiego poczęstunku.

Koncert okazał się bardzo udany. Przybliżył mieszkańcom muzykę klasyczną 
i sprawił, że stała się bardziej przystępna. Artyści zostali nagrodzeni przez 
publiczność owacjami na stojąco, a także kwiatami, które wręczyli: Wójt Je-
rzy Włudzik oraz Dyrektor KCK Krzysztof Andruszkiewicz. fot. Małgorzata 
Gorzała Oleszczuk

DZIEŃ URODZIN PO 90-TCE
Najlepsze życzenia dla dostojnych jubilatek 

Elżbiety Denc i Wandy Mańczak, 

które z okazji ich urodzin odwiedzili z kwiatami oraz 
koszami słodkości Wójt, Jerzy Włudzik,  sołtys Alina Merchel 

i radna Lucyna Sorn.

OBCHODY 78. ROCZNICY WALK
 W OBRONIE KĘPY OKSYWSKIEJ  
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Tradycyjnie, podczas Święta Plonów odbył się konkurs na ,,Najpiękniejsze wieńce 
dożynkowe”. Jury najwyżej oceniło wieniec przygotowany przez Rekowo Górne. Na-
stępne miejsca zajęły sołectwa: Kosakowo i Brudzewo. 

W części artystycznej wystąpiły: Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo, Zespól Bursz-
tynki, Zespół Kosakowianie oraz Chór Morzanie. Mogliśmy również podziwiać 
wspaniale przygotowaną młodzież szkół gminnych – zespół Dębogórskie Kwiatki 
z Dębogórza, zespół Jantarki z Mosów oraz zespół Rebuce ze szkoły w Pogórzu. Na 
dożynkowej scenie gościnnie wystąpił także Narodowy Zespół Piosenki z Brzosto-
wicy Wielkiej, naszej partnerskiej Gminy na Białorusi. 

Podczas trwania tej imprezy na boisku przy Gimnazjum w Kosakowie odbył się Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Dożynek Gminno-Powiatowych 2017. W rozgrywkach 
udział wzięły gminy Kosakowo oraz Puck. Ostatecznie zwyciężyła drużyna Sztormu 
Mosty reprezentująca naszą gminę.  

Zwieńczeniem części artystycznej były występy zespołów Spontan i Wokal, a także 
głównej gwiazdy wieczoru - zespołu Piękni i Młodzi. Do tańca uczestników dożynek 
porwał Andrea Lattari oraz zespół Półtora Gościa. Wyjątkową niespodzianką pod-
czas trwania imprezy był efektowny pokaz laserowy. 

Duży wkład w przygotowanie święta plonów należy do sołtysów i rad sołeckich, a 
także radnych, rolników i rybaków. Wszystkim im gorąco dziękujemy i doceniamy ich 
zaangażowanie. Wyrazy podziękowania kierujemy do naszych księży za wsparcie i 

modlitwę. 

Dziękujemy sponsorom impre-
zy: Bankowi Rumia Spółdzielcze-
mu oraz fi rmie Termont, a także 
służbom porządkowym:  Policji, 
Straży Gminnej i ochotnikom 
strażakom.

DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE W KOSAKOWIE  
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A K T U A L N OŚC I

CO PRZED NAMI 

• Uroczystą Akademię z okazji 
Święta Niepodległości, 

która odbędzie się 10 listopada o 
godz. 17:00 w Gminnym Domu Kul-
tury w Pierwoszynie. W programie: 
wręczenie statuetek Złotego Kłosa 
oraz innych nagród i wyróżnień, jak 
również występy artystyczne. 

• Międzynarodowy Dzień Seniora, 

który odbędzie się w niedzielę, 
8 października 2017 r. od godz. 
16.00 w Hali Sportowej przy Gim-
nazjum w Kosakowie (ul. Żerom-
skiego 11).W tegorocznym progra-
mie artystycznym znajdą się m.in. 
występ Orkiestry Dętej Gminy Ko-
sakowo, koncert ,,Najpiękniejsze Ro-
manse Wertyńskiego” w wyk. Piotar 
Lempa-bas - prowadzenie Tomasz 
Podsiadły oraz występ zespołu ,,Wo-
kal”. 

 Tego dnia do Państwa dyspozycji 
będą również: Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów – Koło 
Gminne w Kosakowie – pomiar glu-
kozy i ciśnienia, Fundacja „Fly” – 
Kosakowski Klub Seniora – stoisko 
informacyjne, kiermasz. Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogó-
rze-Kosakowo, Biblioteka Publiczna 
im. Augustyna Necla w Kosakowie, 
„Avon” – porady kosmetyczne.

• XI Festiwal Piosenki Żołnierskiej 
o Złoty Buzdygan Kosakowo 2017, 

organizowany w hołdzie obrońcom 
Kępy Oksywskiej 1939 r. Festiwal 
odbędzie się w dniach: 21-22 paź-
dziernika 2017 roku w Gminnym 
Domu Kultury w Pierwoszynie: w 
sobotę 21 października od godz. 
14:00 – przesłuchania konkursowe, 
w niedzielę 22 października o godz. 
16:00 Koncert Galowy. 

 Na laureatów czekają atrakcyjne 
nagrody. Regulamin Festiwalu wraz 
z Kartą zgłoszenia dostępny jest na 
stronie internetowej www.kosako-
wo.pl/kck 

• Zaduszki Morskie w Rewie 
1 i 2 listopada wspominamy tych, 
którzy odeszli. Jak każdego roku, 
Wójt Jerzy Włudzik, Proboszcz Para-
fi i p.w. Św. Rocha w Rewie ks. pra-
łat Michał Oksiuta oraz Kosakow-
skie Centrum Kultury zapraszają do 
uczestnictwa w Zaduszkach Mor-
skich, organizowanych w czwartek 2 
listopada 2017 r. w Rewie. Uroczy-
stości rozpoczną się o godz. 17:00 
Mszą Świętą w Kościele p. w. Świę-
tego Rocha. Po Mszy nastąpi prze-
marsz na pomost w Rewie, gdzie na 
wody Zatoki Puckiej puszczony zo-
stanie symboliczny wieniec. 

Wójt Jerzy Włudzik oraz Kosakowskie Centrum Kultury zapraszają na:
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Wystawy i wernisaże 
w kosakowskiej książnicy

BIBLIOTEKA 
GMINNA

B I B L I OT E K A

„Świat drewnem malowany” – intarsja. Pra-
ce wzbudziły ogromny zachwyt, tym bardziej, że 
sztuka intarsji pojawiła się w naszej Biblio-
tece po raz pierwszy. Goście byli wręcz ocza-
rowani licznymi dziełami, które przedstawiały 
zarówno naturę, panoramy miast czy klimaty ma-
rynistyczne. A wszystko to wykonane w drewnie! 
Niezapomniany wieczór!

Ta wyjątkowa wystawa potrwa do 10 paździer-
nika 2017 r. Zapraszamy serdecznie w go-
dzinach pracy biblioteki.

Z kolei w październiku Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Kosakowo im. Augustyna Necla ma przyjem-
ność zaprosić Państwa na wernisaż Zdzisława 
Karbowiaka pt. „Malowanie moim hobby”, który 
odbędzie się 12 października 2017 r. o godz. 
17:00 w budynku Biblioteki w Kosakowie. 

Serdecznie zapraszamy!

Październikowe spotkanie 
grupy literackiej

Na najbliższe spotkanie Kosakowskiej Grupy 
Literackiej zapraszamy 26 października 2017 r. 
(czwartek) o godz. 17.00. Grupa skierowana jest 
do literatów, poetów i prozaików z Gminy Kosa-
kowo, w każdym wieku, wszystkich piszących do 
szufl ady lub posiadających już opublikowany 
dorobek literacki, jak również wszelkich pasjo-
natów poezji i literatury, którzy sami nie tworzą 
poezji, ale lubią o niej podyskutować. 

Zapraszamy!

Biblioteka zaprasza na 
dyskusję wokół książki

Uległa zmianie data spotkania Grupy Czytelni-
czej. Pierwsze powakacyjne spotkanie Grupy  
odbędzie się 09 listopada 2017 r. (czwartek) o 
godz. 17.00 w budynku Biblioteki w Kosakowie. 
Tym razem będziemy dyskutować o dwoistości 
natury ludzkiej na podstawie książki R.L. Steven-
sona pt. „Doktor Jekyll i pan Hyde”. Zapraszamy 
stałych bywalców oraz nowe twarze!

31 sierpnia 2017 r. w murach naszej biblioteki 
odbył się uroczysty fi nisaż wystawy Pani Ewy 
Wróblewskiej pt. „Igłą malowane”. Pięk-
ne prace wykonane haftem krzyżykowym były 
z nami przez całe wakacje, budząc ogromne za-
interesowanie. Finisaż zakończył trwającą dwa 
miesiące wystawę, gromadząc przyjaciół oraz 
miłośników talentu Pani Ewy. Goście w doskona-
łych humorach podziwiali liczne dzieła, wychwa-
lając niebywały talent bohaterki fi nisażu.

Tydzień później, w czwartek 7 września 2017 r. 
odbył się wernisaż Zenona Pląskowskiego pt. 

Z ŻYCIA 
SOŁECTW

KOSAKOWO - 19 sierpnia br. na boisku w Ko-
sakowie odbył się Kosakowski Festyn Ro-
dzinny. Podczas festynu dzieci miały możliwość 
pokonania ośmiu konkurencji sportowo-pożarni-
czych, przygotowanych przez Młodzieżową Dru-
żynę Pożarniczą przy OSP w Kosakowie. Dzieci 
miały możliwość skorzystania ze świeżo oddane-
go do użytku placu zabaw. Nie mogło zabraknąć 
również napojów i słodkości. We wspólnej zaba-
wie brali udział nie tylko najmłodsi uczestnicy, 
ale całe rodziny. Mieszkańcy mieli możliwość 
zapoznania się i porozmawiania przy wspólnym 
pieczeniu kiełbasek na ognisku.

Sołtys Andrzej Śliwiński pragnie złożyć podzię-
kowania Radzie Sołeckiej Młodzieżowej Druży-
nie OSP za pomoc w zorganizowaniu tego wyda-
rzenia.

***

W ostatnia niedzielę sierpnia nad stawem w Ko-
sakowie odbyły się III Kosakowskie Zawody Węd-
karskie, w których udział wzięło 22 wędkarzy (w 
tym 5 kobiet), podzielonych na dwie kategorie: 
junior (do 16 lat) oraz senior. Zawodnicy rywali-
zowali w  koleżeńskiej atmosferze. W rywalizacji 
najmłodszych I miejsce i Puchar Sołtysa Kosako-
wa otrzymała Sabina Szenbek z Kosakowa. Drugie 
miejsce zajął brat zwyciężczyni, Kuba Szenbek. W 
kategorii seniorów zwyciężył pan Wojciech Maj-
chrzak z Gdyni, który zdobył Puchar Proboszcza 
ks. kanonika Jana Grzelaka. Drugie miejsce ex 
aequo zajęła pani Maria Kaszuba z Pogórza wraz z 
panem Janem Kass z Kosakowa. Największą rybę 
złowił rywalizujący w kategorii juniorów Karol To-
meczkowski z Kosakowa, zdobywając tym samym 
Puchar Właściciela Firmy CELSTAN.  
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Z  ŻYC I A  S O ŁE C T W

SUCHY DWÓR - Summer English Project 2017 
dla dzieci z gminy Kosakowo w świetlicy regio-
nalnej w Suchym Dworze- już po raz trzeci w 
świetlicy regionalnej w Suchym Dworze odbył się 
letni angielski projekt pod hasłem” Lab of Ideas” 
Laboratorium Pomysłów. Tym razem uczestni-
cy przenieśli się w świat naukowców, badaczy, 
podróżników architektów, konstruktorów, pale-
ontologów, ekologów itp. W trakcie  dwutygo-
dniowego projektu dzieci miały okazję przenieść 
się w świat nauki, a wszystko to z j.angielskim, 
który  wypełniał znaczną część 7godzinnego 
codziennego programu. Tak jak w poprzednich 
edycjach, j.angielski dotyczył poznawania no-
wych zwrotów i słów związanych z tematyką 
projektu. Uczestnicy mieli okazję między innymi, 
przeżyć niepowtarzalny spacer po architekturze, 
zostali również paleontologami odnajdując kości 
dinozaura, który otrzymał nazwę Suchozaur, byli 

madziły się osoby, które czekały na rejestrację. 
Akcję zorganizowaną przez sołtysa wsi Kosako-
wo wsparły Urząd Gminy, Ultrakrew oraz Bistro 
Tanie-Szamanie. Sołtys dziękuje wszystkim oso-
bom, które przyłączyły się do tego sukcesu. Ko-
lejne akcje zaplanowane są na soboty – 4 listo-
pada i 16 grudnia. Zapraszamy!

***

Sołtys Andrzej Śliwiński dziękuje Radzie Sołec-
kiej, ich rodzinom oraz Państwu Ranachowskim, 
Matuszewskim i Szydłowskim, a także wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego 
Święta Plonów.

***

Na początku września, już po raz czwarty w tym 
roku, mieliśmy okazję oddać krew w krwiobusie 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Gdańsku, który przyjechał do Ko-
sakowa. Z tej szansy skorzystało 36 osób, które 
się zarejestrowały. Po przejściu niezbędnych ba-
dań, ostatecznie krew oddało 29 z nich. W sumie 
zebraliśmy 13050 ml krwi, co jest nowym rekor-
dem kosakowskich zbiórek! 

Zbiórka cieszyła się sporym zainteresowaniem. 
Przez cały czas przed drzwiami ambulansu gro-

Oprócz przyznanych nagród głównych, każdy z 
uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz 
nagrody rzeczowe. Zawody odbyły się pod patro-
natem Wójta Gminy Kosakowo oraz Właściciela 
Kosakowskiej Firmy CELSTAN. 

również ekologami, kon-
struktorami maszyn lata-
jących, podróżnikami od-
krywającymi nową wyspę, 
poszukiwaczami ukrytego 
pirackiego skarbu itp. 

Każdy dzień wypełniony 
był ciekawymi i kształcą-
cymi zadaniami do wy-
konania prowadzonymi 
przez p.Aldonę Sokołow-
ską, prowadzącą cały au-
torski projekt. Celem En-
glish Summer Project jest 
zapoznanie lub utrwalenie 
języka angielskiego. 

***

Bożena Roszak – radna i zarazem sołtys wsi Su-
chy Dwór wraz z radą sołecką oraz p. Aldoną 

Sokołowską, koordynatorem zajęć w świetlicy 
regionalnej składają serdeczne podziękowania 
fi rmie Paragraff  za wykonanie przepięknych ba-
nerów na stoisko sołeckie na Dożynki Gminno- 
Powiatowe. 

DĘBOGÓRZE – 16.09. otwarto w Domu Kaszub-
skim wystawę historyczną poświęconą Obronie 
Kępy Oksywskiej z okazji 78 rocznicy zakończe-
nia walk. Następnego dnia, w niedzielę, odbyło 

się w świetlicy sołeckiej spotkanie dzieci z re-
konstruktorami, a w poniedziałek wystawę  zwie-
dzali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go z Dębogórza.

Organizatorami wystawy byli Sołtys wsi Dębo-
górze, członek Rady Sołeckiej Sebastian Draga 
i Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kosakowa. 
Dziękujemy za wsparcie Bankowi Rumia Spół-
dzielczemu.
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Z  ŻYC I A  S Z K Ó Ł

„Edukacja przez szachy” W szkołach na tere-
nie gminy Kosakowo realizowany będzie projekt 
Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez 
szachy”. Uczniowie klas I rozpoczną przygodę 
z szachami już od września. Instruktorami będą 
nauczyciele, którzy 29 VIII 2017 r. ukończyli kurs 
w Sztutowie z zakresu metodyki nauczania gry 
w szachy, zorganizowany przez Pomorski Wo-
jewódzki Związek Szachowy. Zajęcia szachowe 
w Mostach poprowadzą Mariola Kucińska i Lu-
cyna Sorn, w Dębogórzu – Hanna Pacyńska i To-
masz Wszałek, a w Pogórzu – Katarzyna Nowak. 

POWODZENIA!

SZKOŁA PODSTAWOWA W POGÓRZU 
Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI 
1 września 2017 roku to data, która na zawsze 
zapisze się w historii dwóch gminnych szkół 

– Szkoły Podstawowej w Pogórzu oraz Gimna-
zjum w Kosakowie. Rozpoczął się bowiem nowy 
etap w historii obu placówek, których drogi 
się połączyły. Przed nauczycielami, uczniami 
i rodzicami dwa lata wspólnoty edukacyjnej, 
budowania relacji, tworzenia rzeczywistości 
szkolnej. Dyrekcja chce stworzyć szkołę, która 
będzie miejscem nie tylko zdobywania wiedzy, 
ale miejscem, w którym każdy czuje się dobrze. 
Każda zmiana wymaga determinacji i siły, ale 
także świadomości, że wpisane są w nią moż-
liwe błędy. W proces zmian wpisana jest rzą-
dowa reforma edukacji. Zatem pracy będzie 
wiele.

INTEGRACJA KLAS IV Z POGÓRZA 
Klasy czwarte mają SUPER!!! Na początku wrze-
śnia – zamiast się pilnie uczyć w szkolnych ław-

Z ŻYCIA 
SZKÓŁ

KAZIMIERZ - sprowadzony z dalekiego Peru do 
Europy u schyłku XVI w., na początku pełnił funk-
cję… ozdobną. Co więcej, ze względu na trujące 
liście oraz łodygę nazywany bywał diabelskim 
jabłkiem. Dziś to jedno z najbardziej podstawo-
wych warzyw, a zarazem pierwsza roślina, którą 
udało się wyhodować w kosmosie. Zasłużył na 
swoje święto? Bez wątpienia. W Kazimierzu co 

roku ziemniak ma swoje święto, które tym ra-
zem przypadło na sobotę 16 września. Na placu 
obok świetlicy sołeckiej nie mogło zabraknąć 
rewelacyjnego jedzenia, zabawy tanecznej przy 
akompaniamencie zespołu Brokat oraz kon-
kursów, zabaw, gier dla gości w każdym wieku. 
Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka Kazimierza, 
i Wójt Gminy.     

Sołtys wsi składa serdecznie podziękowania 
za pomoc przy organizacji Święta Ziemniaka 
oraz Dożynek Gminno-Powiatowych p. Ur-
szuli Brechelke, państwu Ullenberg, państwu 
Flatau, państwu Marcewicz oraz p. Karolowi 
Dettlaff .

kach – pojechały na biwak integracyjny (to już 
szkolna tradycja w Pogórzu).

Za uczestnikami trzy dni niezapomnianych wra-
żeń w przepięknej okolicy z dala od ludzi - w 
Miechucinie, w gospodarstwie agroturystycznym 
„Na Górce”.

Uczniowie wraz z nowymi wychowawcami 
grzali się w słońcu. Poznawali swoje moc-
ne i słabe strony oraz świetnie się razem 
bawili. Czwartoklasiści uczyli się współpra-
cować; pomagać sobie; wspierać się; ufać 
sobie wzajemnie i akceptować się.

Wykwalifi kowani instruktorzy spędzali z 
nimi czas podsuwając coraz to nowe za-
bawy integrujące grupy. Uczniowie bawili 
się w rozbitków odkrywających nieznaną, 
czasem groźną, a czasem bajkową wyspę… 
Przeprawiali się przez dżunglę, pustynię, 
ruchome piaski, a także pływali na krach. 
Wspinali się, bujali na linach, zjeżdżali, 
śpiewali razem przy ognisku i spacerowa-
li nocą po lesie… – DZIAŁO SIĘ; DZIAŁO! 
Pozostały cudowne wspomnienia, setki 
zdjęć i… oczekiwanie na kolejny wspólny 
wyjazd. 
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S P O R T

Złoty medal Moniki 
w MISTRZOSTWACH 

MAKROREGIONU 
w LEKKIEJ ATLETYCE !

9.09.odbyły się w Słupsku MISTRZOSTWA MA-
KROREGIONU MŁODZIKÓW ( U-16) w LEKKIEJ 
ATLETYCE.Do rywalizacji stanęli najlepsi lekko-
atleci z ponad 40 klubów województw: POMOR-

GKS Sztorm Mosty: V liga

SKIEGO i KUJAWSKO-POMORSKIEGO.  W mocno 
obsadzonym biegu na 600 m, MONIKA PIETROŃ 
zawodniczka ULKS SKOCZEK Pogórze , zdobyła 
złoty medal prowadząc od startu do mety. Pod-
opieczna trenera Wojciecha Niemkiewicza uzy-
skała bardzo dobry wynik 1,37,91 s zapewniając 
sobie awans do MISTRZOSTW POLSKI U-16 w 
Białej Podlaskiej. W w/w zawodach na punkto-
wanych miejscach znaleźli się również: AGATA 
KRZYŻANOWSKA i KACPER BIESZKE. Gratulujemy 
i trzymamy kciuki za start w Mistrzostwach Polski 
to już 29.09.2017 r.

SPORT

W ostatnim z rozegranych meczów 
w 6. kolejce V ligi GKS Sztorm Mo-
sty pokonał 2:1 wicelidera tabeli – 
Czarnych Pruszcz Gdański. Dla ze-
społu z Pruszcza Gdańskiego była 
to pierwsza porażka w aktualnym 
sezonie; dla Sztormu zaś – już 3. 

z rzędu zwycięstwo 
w meczu granym 
w Kosakowie. Pod-
opieczni Aleksan-
dra Cybulskiego 
mogą również po-
szczycić się znako-
mitą passą nieprze-
granych meczów na 
własnym terenie 
– ostatnia ligowa 
porażka Sztormu 
Mosty przy Złotych 
Piaskach miała 
miejsce 29 paź-
dziernika 2016 r.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
2017/2018 
– odbyło się uroczyście 4 września apelem we 
wszystkich gminnych szkołach. Wraz z wpro-
wadzaniem reformy edukacji liczba uczniów 
Szkoły Podstawowej w Pogórzu dochodzi do 
900. W związku z tym nie dziwi fakt, że rozpo-
częcie roku podzielono tutaj na 4. tury. Pod-
czas uroczystości upamiętniono patrona szkoły 
kontradmirała Xawerego Czernickiego. Wizytę 
w klasach młodszych złożył Wójt Gminy, któ-
ry przygotował upominki dla uczniów klas I. 
Jako ostatni (w czwartej turze) powitani zostali 
uczniowie z oddziałów przedszkolnych, którym 
dyrektor odczytał bajkę o „Słoniku Bartusiu i 
jego krótszej nóżce”. Uczniom, nauczycielom i 
rodzicom życzymy w rozpoczynającym się roku 
szkolnym samych pogodnych dni i wiele rado-
ści.

ŻEGLARSKA MISTRZYNI Z POGÓRZA 
Uczennica z klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu Julia Padzik  ma na swoim koncie 
ogromną liczbę sukcesów w żeglarstwie. Julka 
chociaż nie ma jeszcze 8 lat, bardzo aktywnie 
spędziła wakacje.Trenuje żeglarstwo dopiero 
drugi sezon, ale ma już osiągnięcia. W dniu za-
kończenia roku szkolnego wyjechała na obóz 
żeglarski, gdzie w dniach 1 – 2 lipca w Rega-
tach o Puchar Lata Charzykowy 2017 w ka-
tegorii dziewcząt do lat 8 zajęła I miejsce. 
Następnie miała tygodniowe zgrupowanie 
w Gdyni zakończone Regatami Prestige w 
Sopocie, 22-23 lipca Regaty Św. Anny o 
Puchar Wójta Gminy Gniewino w Nadolu – 
w kategorii dziewcząt do lat 9 - I miejsce, 
29-30 lipca Regaty Chojnicki Złoty Konik 
Morski – w kategorii Optimist gr. B do lat 
8 - I miejsce. Kolejne zgrupowanie w Tar-
nobrzegu 1-6 sierpnia, gdzie odbywały się 
Mistrzostwa Polski w klasie Optimist gr. B 
do lat 9, w których w kategorii dziewcząt 
Julka zajęła 9 miejsce. Ponownie tygodnio-
we zgrupowanie w Gdyni. 26-27 sierpnia 
Regaty o Błękitną Gwiazdę Optimista – ka-
tegoria dziewcząt - III miejsce. 2-3 wrze-
śnia Regaty III Memoriał im. Krzysztofa Za-
walskiego – w klasie Optimist Gr.B -do lat 9 
kategoria dziewcząt - III miejsce. Julce gra-
tulujemy, życzymy wytrwałości i rozwijania 
swojego żeglarskiego talentu.
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Turniej Piłkarski podczas 
Dożynek Powiatowych

Podczas Dożynek Gminno-Powiatowych na bo-
isku Orlik przy Centrum Sportowym w Kosakowie 
rozegrany został mecz pomiędzy reprezentacją 
Gminy Kosakowo a reprezentacją Gminy Puck 
(piłkarze z Gminy Krokowa nie dojechali na Tur-
niej). Spotkanie pewnie wygrała Gmina Kosako-
wo reprezentowana przez zawodników Sztormu 
Mosty. Najwięcej bramek w meczu zdobył Karol 
Szumotalski, najlepszym bramkarzem wybrany 
został Eryk Skulich (obaj Gmina Kosakowo), a naj-
lepszym zawodnikiem – Mariusz Kleihsa (Gmina 
Puck). Dekoracja zespołów i wyróżnionych za-
wodników miała miejsce na scenie dożynkowej. 

Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” prowadzi 
nabór do grup młodzieżowych.

- 2004-2005 – trener Tomasz Tuttas, tel. 692-
097-257.

- 2010 – trener Michał Michalski, tel. 507-625-
650,

- 2011-2013 – trener Paweł Formella, tel. 608-
272-212,

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 do-
łączyli do kadry pierwszego zespołu. Sztorm Mosty 
rozegrał 6 meczów kontrolnych, kolejno: z IV-ligo-
wym Stolemem Gniewino (2:4), A-Klasowym KS 
Skorzewo (3:3), Juniorami Arki Gdynia (1:0), A-Kla-
sowym Karlikowem Sopot (1:4), III-ligowym Bałty-
kiem 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 póź-
niej miała już miejsce 2. kolejka: 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 za-
wodnicy wchodzą w tryb meczowy, a gra z meczu 
na mecz wygląda coraz lepiej.

Program Identyfi kacji 
Młodych Talentów

Wśród zawodników 
objętych progra-
mem Scouting Se-
rvice – Concept 4 
Soccer Poland jest 
Damian Fos, wycho-
wanek i wieloletni 
zawodnik GKS Sztor-
mu Mosty, obecnie 
obrońca w juniorach 
Arki Gdynia. Wybra-
ni juniorzy wyjadą 
do Niemiec na testy 
piłkarskie. Podczas 
pobytu oprócz codziennych treningów przepro-
wadzone będą indywidualne treningi doskona-
lące technikę, motorykę oraz szybkość. Każdy 
zawodnik otrzyma także szczegółowy raport 
umiejętności techniczno-taktycznych przygoto-
wany przez trenerów z klubów Bundesligi.

Nabory do grup młodzie-
żowych GKS Sztorm Mosty

Szachowe Wieczory

Zapraszamy serdecznie chętne dzieci w 
każdą środę do Gminnego Domu Kultury w 
Pierwoszynie (ul. Kaszubska 11) w godzi-
nach 18:00-19:30 (limit miejsc ograniczony) 
- na Zajęcia Szachowe. Zapisy oraz informa-
cje u Pani Marzeny Gajlewicz pod numerem 
telefonu 606940872  lub bezpośrednio na 
zajęciach. Więcej informacji giminakosako-
wo.pl/Sport.

Zajęcia są bezpłatne, fi nansowane przez 
Gminę Kosakowo. Organizatorzy - Gmina 
Kosakowo, Body&Mind Edukacja Rozwój 
Aktywność Gdynia .

VIII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo

Zapisy przyjmuje Referat ds. Sportu, Turysty-
ki i Rekreacji (e-mail: sport@kosakowo.pl) do 
czwartku 16 listopada do godz. 16.00.  Limit 
uczestników – 60 osób (decyduje kolejności 
zgłoszeń); nie przewiduje się zapisów w dniu 
turnieju. Regulamin dostępny jest na stronie ko-
sakowo.pl/Sport. Organizatorzy: Wójt Gminy Ko-
sakowo oraz Akademia Szachowa 8x8.

XII Bieg z Okazji Święta Niepodległości

11 listopada (sobota) start godz. 12:30. Zapisy 
10:00 – 12:00 oraz drogą elektroniczną. Więcej 
informacji wkrótce na stronie kosakowo.pl/sport. 
Organizator: Wójt Gminy Kosakowo

Wójt Jerzy Włudzik oraz Marzena Gajlewicz (Aka-
demia Szachowa 8×8) zapraszają na VIII Otwarty 
Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kosako-
wo – w sobotę 18 listopada 2017 r. o godz. 9.00-
14:30, w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszy-
nie (ul. Kaszubska 11).

Turniej prowadzony będzie systemem szwaj-
carskim w tempie 2×15 min na partię (7 rund), 
w kategoriach: Dzieci, Juniorzy Młodsi, Juniorzy 
Starsi, Open; przewidziane są również nagrody 
dla najlepszej kobiety turnieju, najlepszego sza-
chisty Gminy Kosakowo oraz najstarszego i naj-
młodszego gracza.
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Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

PAŹDZIERNIK 2017

Czw, 05.10.2017 17:00 Spotkanie Klubu Miłośników gier planszowych Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Nd, 08.10.2017 16:00 Międzynarodowy Dzień Seniora Wójt Gminy, Kosakowskie Centrum 
Kultury

Hala Sportowa przy Gimnazjum 
w Kosakowie

Czw, 12.10.2017 17:00 Wernisaż wystawy Zdzisława Karbowiaka ,,Malowanie moim 
hobby” Biblioteka w Kosakowie Biblioteka 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

So, 21.10.2017 14:00 XI Festiwal Piosenki Żołnierskiej - przesłuchania konkursowe Wójt Gminy, Kosakowskie Centrum 
Kultury, ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Dom Kultury w Pierwoszynie

Nd, 22.10.2017 16:00 XI Festiwal Piosenki Żołnierskiej- Koncert Galowy Wójt Gminy, Kosakowskie Centrum 
Kultury, ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Dom Kultury w Pierwoszynie

Czw, 26.10.2017 17:00 Spotkanie Kosakowskiej Grupy Literackiej Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Nd, 29.10.2017 13:00 25-lecie Oddziału ZKP o. Dębogórze-Kosakowo: Msza Święta, 
Spotkanie w Checzy Nordowych Kaszubów ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów

LISTOPAD 2017

Czw, 02.11.2017 17:00 Zaduszki Morskie w Rewie Wójt Gminy, Proboszcz parafi i w Rewie, 
Kosakowskie Centrum Kultury Pomost w Rewie

 Czw, 09.11.2017 17:00 Spotkanie Grupy Czytelniczej Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

 Pt, 10.11.2017 17:00 Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości, 
wręczenie Statuetek ,,Złotego Kłosa”

Wójt Gminy, Kosakowskie Centrum 
Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

 Sb, 11.11.2017 12:15 Uroczystości z okazji 99.Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości Wójt Gminy Pomnik J. Klebby w Kosakowie

 Sb, 11.11.2017 12:30 XII Gminne Biegi z okazji Święta Niepodległości Wójt Gminy -

 Sb, 18.11.2017 09:00 VIII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo Wójt Gminy, Akademia Szachowa 8x8 Dom Kultury w Pierwoszynie

Czw, 30.11.2017 17:00 Wernisaż malarstwa Aleksandry Krause Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

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

Czesław Boksa z Pierwoszyna, lat 78
Boryslav Georgiev z Mostów, lat 52
Agnieszka Gloza z Dębogórza, lat 81
Elżbieta Hojka z Rewy, lat 71
Albin Jodko z Dębogórza-Wybudowania, lat 84

Waleska Kostrach z Mechelinek, lat 91 
Iwona Kubicka z Pierwoszyna, lat 43
Krzysztof Kuptz z Dębogórza, lat 51
Elżbieta Orzechowska z Mostów, lat 48

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

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 Profi laktyki 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”: 81-
198 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.

KALENDARZ IMPREZ
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Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2017/2018 
Wzorem lat ubiegłych również na rok szkolny 2017/2018 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

przygotował propozycje działań z zakresu edukacji ekologicznej, skierowane do wszystkich placówek oświatowych 
z terenu gmin Związku, tj. Gdyni, Sopotu, Redy, Rumi, Wejherowa oraz gmin Szemud, Wejherowo i Kosakowo. 
Propozycje współpracy w zakresie edukacji ekologicznej w  roku szkolnym 2017/2018 kierujemy do placówek 
oświatowych już po raz dwudziesty. W bieżącym roku szkolnym szczególną uwagę pragniemy skierować na zagadnienia 
związane z powietrzem i jego ochroną. 
 

I. Warsztaty terenowe: 
 „Bliżej Europy - nowoczesne metody gospodarowania odpadami” prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA;  
 „Ciepło dla Trójmiasta” realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia;  
 „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie wody” we współpracy ze spółką PEWIK Gdynia. 

 
II. Konkursy ekologiczne: 

 „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XX edycja) – wykonanie pracy plastycznej pt. „Mój wymarzony ogród”,  
 „Mała nakrętka, duży problem” (XV edycja) – zbiórka plastikowych nakrętek,  
 „Konkurs fotograficzny” (X edycja) – wykonanie fotografii pt. „Czyste powietrze w roli głównej”, 
 „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (VIII edycja) - zadaniem przeprowadzenie akcji informacyjnej 

happeningowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
 „Konkurs wiedzy ekologicznej” (XII edycja) - temat tegorocznej edycji: „Ochrona powietrza”, 
 „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych”.  
 

III. Projekty edukacyjne: 
 „Lider Lokalnej Ekologii” (IX edycja) pt. „Ciepło i nowocześnie”,  
 „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (III edycja), pt. „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?”.  
 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej Związku www.kzg.pl – zakładka „Edukacja”.  
 
Nieodpłatny odbiór dużych, zużytych sprzętów RTV i AGD z domów i mieszkań! 

Odbieramy duży, kompletny, zużyty sprzęt RTV i AGD pochodzący 
z gospodarstw domowych, o wadze powyżej 20 kg. Zbiórka nie dotyczy 
odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy 
odbierający sprzęty nie świadczą usługi ich demontażu z zabudowy. Urządzenie 
należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka powinna być rozmrożona. 
Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy. 

Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywają się od wtorku 
do soboty włącznie. Termin zostanie potwierdzony telefonicznie przez 
pracowników Związku dzień przed planowanym odbiorem. Sprzęty należy 
zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej: 

 58 624 66 11 
www.kzg.pl/formularz-odbiory 

Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we własnym zakresie - Punkt Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych znajduje się na ul. Chrzanowskiego 44 (teren Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO”) i jest 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00. 
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