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

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI PUCKIEJ 2016-2025 JEDNOMYŚLNIE UCHWALONA
W dokumencie od roku przygotowywanym przez PLGR, nad
którym pracowali starosta pucki, Rady gmin i miast Powiatu
Puckiego, znalazły się główne kierunki rozwoju Ziemi Puckiej,
zarówno w zakresie lądowym jak i morskim. Zainicjowana
przez starostę puckiego wspólna strategia działania w naszym
regionie została jednomyślnie przypieczętowana. Jest w niej
wiele ważnych dla Gminy Kosakowo zapisów: od budowy
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej począwszy,
przez budowę falochronu przy Przystani w Mechelinkach po
przedłużenie mola w Rewie. Uchwalenie tego dokumentu jest
też ważne z punktu widzenia pozyskiwania środków unijnych,
bowiem posiadanie ważnych dokumentów planistycznych
i strategii rozwoju jest warunkiem ubiegania się o nie. Mając
wspólny Plan działania – rozpoczynamy jego realizację.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU METROPOLITARNEGO
W dniu 14 kwietnia 2016r. w Urzędzie Miejskim
w Wejherowie odbyło się spotkanie konsultacyjne
poświęcone projektowi Planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru metropolitarnego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko. Wspomniany
Plan jest częścią Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, który jest
dokumentem planistycznym województwa i wyznacza
cele i kierunki rozwoju przestrzennego regionu
w perspektywie do 2030 roku. W konsultacjach brali
udział m.in. Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki.
Konsultacje społeczne nad Projektem Planu będą
trwały w okresie od 30 marca do 13 maja br.
Wykonawcą Planu jest Pomorskie Biuro Planowania
Regionalnego w Gdańsku.

ŚWIĘTO 3 MAJA
Święto Narodowe Trzeciego Maja jest polskim świętem narodowym obchodzonym w rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja ta, uchwalona w 1791 roku przez Sejm Wielki, była pierwszą
w nowożytnej Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie.
Napisana została w duchu oświeceniowym przez m.in. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja,
Ignacego Potockiego oraz Stanisława Małachowskiego. Autorzy, zainspirowani założeniami Monteskiusza, postanowili
wprowadzić trójpodział władzy (na uchwałodawczą, wykonawczą i sądowniczą).
Na mocy tej konstytucji zlikwidowano tzw. złotą wolność szlachecką, czyli swobody i przywileje przysługujące szlachcie.
Konstytucja zrównała politycznie mieszczan i szlachtę. Co ważne, zniosła uciążliwe dla prac Sejmu liberum veto, a także
wolną elekcję.

AKTUALNOŚCI

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 31 MARCA 2016 ROKU
1. Uchwała Nr XXII/18/2016 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną
realizację zadania w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Kosakowo.
2. Uchwała Nr XXII/19/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 57/171 obręb Pierwoszyno
Gmina Kosakowo.
3. Uchwała Nr XXII/20/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata
2016-2023.
4. Uchwała Nr XXII/21/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2016.

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 26 lutego – 31 marca 2016r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarządzeniem Nr 23/2016 określiłem wysokość kwoty dotacji
z budżetu gminy Kosakowo do kosztów utrzymania jednego
dziecka w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na
terenie Gminy Kosakowo – kwota ta to 424,28zł., a w wyniku
Zarządzenia Nr 29/2016 - 423,57zł.
2. Zarządzeniem Nr 24/2016 przyjąłem w formie zbioru 61
kart adresowych zabytków nieruchomych Gminną Ewidencję
Zabytków w Gminie Kosakowo
3. Zarządzeniem Nr 25/2016 ogłosiłem wykaz i ustaliłem ceny
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo
przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.
Cenę nieruchomości ustaliłem w wysokości nie niższej niż
wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę
majątkowego.
4. Zarządzeniami Nr 26/2016 i 27/2016 postanowiłem nie
wykonać prawa pierwokupu dwóch nieruchomości położonych
w Mostach (o pow. 978m2 i 26m2)
5. Zarządzeniem Nr 30/2016 przyjąłem Diagnozę Potrzeb w zakresie
obszarów wsparcia dzieci objętych edukacją przedszkolną
w szkołach prowadzonych przez Gminę Kosakowo.
6. Z dniem 1 kwietnia 2016r. w odnowionym pomieszczeniu
po tut. Straży Gminnej, wyposażonym w nowe meble
i sprzęt komputerowy, rozpocznie działalność Biuro
Polityki Społecznej. Biuro obsługiwać będą: zatrudniona
dotychczas w urzędzie mgr Anna Głowińska oraz w wyniku
naboru mgr Alicja Wawrzyniak. Kontakt do biura: tel. 732
50 16, e-mail politykaspołeczna@kosakowo.pl. Wnioski
o świadczenia wychowawcze w ramach projektu Rodzina 500+
będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku w gminie
zamieszkania – osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej
oraz przez internet. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu
pierwszych trzech miesięcy – do dnia 30.06.2016 r., rodzice
dostaną wyrównanie wstecz, tj. od 1.04.2016 r.

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Ogłoszono zwycięzcę przetargu na Przebudowę ulicy Jagodowej
w Dębogórzu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi
Transportowe Adam Chlechowicz z Kiełpina. Cena ofertowa
wykonania zamówienia to 270 000 zł, gwarancja wystawiona
będzie na 7 lat.
2. Ogłoszono zwycięzcę przetargu na Przebudowę dróg w gminie
Kosakowo w części 3,4,6 i 7 (dotyczy ul.; Morwowej i Bukowej
w Mostach; Baczyńskiego, Chodkiewicza i Żółkiewskiego
w Pogórzu; Helskiej i Wiklinowej w Rewie;). Najkorzystniejszą
ofertę w każdej z wymienionych części złożyła Firma Budowlano – Drogowa MTM SA z Gdyni. Cena ofertowa wykonania
zamówienia Ceny ofertowe wykonania zamówienia wynoszą
odpowiednio: dla części nr 3 w wysokości 272 180,94 zł,
dla części nr 4 w wysokości 122 187,90 zł, dla części nr 6
w wysokości 210 139,35 zł, dla części nr 7 w wysokości
80 687,16 zł, gwarancja we wszystkich częściach wystawiona
będzie na 7 lat.
3. Unieważniono przetarg na Przebudowę dróg w gminie
Kosakowo w części 1,2,3,8 i 9 (dotyczy ul. Listopadowej
w Kazimierzu; Goździkowej i Szafranowej w Kosakowie;
Dokerów w Mechelinkach; Malinowej i Południowej
w Pierwoszynie; Gałczyńskiego, Jastruna i Necla w Suchym
Dworze). W postępowaniu na każdą z części złożono po
3 oferty, ceny ofertowe przewyższały kwoty jakie zamawiający
przeznaczył na finansowanie tego zamówienia.
4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg
w gminie Kosakowo II (dotyczy ul. Listopadowej w Kazimierzu;
Goździkowej i Szafranowej w Kosakowie; Dokerów
w Mechelinkach; Malinowej i Południowej w Pierwoszynie;
Gałczyńskiego, Jastruna i Necla w Suchym Dworze).
Termin składania ofert upływa 25.04.2016 r.
5. Ogłoszono zwycięzcę przetargu na Przebudowę ulicy Kasztanowej w Mostach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma
Budowlano – Drogowa MTM SA z Gdyni. Cena ofertowa
wykonania zamówienia to 158 392,02 zł, gwarancja wystawiona
będzie na 7 lat.

OPŁATA MIEJSCOWA
Przedstawiamy
ponownie
nową
Uchwałę
Nr
XXI/17/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 lutego
2016 roku w sprawie: ustalenia miejscowości, w których
pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty
miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Zwracamy uwagę, że brak w niej zapisów o tym, że stawka
opłaty miejscowej od emerytów, rencistów, inwalidów
i kombatantów wojennych oraz osób małoletnich i osób dorosłych
uczących się do 25 roku życia, wynosi 0,90 zł (jak było do tej
pory) oraz że zwalnia się z opłaty miejscowej uczestników
zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do
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ukończenia 18 roku życia (kolonie, obozy lub zimowiska) - zapisy
te zostały zakwestionowane przez organ nadzoru - Regionalną
Izbę Obrachunkową w Gdańsku jako niezgodne z przepisami
obowiązującej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Rada
Gminy Kosakowo zmuszona była do ich wykreślenia z treści
wcześniejszej swojej uchwały.
Przepisy dotyczące opłaty miejscowej zawarte w art. 17 ust. 2
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określają zamknięty
katalog zwolnień o charakterze podmiotowym. Opłaty miejscowej
nie pobiera się:
1) pod warunkiem wzajemności – od członków personelu
przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych
oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw,

AKTUALNOŚCI

umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są
obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania
domów letniskowych położonych w miejscowości, w której
pobiera się opłatę miejscową;

5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.Przepisy
te nie znalazły się w uchwale, gdyż Rada Gminy nie może
powielać w swoich uchwałach zapisów ustawowych.
W stosunku do pozostałych osób – zgodnie z ustawą – obowiązuje
jedna dla wszystkich stawka opłaty miejscowej, która na terenie
Gminy Kosakowo wynosi 1,80 zł za każdą rozpoczętą dobę
pobytu. Poniżej treść uchwały.

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

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową:
1) wieś Rewa,
2) wieś Mechelinki.
§2
Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych,
szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach wymienionych w § 1 w wysokości 1,80 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§3
1. Obowiązek opłaty powstaje z dniem przybycia do miejscowości objętej opłatą.
2. Osoby, od których należna jest opłata miejscowa zobowiązane są do jej uiszczenia najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.
3. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób, o których mowa w § 2, zobowiązanych do uiszczania opłaty
miejscowej.
4. Celem zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej określa się następujący zakres danych zawartych w ewidencji, o której
mowa w pkt. 3:
1/ oznaczenie pokoju, liczba osób
2/ imię i nazwisko osoby, od której należy pobrać opłatę miejscową,
3/ data i godz. przybycia
4/ data i godzina zakończenia pobytu
5/ kwota pobranej opłaty miejscowej.
§4
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
świadczące usługi w zakresie zakwaterowania, w tym: domy wczasowe, hotele, motele, pensjonaty, schroniska, ośrodki kempingowe,
pola namiotowe i biwakowe, pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne i gospodarstwa ekoturystyczne oraz
inne podobne obiekty / w stosunku do osób korzystających z tych usług.
3. Inkasenci pobierają opłatę miejscową od osób wskazanych w § 2 niniejszej uchwały i wpłacają ją na rachunek Urzędu Gminy Kosakowo,
w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły.
4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % pobranej opłaty miejscowej.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.
§7
Traci moc Uchwała Nr XIX/102/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia miejscowości, w których
pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
/-/ Przewodniczący Rady Marcin Kopitzki

OPŁATA TARGOWA
•
•
•

Targowiskiem są „wszelkie miejsca”, w których prowadzony jest handel (sprzedaż).
Artykuł 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych posługuje się szerokim pojęciem targowiska, dla którego istotne jest jedynie
prowadzenie sprzedaży określonego charakteru, natomiast nie ma znaczenia fakt w jakim miejscu sprzedaż jest dokonywana.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie jest wyłączony obowiązek uiszczenia
opłaty targowej za prowadzenie działalności handlowej na chodniku, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie
przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)
Wpływy z opłaty targowej do budżetu Gminy będą w pierwszej kolejności służyły pokryciu kosztów sprzątania i wywozu odpadów
z miejsc, gdzie prowadzony jest handel targowiskowy.
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Z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Art. 15. 1. Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.
2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.
2b. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Uchwała Nr XIX/103/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty
targowej na terenie Gminy Kosakowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 15 pkt 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm., ), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. z 2011 r. Nr 197 z późn. zmianami)

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo, od stanowisk wydzielonych dla osób fizycznych, prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na których prowadzona jest sprzedaż detaliczna i hurtowa, w
zależności od rodzaju stanowiska, z zastrzeżeniem ust. 2:
•
•
•

przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wózków, wiader, ziemi na powierzchni do 4 m.kw. - 5 zł.
przy sprzedaży z ław i stołów, ziemi na powierzchni powyżej 4 m.kw. - 15 zł.
przy sprzedaży z zadaszonego obiektu, samochodu dostawczego i ciężarowego, naczepy, przyczepy, platformy lub innego środka
transportowego – 20 zł.
2. Zwalnia się z opłaty targowej:
•
sprzedaż na jarmarkach i festynach promujących kulturę i twórców ludowych, w szczególności sprzedaż własnych prac artystycznych
i rękodzieła ludowego oraz sprzedaż kwiatów ciętych, owoców i warzyw pochodzących z upraw własnych w ogrodach przydomowych,
•
sprzedaż kwiatów, wieńców izniczy oraz podobnych wyrobów na wyznaczonych stoiskach przyległych do cmentarzy.

§2
Opłata targowa jest opłatą dzienną. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§3
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej wykonują osoby wyznaczone przez Wójta Gminy, po uprzednim zawarciu umowy cywilnoprawnej,
3. Inkasent zobowiązany jest potwierdzenia wniesienia opłaty targowej poprzez wydanie wpłacającemu urzędowego pokwitowania
pobranej opłaty – dowodu zapłaty stanowiącego druk ścisłego zarachowania.
4. Oplata targowa pobierana jest w godzinach zapewniających pobór należności od wszystkich handlujących.
5. Pobrana przez inkasenta opłata targowa podlega odprowadzeniu na rachunek Gminy Kosakowo w okresach tygodniowych, w terminie
do wtorku każdego tygodnia, za tydzień poprzedni.

§4
1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§6
Traci moc Uchwała Nr XX/40/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 kwietnia 2008 roku wsprawie opłaty targowej na terenie Gminy
Kosakowo z późn. zm.

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

/-/ Przewodniczący Rady Marcin Kopitzki
-------------------------------------------Urząd Gminy w Kosakowie poszukuje osoby na inkasenta, z którą zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na pobór opłaty targowej na
terenie Gminy Kosakowo, w szczególności w miejscowościach Rewa, Mosty, Mechelinki, Kosakowo. Wynagrodzenie za inkaso wynosić
będzie 20 % pobranych i terminowo odprowadzonych na rachunek Gminy Kosakowo kwot.

UWAGA – NA FALSZYWE RACHUNKI ZA PRĄD
Do Energi zgłaszają się klienci, którzy otrzymali fałszywą fakturę za prąd. Firma prosi klientów, aby dokładnie sprawdzali dane na
otrzymanej fakturze i absolutnie nie wpłacali pieniędzy na podany tam numer rachunku oraz apeluje o ostrożność.
„W razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości rachunku, klienci powinni upewnić się czy korespondencja rzeczywiście
pochodzi od firmy Energa. Firma prosi klientów, aby sprawdzali, czy na rachunkach zawarte są prawidłowe dane klienta, takie jak numer
rachunku bankowego, numer faktury i numer klienta” - czytamy w komunikacie.
Do fałszywych faktur dołączane są pisma o rzekomych zmianach numeru telefonu obsługi Energa. Firma zapewnia, że takie pismo
również jest fałszywe i nie zostało wysłane przez Energę.
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SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 1 – 21 kwietnia 2016r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarządzeniem 41/2016 zdecydowałem o niewykonaniu prawa
pierwokupu nieruchomości położonej w Kosakowie
2. Zarządzeniem Nr 42/2016 sporządziłem wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dot.
3 działek w Rewie- powierzchnia 40m2, 13m2, 37m2 i 3-ch
działek obręb Dębogórze – pow. 49m2, 486m2, 99m2. Sprzedaż
na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej).
3. Zarządzeniem Nr 43/2016 określiłem wysokości kwoty dotacji
z budżetu gminy Kosakowo do kosztów utrzymania jednego
dziecka w niepublicznych przedszkolach prowadzonych
na terenie Gminy Kosakowo (dotacja dla przedszkoli
niepublicznych wynosi 418,08 zł.). Zarządzenie weszło w życie
z dniem 18 kwietnia 2016r.

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. W wyniku przetargu nieograniczonego na Przebudowę ulicy
Jagodowej w Dębogórzu zawarto umowę z firmą Usługi
Transportowe Adam Chlechowicz z Kiełpina. Wartość umowy to
270.000 zł, gwarancja wystawiona będzie na 7 lat.
2. W wyniku przetargu nieograniczonego
na Przebudowę
dróg w gminie Kosakowo w części 3,4,6 i 7 (dotyczy ul.;
Morwowej i Bukowej w Mostach; Baczyńskiego, Chodkiewicza
i Żółkiewskiego w Pogórzu; Helskiej i Wiklinowej w Rewie;)
zawarto umowę z Firmą Budowlano – Drogowa MTM SA z

Gdyni. Wartość umów wynosi odpowiednio: dla części nr 3
w wysokości 272 180,94 zł, dla części nr 4 w wysokości 122
187,90 zł, dla części nr 6 w wysokości 210 139,35 zł, dla części
nr 7 w wysokości 80 687,16 zł,, gwarancja we wszystkich
częściach wystawiona będzie na 7 lat.
3. Unieważniono przetarg na Przebudowę dróg w gminie
Kosakowo w części 1,2,3,8 i 9 (dotyczy ul. Listopadowej w
Kazimierzu; Goździkowej i Szafranowej w Kosakowie; Dokerów
w Mechelinkach; Malinowej i Południowej w Pierwoszynie;
Gałczyńskiego, Jastruna i Necla w Suchym Dworze). W
postępowaniu, na każdą z części złożono po 3 oferty. Ceny
ofertowe przewyższały kwoty jakie zamawiający przeznaczył
na finansowanie tego zamówienia.
4. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na Przebudowę
dróg w gminie Kosakowo II (dotyczy ul. Listopadowej w
Kazimierzu; Goździkowej i Szafranowej w Kosakowie; Dokerów
w Mechelinkach; Malinowej i Południowej w Pierwoszynie;
Gałczyńskiego, Jastruna i Necla w Suchym Dworze). Termin
składania ofert upływa 25.04.2016r.
5. Ogłoszono zwycięzcę przetargu na Przebudowę ulicy
Kasztanowej w Mostach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
Firma Budowlano – Drogowa MTM SA z Gdyni. Cena ofertowa
wykonania zamówienia to 158 392,02 zł, gwarancja wystawiona
będzie na 7 lat

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXIV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 21 KWIETNIA 2016 ROKU
1. Uchwała Nr XXIV/23/2016 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację
zadania publicznego polegającego na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych
przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Kosakowo.
2. Uchwała Nr XXIV/24/2016 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”.
3. Uchwała Nr XXIV/25/2016 w sprawie Programu Wspierania Rodziny Gminy Kosakowo na lata 2016-2018.
4. Uchwała Nr XXIV/26/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nadZabytkami w Gminie Kosakowo na lata 2016-2019.
5. Uchwała Nr XXIV/27/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kosakowo uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XX/5/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.
6. Uchwała Nr XXIV/28/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek
od nr 57/177 do 57/182, od nr 57/161 do57/163, od nr 57/167 do 57/169 i dz. nr 57/194 w Pierwoszynie gmina Kosakowo.
7. Uchwała Nr XXIV/29/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata
2016 2023.
8. Uchwała Nr XXIV/30/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2016.

ŚWIĘTO FLAGI
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to stosunkowo młode święto państwowe, ponieważ
obchodzone zaledwie od 2004 roku. Barwy biała i czerwona po raz pierwszy, nieoficjalnie, zostały
uznane za barwy narodowe w pierwszą rocznicę uchwalenia polskiej Konstytucji – 3 maja 1792
roku. Manifestujący w ten dzień byli przepasani biało-czerwonymi szarfami, kolory nawiązywały do
herbu Królestwa Polskiego – Białego Orła na czerwonym tle. Oficjalnie, po raz pierwszy, kolory biały
i czerwony uznane zostały za barwy narodowe Uchwałą Sejmu z 7 lutego 1831 roku.
Pamiętajmy także, że dzień 2 maja jest dniem flagi państwowej, do wywieszania której Państwa
zachęcamy.

12. ROCZNICA PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
Dnia 1 maja obchodzimy 12. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu funduszy z UE mogliśmy wybudować
i odnowić wiele obiektów w gminie Kosakowo. Szkoły w gminie zostały poddane termomodernizacji, a uczniowie szkół mogli
bezpłatnie uczęszczać na dodatkowe zajęcia. W salach lekcyjnych zawisły tablice multimedialne, a czas pracy na zajęciach wzbogacił
zakupiony w ramach programów dodatkowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Powstanie szkolnych hal sportowych, miało również
dofinansowanie zewnętrzne. Powstała ścieżka rowerowa jak również place rekreacyjne i zieleńce. Nadmorskie miejscowości zyskały
na dodatkowej infrastrukturze, deptakach, alejach i oświetleniu. Molo w Rewie jak i pomost rybacki i scena plenerowa w Mechelinkach
stały się punktem charakterystycznym tych miejscowości. Bardzo korzystnie oceniana jest największa z tych inwestycji Przystań
rybacka w Mechelinkach wraz z dodatkową infrastrukturą. Wśród Inwestycji kulturalnych wymienić możemy m.in. wyposażenie
Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie, remont Domu Kultury w Dębogórzu oraz wyposażenie świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze.
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PRZYPOMINAMY O OBOWIAZKU UMIESZCZANIA TABLICZEK Z NUMEREM PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI
Przypominamy, że zgodnie z art. 47b ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 32). właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji
gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na
ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym oraz nazwą ulicy w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Właściciel powinien zapewnić bezpieczeństwo

użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania. Kontrola w zakresie oznaczenia posesji
stosownymi tabliczkami z numerami porządkowymi zostanie przeprowadzona przez Straż Gminną.
Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą
ulicy podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości (art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.- Kodeks wykroczeń).

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY KOSAKOWO

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kosakowie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej z dniem 1 stycznia 2016 r. Starosta
Pucki utworzył na terenie powiatu puckiego: w Kosakowie, Pucku oraz Władysławowie Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel
Wójt Gminy Kosakowo wyznaczył lokalprzy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (wejście od tyłu budynku, za biblioteką), ul. Fiołkowa
2b, 81-198 Kosakowo. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12

Wyciąg z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Art. 3. 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających
na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym.
2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Art. 4. 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2) i
wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia
2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub
poniosła straty.
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Dębogórze –

jednodniową wycieczką autokarową do
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w miejscowości Obory. Zapisy i przedpłaty można
dokonywać u Przewodniczącego Koła
PZER sołtysa Dębogórza Józefa Melzera.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod
nr. tel.: 664- 185 – 581.
Polski Związek Emerytów Rencistów Gminy
Kosakowa wraz z Sołtysem Kazimierza
zaprasza członków naszego koła w dniu
21 maja 2016 r. na godzinę 17:00 do
Kazimierza – odbędzie się tam zorganizowane zwiedzanie Muzeum Pod Dębową
Górą w Kazimierzu. Po zwiedzaniu – piknik
oraz grill przy Świetlicy Sołeckiej.
Serdecznie zapraszamy.

Związek Emerytów i Rencistów Gminy
Kosakowo wraz Sołectwem Dębogórze
na dzień 9 lipca 2016 r. organizuje

Sołtys Dębogórza zachęca do korzystania
ze strony internetowej Sołectwa Dębogórze, Stowarzyszenia Sołtysów Gminy
Kosakowa
oraz
Polskiego
Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów Gminy
Kosakowa: www.debogorze.com.pl .

Z ŻYCIA
SOŁECTW

Publikujemy oficjalne
logo wsi Dębogórze, które zostało wybrane w wyniku głosowania na Zebraniu
Wiejskim dnia 18 września 2015 r.

Kosakowo – ostatnia szansa na

udział w konkursie na Logo Kosakowa.

Niewiele już dni zostało na zgłoszenie prac
w konkursie na logo Sołectwa Kosakowo
– termin został wydłużony do 9 maja br.
Każda osoba może zgłosić do konkursu
maksymalnie trzy logotypy. Następnie
komisja konkursowa oceni prace i wybierze najlepszą. Na zwycięzcę czeka
atrakcyjna nagroda rzeczowa. Przewidywane są także nagrody za wyróżnione prace. Projekty powinny być wykonane w wersji elektronicznej. Można je
składać osobiście u sołtysa wsi Kosakowo
Andrzeja Śliwińskiego bądź zaadresowane na sołtysa wsi Kosakowo w Biurze
Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy
w Kosakowie. Informacje o konkursie na
stronie www.kosakowo.solectwo.pl
Wszelkie pytania odnośnie konkursu
można kierować na adres e-mail: andrzej.
sliwinski@kosakowo.pl bądź telefonicznie:
664-736-959.

SPRZĄTANIE REWY
W sobotę 23 kwietnia w ramach Dnia Ziemi odbyło się wiosenne sprzątanie
Rewy, zorganizowane przez Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo
a zarazem sołtysa wsi Rewa Marcina Kopitzkiego wraz z Panią Katarzyną
Lubocką i uczniami szkoły podstawowej w Mostach. W ramach tej wspaniałej
akcji przy pięknej pogodzie udało się posprzątać całą plażę oraz tereny
do niej przyległe po obu stronach zatoki. Zwieńczeniem akcji było wspólne ognisko
przygotowane przez radę sołecką Rewy z pyszną kiełbaską, gorącą herbatą no
i oczywiście drobnymi słodkościami.
Bardzo dziękuję wszystkim młodszym i starszym no i oczywiście rodzicom, którzy
zgłosili się w ten sobotni poranek i za ten uśmiech, który cały czas nam towarzyszył.

Sołtys wsi Rewa Marcin Kopitzki

INAUGURACJA SEZONU TURYSTYCZNEGO - GDYNIA I PÓŁNOCNE KASZUBY ZAPRASZAJĄ
19 kwietnia 2016 r. w Luzinie w Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf”, Gdynia i 23
samorządy najbardziej na północ Polski wysuniętego obszaru Kaszub zrzeszone w Forum
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA, zaprezentowały miejscowe
atrakcje i wydarzenia, przygotowane z myślą o mieszkańcach i turystach licznie przybywających na letni odpoczynek.
Wśród wakacyjnych propozycji znajdują się nie tylko wydarzenia kulturalne:
wystawy, koncerty, festiwale muzyczne, przedstawienia teatralne, biesiady, festyny,
warsztaty artystyczne, ale także sportowe: regaty, półmaratony czy rajdy. Ponadto
amatorów spacerów, nordic walking, wędkarstwa, sportów wodnych czy wycieczek
rowerowych gminy gorąco zachęcają do korzystania z walorów przyrodniczych
Północnych Kaszub.
Sezon letni to m.in. wspaniała okazja do poznania historii militarnej regionu oraz obiektów stanowiących zapomniane skarby
kultury Północnych Kaszub. Zaliczamy do nich szlak turystyczny Historii Militarnej Kaszub Północnych oraz Trasę Turystyczną Obiektów
Militarnych Pasa Nadmorskiego w Gdyni.
Dzięki aplikacji możemy poznać m.in.:
- Szlak Historii Militarnej Kaszub Północnych, który obejmuje zarówno miejsca, jak
i obiekty związane z dziedzictwem wojennych i wojskowych dziejów powiatu
puckiego. Tworzy go ponad osiemdziesiąt punktów. Zabytkowe budowle o charakterze
obronnym lub ich ślady, pomniki, mogiły oraz miejsca bitew znajdujące się na trasie
są łatwo dostępne dla osób podróżujących zarówno samochodem, jak i rowerem.
- Trasę Turystyczną Obiektów Militarnych Pasa Nadmorskiego w Gdyni powstałą
w efekcie działań pasjonatów eksploracji podziemnej. Zainspirowali oni gdyński
samorząd do stworzenia projektu trasy turystycznej poświęconej obiektom militarnym
i fortyfikacjom. Obejmuje ona m.in.: schrony, budynki koszarowe, fortyfikacje, Muzeum
Marynarki Wojennej, ORP Błyskawicę czy Budynek Dowództwa Marynarki Wojennej.
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MIĘDZYNARODOWY SUKCES MIESZKAŃCA MOSTÓW
W KONKURSIE INFORMATYCZNYM
W dniach 01-03.04.2016 w Stanach Zjednoczonych odbył się finał konkursu
IBM Bright ICT współorganizowany wraz z organizacją Association for Information
Systems (AIS). W zmaganiach organizowanych pod nazwą AIS SC Competition co roku
udział biorą setki studentów z całego świata. AIS to globalna organizacja zajmująca
się zagadnieniem wykorzystania informatyki w biznesie. Celem tegorocznego
konkursu było stworzenie najbardziej innowacyjnego rozwiązania wspierającego
przeciwdziałanie nielegalnych aktywności w Internecie, takich jak m.in.: cyberprzemoc,
cyberterroryzm, wymuszenia itp.
Projekt o nazwie CyberWatch opracowany przez zespół studentów z Polski, pod kierownictwem młodego mieszkańca Gminy Kosakowo –
Kamila Wojewskiego, przygotował rozwiązanie służące do rozpoznawania aktów cyberprzemocy w Internecie. Rozwiązanie studentów
zostało docenione podczas finału konkursu i zajęło bardzo wysokie III miejsce.
Kamil Wojewski, mieszkaniec Mostów, jest prezesem organizacji Gdansk Association for Information Systems SC oraz prezesem koła
naukowego systemów informatycznych E-XPERT działającego przy katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego.
W zeszłym roku jego zespół stworzył rozwiązanie SafeWatch pozwalające na dyskretne wzywanie pomocy w sytuacji zagrożenia przy
użyciu gestów. Wówczas jego Zespół, jako jedyny z Europy, zakwalifikował się do finału konkursu AIS SC, podczas którego studenci zajęli
III miejsce w kategorii systemu służącego społeczeństwu. Od tego czasu zespół rozpoczął procedurę patentową rozwiązania.

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY PÓŁNOCNE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) istnieje już od 15 lat, zajmując się szeroko
pojmowaną promocją turystyczną powiatów: puckiego i wejherowskiego, wspomaganiem funkcjonowania i rozwoju informacji
turystycznej oraz modernizacją infrastruktury turystycznej.
Członkami Stowarzyszenia są: Powiat Pucki, Miasto Hel, Miasto Jastarnia, Gmina Kosakowo, Miasto Wejherowo, Miasto Władysławowo,
Gmina Gniewino, Powiat Wejherowski, Harcerski Ośrodek Morski, Pensjonat Wojciech, Hotel La Siesta, Gwiazda Morza Sp. z o.o., Muzeum
Ziemi Puckiej oraz Hotel Jurata.
Aby przystąpić do Stowarzyszenia, należy złożyć deklarację członkowską i odpis z właściwego rejestru. Składka członkowska
wynosi obecnie 600 zł dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Członkostwo w Lokalnej Grupie
Turystycznej umożliwia pełnoprawny udział w zebraniach walnych członków oraz w promocji turystycznej powiatów, współtworzenie
planów promocyjnych, reklamę w wydawnictwach Stowarzyszenia dystrybuowanych w punktach IT w powiecie puckim, wejherowskim,
Gdyni, Gdańsku, na targach turystycznych oraz za granicą.
Gmina Kosakowo aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach promocyjnych Stowarzyszenia, dzięki czemu w środkach masowego
przekazu LOTu nie brakuje informacji dotyczących życia naszej Gminy, jak również imprez kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych
odbywających się na jej terenie. Nasz region promowany jest także w punktach informacji turystycznej oraz na licznych targach
turystycznych
Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez m.in. wydawanie prasy regionalnej Ziemia Pucka.info, prowadzenie Centrum
Informacji Turystycznej w Pucku, dystrybucję materiałów promocyjnych na stoiskach wystawienniczych, udział w sezonowych imprezach
plenerowych, działalność wydawniczą, obsługę portali turystycznych: pomorskie.travel, www.kaszubypolnocne.pl, promocję wydarzeń
kulturalnych i sportowych w regionie, udział w targach branżowych na terenie kraju i nie tylko.
Stowarzyszenie skutecznie pozyskuje środki unijne, które przeznaczono na realizację różnych projektów, m.in.: Błękitne wakacje

na północnych Kaszubach, utworzenie Szlaku Historii Militarnej Kaszub Północnych, rozbudowa i oznakowanie małej
infrastruktury – istniejącej sieci ścieżek rowerowych na obszarze PLGR, dostosowanie punktów IT do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Prezesem Stowarzyszenia jest Marta Bielicka.
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne Lokalna Organizacja Turystyczna, Plac Wolności 28,
Tel. 603 039 013, e-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl

Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
16.03.2016 r. odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Gospodarzami po raz kolejny byli druhowie z Leśniewa. Przygotowali dla młodych strażaków pokaz z ratownictwa technicznego oraz
konkurs strzelecki, w którym chętni mięli okazję spróbować swoich sił. Po sprawdzeniu prac i dogrywek zostały ogłoszone wyniki.
Młodzież z Kosakowa wykazała się dużą wiedzą i zajęła następujące miejsca: Grzegorz Brzeziński – I miejsce w kategorii szkół
podstawowych, Paulina Tomeczkowska – 4.miejsce w grupie szkół ponadgimnazjalnych oraz Oliwia Trepczyk – 5. miejsce w grupie
szkół ponadgimnazjalnych. Serdecznie gratulujemy wszystkim sukcesów. Wyżej wymienione osoby zakwalifikowały się do eliminacji
powiatowych.
8.04.2016 r. odbył się kolejny etap eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Spotkanie na szczeblu powiatowym
odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiej Górze. Kolejny etap konkursu odbył się na szczeblu wojewódzkim. W tym roku
dh Paulina Tomeczkowska zajęła 3. miejsce w ponadgimnazjalnej grupie wiekowej, zaś dh Grzegorz Brzeziński zajął 4. miejsce w grupie
szkół podstawowych. Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w kolejnych eliminacjach.
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B I B L I OT E K A

BIBLIOTEKA
GMINNA

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo zaprasza na:
teatrzyk dla dzieci

Z okazji „Tygodnia Bibliotek 2016” 14 maja 2016 r.
(sobota) o godz. 9:30 w Kosakowskiej Bibliotece odbędzie
się teatrzyk dla dzieci pt. „Sówka mądra główka”
w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa.
Sówka mądra główka to bajka mająca na celu wzbudzić w widzach zamiłowanie do poznawania
świata i przeżywania wielu interesujących przygód dzięki czytaniu książek.
Pewnego razu wszystkowiedząca sówka po zapoznaniu się z jedną z lektur w fascynujący sposób
przenosi się w bajkowy świat.
Ze względu na ograniczenia lokalowe obowiązują zapisy (osobiście, drogą elektroniczną: biblioteka@kosakowo.pl lub
pod nr. tel. 58735 46 56).

Wernisaż malarstwa Jadwigi Jackowskiej
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla zaprasza na
wernisaż wystawy obrazów Jadwigi Jackowskiej, który odbędzie się 5 maja
2016 roku o godz. 17:00 w budynku Biblioteki w Kosakowie.
Autorka prac jest mieszkanką Rumi; należy do Stowarzyszenia Artystów
„Pasjonat”.
Wystawa będzie czynna od 5 maja do 3 czerwca 2016 roku w godzinach pracy
Biblioteki.
Zapraszamy!

NOC BIBLIOTEK
Gminna Biblioteka włącza się do akcji „Noc Bibliotek – II wydanie krajowe”. „Noc Bibliotek”
to wieczorno-nocna impreza promująca czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których
warto bywać. Z tej okazji kosakowska placówka przygotowała szereg zajęć i zabaw – z książką
w tle oczywiście! Zapraszamy 4 czerwca (sobota) 2016 r. Startujemy o godzinie 18:00 –
Kosakowo, ul. Fiołkowa 2a.
Będzie to już trzecia noc wśród książek zorganizowana w naszej książnicy. Hasło, pod którym
w całej Polsce tej nocy będą się odbywały imprezy, to „Wolno czytać”.
Zachęcamy do udziału! Szczegółowy program imprezy znajdą Państwo na stronie biblioteka.kosakowo.eu

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Kosakowska Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 6-13 lat w każdy II i IV czwartek miesiąca w godz.
16:30-17:15 na zajęcia plastyczne pn.: „Potrafię tworzyć – czyli jak dzięki książce możemy bawić się
sztuką i rozwijać wyobraźnię”. Pierwsze spotkanie już 12 maja!
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy (osobiście, drogą elektroniczną:
biblioteka@kosakowo.pl lub pod nr. tel. 58 735 46 56).

ODYSEJA UMYSŁU
Drużyna z Regionalnej Świetlicy w Suchym Dworze trenowana przez
mgr Uszulę Kozielską, nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu oraz
mgr Monikę Rekieć, nauczycielkę z Zespołu Szkół im. M. Płażyńskiego w Pucku -Pozytywne
Inicjatywy,
w składzie:
1) Aleksandra Chrzanowska, uczennica kl. 5 ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
2) Szymon Kozielski, uczeń kl. 5 ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
3) Mikołaj Kuszner, uczeń kl. 5 ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
4) Michał Zagrobelny, uczeń kl. 2 ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
5) Oliwier Badaj, uczeń kl.2 ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
6) Nina Ośka, uczennica kl. 2 z Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni
została laureatami I stopnia w konkursie kreatywnego
myślenia – Odyseja Umysłu w 2 problemie „Połów pełen
pomysłów” w I grupie wiekowej i tym samym uzyskała prawo do reprezentowania Polski
na Finałach Światowych wIowa State University, Ames, USA. Obecnie drużyna poszukuje
sponsorów, każde wsparcie mile widziane!!!
Wpłat na rzecz wyjazdu drużyny dokonywać można na następujące konto :
Fundacja Unika Menso
Raiﬀeisen Bank Polska S.A.
20 1750 0012 0000 0000 3298 3235
z dopiskiem „Odyseja Umysłu”
Za wszystkie dokonane wpłaty dziękują członkowie drużyny, trenerzy, rodzice i dyrektor
Szkoły Podstawowej w Pogórzu Ponadto mgr Monika Rekieć, jako 1 z 3 trenerów z całej Polski,
została nominowana do nagrody imienia prof. Józefy Sołowiej. Nagroda ta przyznawana jest
trenerom, którzy w sposób szczególny wspomagają rozwój programu w naszym kraju.
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W Y D A R Z E N I A K U LT U R A L N E

DZIEDZICTWO KULTUROWE GMINY
KOSAKOWO – PREZENTACJA W BIBLIOTECE

80 WYSP I JEDEN ŚWIAT
w wykonaniu Teatru Młodzieżowego Gminy
Kosakowo
Ci, którzy przypłynęli w piątkowy wieczór 15 kwietnia br.
do Domu Kultury w Pierwoszynie na pewno nie żałowali. Tym
razem ulubieńcy
kosakowskiej
(i
nie
tylko)
publiczności zaprosili
swoją
wierną widownię
w niezwykłą żeglarską wyprawę.
Dynamiczna,
wielowątkowa
i zaskakująca akcja, nawiązująca do niezliczonej liczby dzieł
literackich i filmowych, wyraziste osobowości sceniczne,
zapadające w pamięć monologi, krwiożercze wojowniczki
- amazonki oraz wielkie Igrzyska Poetyckie, wędrówka po
zaświatach w towarzystwie śpiewającego arie operowe Elfa,
niebanalny humor i równie niebanalna groza – wszystko
wrzucone w spektakl teatralny, obok którego ciężko przejść
obojętnie.
Zdradzać więcej szczegółów nie będziemy, bowiem
wszystkich tych, którzy najnowszej produkcji naszego Teatru
Młodzieżowego nie widzieli, zapraszamy na premierową
powtórkę – we wtorek 26 kwietnia o godz. 19.00 również na
scenie pierwoszyńskiego Domu Kultury. Wstęp wolny.

XIII Uroczysto Odsonicia
Tablic, Postumentów i Gwiazd
w Ogólnopolckiej Alei Zasuonych Ludzi Morza
im. Marszaka Józefa Pisudskiego w Rewie
sobota, 11 czerwca 2016 r.
godz. 18:00

Sesja popularno - naukowa

(ul. Kaszubska 11 )
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W premierowym
s p e k t a k l u
wystąpili:
Sara
Muża – Ghazala,
Dagmara Kloka –
Habika,
Natalia
Mudlaf – Nabeele,
Kamila Paprocka –
Charon, Julia Kloka
– Kamil Romanow
w
spektaklu
Rufina, Natalia Płonka – Lidziosława w spektaklu Rufina, Marysia
Mikulska – Madame Beatrycze, Merlin i Kapitan Pumbiszon
w spektaklu Rufina, Malwina Wilkowska – Adesina, Natalia Tylor
– Pan Dziadek, Konrad Wójtowicz – Flatik, Kacper Orzechowski
– Arsacjusz, Adam Szczuko – Rufin, Adrian Gajzler – Elf Anonim,
Aleksander Wons – Olenzjo, Kamil Romanowski – Filozof Kamil
Romanow, Jakub Weber – Poeta Jakub Weber, Sandra Makowska
– Królowa Ilayda, Lidia Mikulska - Lidziosława, Paweł Flatau –
Kapitan Pumbiszon; scenografia we współpracy z Yacht Clubem
Rewa oraz Kołem Kreatywnym pani Ewy Narloch-Kerszki;
współpraca akustyczna – Ryszard Sosnowski, współpraca
multimedialna – Adam Schröder, scenariusz i reżyseria – Karol
Dettlaﬀ.
Teatr Młodzieżowy pragnie złożyć serdeczne podziękowania
Wójtowi Gminy Kosakowo za wsparcie przygotowań,:
Kosakowo TV za wsparcie promocyjne,
a także panu
Mariuszowi Sieraczkiewiczowi z Młodej Gdyni oraz ekipie
Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Z Ż YC I A S Z KÓ Ł

Z ŻYCIA
SZKÓŁ

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

MŁODY ANDERSEN Z POGÓRZA – w VII edycji
Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „I Ty możesz
zostać Andersenem” wzięło udział 67 uczniów. Wśród
uczestników znaleźli się również uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Pogórzu, a dokładniej z klas IV, które
w wewnętrznych eliminacjach wyłoniły kandydatów
do udziału w dalszym etapie. Po zapoznaniu się
z pracami literackimi nadesłanymi przez uczniów,
sprawdzeniu baśni według wcześniej ustalonych kryteriów i wnikliwej dyskusji jury, okazało się,
że uczeń klasy IV b ze szkoły w Pogórzu – Mateusz Ślifierz zajął I miejsce! Baśń napisana przez
Mateusza okazała się najlepsza i zachwyciła jurorów. Gratulacje dla Mateusza! Opiekunem konkursu
była pani Ewa Miedzińska – nauczyciel języka polskiego.

SZKOŁA W POGÓRZU POMAGA HOSPICJUM – Samorząd Uczniowski Szkoły

Podstawowej w Pogórzu przeprowadził wiosenną akcję zbiórki pomocy dla
podopiecznych gdyńskiego hospicjum dla dzieci. Zbierano głównie słoiczki
z jedzeniem i sokami. W kilka tygodni udało się zebrać 477 sztuk żywności.
Dnia 23 marca 2016 r. Samorząd Uczniowski wraz ze swoim opiekunem panią
Elizą Filipowicz dostarczył zbiory na miejsce. Wartość zebranej żywności wynosiła
około 2.000 zł. Szkoła wraz z Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni dziękują wszystkim,
którzy wzięli udział w akcji.

ZUZANNA POLAŃSKA GWIAZDĄ MUSICALU „PIOTRUŚ PAN”, ZAŚPIEWAŁA
RÓWNIEŻ PIOSENKI ABBY – uczennica Szkoły Podstawowej w Pogórzu Zuzanna Polańska

została gwiazdą musicalu „Piotruś Pan” przygotowanego przez Janusza Józefowicza
w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Zuzia wciela się w jedną z głównych postaci – małą Wendy,
która wyrusza w niezwykłą podróż z tytułowym Piotrusiem Panem.
Uczennica z Pogórza zachwyca publiczność niesamowitym wykonaniem utworów
solowych oraz nienaganną dykcją. Całe przedstawienie wzbudza ogromne zainteresowanie, gdyż jest to jedno z pierwszych na świecie dzieł teatralnych wystawianych
w technice 3D. Dzięki temu widz może poczuć się częścią przedstawienia. Gratulujemy
Zuzannie ogromnego sukcesu. Próby przed premierą zajmowały młodej mieszkance naszej
gminy bardzo dużo czasu. Na szczęście nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Pogórzu bardzo ją wspierali i pomagali na każdym kroku. Zapraszamy do obejrzenia
tego niezwykłego dzieła.
20 marca 2016 roku w Ergo Arenie odbył się koncert poświęcony twórczości szwedzkiej
grupy ABBA. Organizatorzy koncertu przeprowadzają tradycyjny plebiscyt w celu
wyłonienia utalentowanych dzieci, które zaśpiewają w finałowym koncercie. W gronie
20 młodych ludzi, którzy wystąpili w sopockiej hali widowiskowej, znalazła się uczennica
ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu Zuzanna Polańska. Ostatecznego wyboru finałowej
dwudziestki dokonali czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego”. Zuzannie i jej mamie – pani
Aleksandrze Polańskiej składamy wielkie gratulacje i słowa uznania!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
„Piknik matematyczny” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 15 marca 2016 r. na
zaproszenie Fundacji mBanku i Fundacji Dobra Sieć grupa ośmiu uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Mostach pod opieką pani Aliny Gajewskiej i pani Aleksandry Jachny miała przyjemność wziąć
udział w „Pikniku Matematycznym” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Impreza była
podsumowaniem II edycji programu edukacyjnego mPotęga, w którym nasza szkoła wzięła udział
realizując projekt „Matma – Lubię to!”. Po części oficjalnej podsumowującej projekt nadeszła pora
na dodatkowe atrakcje. Klub Naukowy „Feniks” przedstawił interesującą prezentację pt. „Kiedy
lew zjada zebrę?”, odbył się ciekawy pokaz budowy brył geometrycznych z ziemniaków
i patyczków.
Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek i upominek (łamigłówka, kubek i notes),
a dla szkoły 2 gry planszowe.
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Z Ż YC I A S Z KÓ Ł

Eliminacje do wojewódzko-metropolitalnego konkursu biblijnego

W etapie szkolnym wzięło udział 17 uczniów naszej szkoły. Czworo uczniów
z największa ilością punktów przeszło do etapu rejonowego, w którym zdobyli tytuł
finalisty etapu rejonowego Konkursu Biblijnego. Należą do nich: Ewelina Jaroszewska
z kl. VIa, Kamil Bejrowski z kl VIb, Szymon Woroniecki z kl VIb, Grzegorz Szymanik
z kl. VIb. Gratulujemy!

Eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki - 9 kwietnia uczennice Szkoły Podstawowej w Mostach wzięły udział
w Wojewódzkim Konkursie Piosenki pt: „Piosenka jest dobra na
wszystko”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi.
Szkołę reprezentowały trzy solistki z klasy III b, które zaśpiewały
następujące piosenki: Marta Białek – „DISCO ROBACZKI NIE ZAWINIŁO
SŁOŃCE”, Kornelia Filar – „CHCIAŁBYM MIEĆ TAKĄ SIEĆ” oraz Martyna Tomkowicz – „DACH”. Kornelia Filar wywalczyła III miejsce.
Marta i Martyna również nie odjechały z pustymi rękoma. Zdobyły wyróżnienia. Uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy
i nagrody rzeczowe. Gratulujemy dziewczynkom wspaniałego występu i życzymy dalszych sukcesów.

Zespół Szkolno- Przedszkolny i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – 9 marca w naszej szkole odbyła się

wyjątkowa uroczystość. Nie tak dawno, 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień
Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji podejmowaliśmy wielce zasłużonych dla naszej
Ojczyzny gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Prezes Zarządu Krajowego Związku
Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa,
Wiceprezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Pomorski
kpt. Tomasz Kuplicki, kapitan w st. spocz oraz Prezes Okręgu Kaszubskiego Związku
Piłsudczyków płk. Władysław Paciuch. Spotkanie stało się okazją do niecodziennej lekcji
historii. Temat spotkania: „Patriotyzm w życiu młodzieży” przedstawił pan Stanisław
Władysław Śliwa. Opowieścią o swoim życiu, w którym zawsze na pierwszym miejscu
była Ojczyzna, serce naszych uczniów i nauczycieli zyskał kapitan Tomasz Kuplicki.
Relacja kapitana Kuplickiego miała dla młodzieży szczególny wymiar, która była
szczególnie poruszona faktem, że dla pana Tomasza, który w 1939 r. był uczniem piątej
klasy szkoły podstawowej, wraz z wybuchem wojny, skończyło się dzieciństwo.

Dzień Matematyki – Dzień Matematyki (pod patronatem MEN) został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce
matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna
i dawać radość.
Święto zostało zapoczątkowane przez organizację „World Education
Games” w 2007 r. W Polsce pierwsze ogólnopolskie obchody
Dnia Matematyki odbyły się 12 marca 2014 roku z inicjatywy
Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve. W tym roku nasza
szkoła również zgłosiła się, aby mogła wziąć udział w tym wspaniałym święcie. 17 marca, podczas Dnia Matematyki, rozstrzygnięto
również Konkurs Matematyczny w którym udział wzięło 60 uczniów
oraz rozwiązano 400 zadań z matematyki!!!

Wyłoniono Mistrza i Wicemistrza Matematyki w dwóch kategoriach:
I kategoria: klasy III-IV:
Tytuł Mistrza Matematyki zdobyła Agata Szaposznikow z klasy IV, tytuł
Wicemistrza Matematyki zdobyła Weronika Bogumił z klasy IV,
II kategoria: klasy V-VI:
Tytuł Mistrza Matematyki zdobyła Iwona Ulenberg z klasy VI b, tytuł
Wicemistrza Matematyki zdobyła Dominika Kubiak z klasy VI a.
GRATULUJEMY!!!

PRACA
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Urząd Gminy w Kosakowie poszukuje osób do pracy w Straży Gminnej
(praca sezonowa). Kontakt z Komendantem Straży Gminnej na nr 606 428 652,
lub e-mail: strazgminna@kosakowo.pl Straż Gminna mieści się w budynku
biblioteki gminnej w Kosakowie przy ul. Fiołkowej.
Wejście od podwórza.

Z Ż YC I A S Z KÓ Ł

Gimnazjum w Kosakowie
III edycja Wielkanocnego Daru – już po raz trzeci uczniowie Gimnazjum w Kosakowie

realizowali projekt „Wielkanocny Dar”. W bieżącym roku specjalne jajka wielkanocne
zostały przesłane do prezydentów: Francji Françoisa Hollanda i Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej Baracka Obamy. Pomysłodawcą projektu jest dyrektor gimnazjum
p. Adam Pop, który wraz z młodzieżą szkoły w ten sposób promuje szkołę oraz gminę.
W poprzednich edycjach wielkanocne dary otrzymali: 2014 – papież Franciszek Watykan
i 2015 – Królowa Elżbieta II (Wielka Brytania), Kanclerz Niemiec Angela Merkel. W przyszłym
roku prace uczniów zostaną wysłane do Hiszpanii i Włoch.
Wielkanocny Dar ma formę dużego jajka, które jest zdobione cekinami: z jednej strony
dekoracją jest herb Gminy Kosakowo, z drugiej flaga państwa do którego dar jest wysyłany.
Wykonawcami jajek byli uczniowie klasy II e Julia Konopka i Paweł Miszke.

Stypendystka z Gimnazjum w Kosakowie – nasza uczennica Maria Mikulska uzyskała

w bieżącym roku szkolnym Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za szczególnie wysokie osiągnięcia edukacyjne.
Marysia należy do wyjątkowo aktywnych osób. W szkole realizuje indywidualny,
rozszerzony program nauczania z chemii, matematyki oraz języka angielskiego w klasie
artystycznej. Angażuje się w życiu społecznym klasy i szkoły. Jest wszechstronnie
utalentowana. Uprawia różne dyscypliny sportu, szczególnie wodne, uczęszcza do
Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie perkusji, należy do Teatru Młodzieżowego Gminy
Kosakowo. W 2016 roku zdobyła I miejsce w województwie pomorskim w Ogólnopolskim
Konkursie Maks Matematyczny oraz 18 miejsce w województwie pomorskim
w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny. Życzymy dalszych sukcesów.

WÓJT GMINY KOSAKOWO

ZAPRASZA NA

VIII
FESTIWAL
PIOSENKI
DZIECIĘCEJ

ZAPROSZENIA
Gminny Dzień Dziecka w Kosakowie
W niezwykłą podróż do
świata iluzji oraz sztuki cyrkowej
zapraszamy wszystkie pociechy
z gminy Kosakowo z okazji Dnia
Dziecka, organizowanego przez
Wójta Gminy Kosakowo Jerzego
Włudzika we współpracy ze
szkołami gminnymi.
Bawić się będziemy w niedzielę
5 czerwca od godz. 12:00 do 16:00
na placu przy ul. Żeromskiego w
Kosakowie. W niezwykle bogatym
programie imprezy atrakcji dla
najmłodszych
nie
zabraknie:
gier, zabaw, konkursów, tańców,
wielkich
dmuchańców,
jak
również konkurencji sportowych
przygotowanych przez szkolnych
instruktorów i wielu innych
niespodzianek.
Wstęp wolny.

Z PIOSENKĄ
DOOKOŁA
ŚWIATA

PRZESŁUCHANIA
KONKURSOWE

12 maja 2016 r.

(czwartek), godz. 9:00

(zgłoszenia do dnia 29 kwietnia
2016 r. do godz. 16:00)

KONCERT GALOWY

19 maja 2016 r. (czwartek), godz. 17:00
Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie
(ul. Kaszubska 11)

więcej informacji: www.kosakowo.pl/rkis

V Festyn Integracyjny „Z Pogórza Lato Rusza”
Zapraszamy do udziału w V Festynie Integracyjnym „Z Pogórza Lato Rusza”. Po raz kolejny sezon letni ruszy z Pogórza.
O wyjątkową atmosferę tego wydarzenia zadba muzyczna gwiazda wieczoru, Grzegorz Hyży. Oprócz części koncertowej, poza sceną,
od godziny 14 na wszystkich przybyłych tradycyjnie już czekać będzie masa atrakcji. Bogaty program dzienny przewiduje zajęcia
dla wszystkich grup wiekowych, a także dla całych rodzin. W bloku scenicznym zaprezentują się liczne zespoły lokalne, młodzi
wokaliści z okolicznych szkół i przedszkoli, chóry i zespoły amatorskie z Gdyni oraz Kosakowa. Nie zabraknie także licznych konkursów
i zabaw. Już dziś zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu! Wstęp wolny.
Termin wydarzenia: 12 czerwca 2016 r. godz. 14:00. Adres wydarzenia: Parking przy Galerii Szperk | ul. Płk. Dąbka 338 81-198 Pogórze.
Organizatorzy: Gmina Kosakowo | Galeria Szperk | Rada Dzielnicy Gdynia Pogórze

13

IMPREZY

Kalendarz Imprez
Data

Godz.

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

MAJ 2016
Cz, 05.05.2016

09:00

Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny

ZS-P w Mostach

Dom Kultury
w Pierwoszynie

Cz, 05.05.2016

17:00

Wernisaż wystawy malarstwa Jadwigi Jackowskiej
(wystawa potrwa do 03.06.2016 r.)

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

N, 08.05.2016

12:30

71. Rocznica zakończenia II wojny światowej
w Europie

Wójt Gminy

Pomnik Żołnierzy WP i AR,
Kwatera w Kosakowie

So, 08.05.2016

12:00

Otwarcie sezonu żeglarskiego

Yacht-Club Rewa

Przystań w Rewie

So, 14.05.2016

10:00

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

Wójt Gminy
LKS Puck

Pętla autobusowa
w Mechelinkach

Cz, 12.05.2016

09:00

Festiwal Piosenki Dziecięcej
- przesłuchania konkursowe

Wójt Gminy

Cz, 19.05.2016

17:00

Festiwal Piosenki Dziecięcej - finał

Wójt Gminy

Dom Kultury
w Pierwoszynie
Dom Kultury
w Pierwoszynie

CZERWIEC 2016
Cz, 02.06.2016

09:00

Zakończenie projektu „Bałtyk łączy”

ZS-P w Mostach

N, 05.06.2016

12:0016:00

Gminny Dzień Dziecka

Wójt Gminy
Szkoły w Gminie Kosakowo

Dom Kultury
w Pierwoszynie
Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie

Wt, 07.06.2016

17:00

Wernisaż wystawy malarstwa Czesławy
Kaczmarczyk (wystawa potrwa do 08.07.2016 r.)

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

Cz, 09.06.2016

09:00

Podsumowane międzynarodowego projektu
„ Skarby Ziemi”

ZS-P w Mostach

Dom Kultury
w Pierwoszynie

Pt, 17.06.2016

10:00

VI Regaty Samorządowe o Puchar Marszałka

Wójt Gminy
Urząd Marszałkowski
HOM Puck

Zatoka w Pucku

So, 11.06.2016

16:00

Uroczysta sesja popularnonaukowa

Wójt Gminy

Dom Kultury
w Pierwoszynie

So, 11.06.2016

18:00

Uroczystość Odsłonięcia Gwiazd w Ogólnopolskiej
Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marsz. Józefa
Piłsudskiego

Wójt Gminy

Aleja Zasłużonych Ludzi
Morza w Rewie

15:00

XI Spotkania Chóralne

Wójt Gminy
Chór Morzanie

Dom Kaszubski
w Dębogórzu

N, 12.06.2016

12:00

Festyn Integracyjny „Z Pogórza Lato Rusza”
pod patronatem Prezydenta Gdyni
Gwiazda programu: Grzegorz Hyży

Wójt Gminy
Rada Miasta Gdyni
Galeria Szperk

Plac przy Galerii Szperk
w Pogórzu

So, 18.06.2016

12:00

VI Kosakowski Festyn Rodzinny

Wójt Gminy
Mieszkańcy ul. Kalinowej

Pt, 24.06.2016

21:30

Kino Letnie

Wójt Gminy Kosakowo

Sr, 01.06.2016

09:00

Olimpiada Letnia Szkół Podstawowych

23-26.06.2016

Sobótki Sołeckie

ZSPiSSM w Dębogórzu
Wójt Gminy, Rady Sołeckie,
Sołtysi
Wójt Gminy
Yacht-Club Rewa
Wójt Gminy
Gimnazjum w Kosakowie
ZS Pogórze

Boisko przy PEKO
w Kosakowie
Scena letnia
w Mechelinkach
Boisko w Dębogórzu
Tereny wsi

Wt, 21.06.2016

10:00

III Gminne Regaty dla Dzieci i Młodzieży

Śr, 22.06.2016

17:00

Zakończenie roku szkolnego Gimnazjum Kosakowo

Cz, 23.06.2016

16:00

Zakończenie roku szkolnego ZS Pogórze

Cz, 23.06.2016

18:00

Zakończenie roku szkolnego ZS-P Mosty

Wójt Gminy
ZS-P Mosty

Pt, 24.06.2016

18:00

Święto Patrona wsi Pierwoszyno

Sołtys i Rada wsi Pierwoszyno

–

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

So, 25.06.2016

08:30

Pielgrzymka łodziami z Mechelinek do Pucka
na Odpust Św. Piotra i Pawła

Szkoły w Gminie Kosakowo
Sołectwo Mechelinki
Port Mechelinki
Rybacy

Pn, 29.06.2016
- Pn,
31.08.2016

–

Wakacje Letnie

–

Szkoły w Gminie Kosakowo

Śr, 29.06.2016

15:00

„Open’er Festival” (dzień 1.), teren otwarty
od 15:00 do 4:00

Alter Art

Teren lotniska GdyniaKosakowo

Cz, 30.06.2016

15:00

„Open’er Festival” (dzień 2.), teren otwarty
od 15:00 do 4:00

Alter Art

Teren lotniska GdyniaKosakowo
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Zatoka w Rewie
Dom Kultury
w Pierwoszynie
ZS w Pogórzu
Dom Kultury
w Pierwoszynie
Dom Kultury
w Pierwoszynie
Szkoły w Gminie Kosakowo
Mechelinki – Puck

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

JUBILEUSZ

Najlepsze życzenia składamy Paniom Bronisławie
Kaszubie z Dębogórza oraz Pelagii Nadolskiej z Dębogórza Jak zawsze pamiętaliśmy i z tej wyjątkowej okazji
jubilatki odwiedził wójt wraz z sołtysem.

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Wudzik
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej
Starostwo Powiatowe w Pucku
zapraszaj na:

XIX BIEGOWE GRAND-PRIX
POWIATU PUCKIEGO
O PUCHAR STAROSTY
II ETAP W MECHELINKACH
14 MAJA 2016 r.
sobota, godz. 10.00
zapisy na miejscu w godz. 9.30-9.50
Kategorie wiekowe
Juniorzy do 15. roku ycia (dystans ok. 2,5 km):
- dziewczta
- chopcy
Bieg gówny (dystans ok. 5,1 km):
- kobiety 16+
- mczyni 16-30 lat
- mczyni 31-45 lat
- mczyni 46-59 lat
- mczyni 60+

Szczegóy, regulamin:
- kosakowo.pl/rkis
- lks.puck.pl (tel. 58 673 21 81/ 606 133 242)

- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo
– tel. 58 660 43 43;
- Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo
– tel. 58 660 43 00;
- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
– tel. 58 620 06 95;
- Gminna Komisja Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – tel. 58 620 06 95;
- Gimnazjum w Kosakowie – dyrektor Adam Pop,
tel. 58 679 23 90;

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

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

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

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

www.argi.pl

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

Andrzej Brzozowski z Kazimierza, lat 60
Helena Richert z Pogórza, lat 88

Rozalia Paszke z Dębogórza, lat 88
Barbara Trybull z Mostów, lat 72
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