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UCHWAŁY PODJĘTE NA LVIII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 27 CZERWCA 2018 ROKU
Uchwała Nr LVIII/195/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca
2018 roku w sprawie: wniesienia
odwołania do Państwowej Komisji
Wyborczej od Postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku
I z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kosakowo na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała Nr LVIII/196/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu
gm. Kosakowo, przy ul. Szkolnej.
Uchwała Nr LVIII/197/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane”.

Uchwała Nr LVIII/198/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: w sprawie nadania nazwy ulica PERŁOWA
w PIERWOSZYNIE na terenie gminy
Kosakowo.
Uchwała Nr LVIII/199/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 279/4 obręb
Dębogórze gmina Kosakowo.
Uchwała Nr LVIII/200/2018
Rady Gminy Kosakowo z dnia 27
czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działki nr
1244/52 obręb Mosty gmina Kosakowo.
Uchwała Nr LVIII/201/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XIII/57/2015 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca
2015 roku w sprawie ustalenia siedziby oddziałów klas IV-VI Szkoły
Podstawowej im. kadm. Xawerego
Czernickiego w Pogórzu oraz miejsc

prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Uchwała Nr LVIII/202/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany
budżetu gminy Kosakowo na rok
2018.
Uchwała Nr LVIII/203/2018
Rady Gminy Kosakowo z dnia 27
czerwca 2018 roku w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy inansowej gminy Kosakowo na lata
2018-2025.
Uchwała Nr LVIII/204/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania inansowego
gminy Kosakowo za 2017 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2017 rok.
Uchwała Nr LVIII/205/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Kosakowo za 2017 rok.

PEWIK GDYNIA
informuje o inwestycjach budowlanych
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami irma realizuje
3-letni plan inwestycyjny. W Pogórzu trwają jednocześnie
cztery budowy: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w rejonie ulic: Koniecpolskiego, Różewicza, Derdowskiego
i Chodkiewicza.
Zakresy robót obejmują budowy:
- 220 mb. sieci kanalizacji sanitarnej ul. Koniecpolskiego.
Łączna wartość inwestycji to 200 tysięcy złotych, obecnie
trwają procedury odbiorowe;
- 212,7 mb. sieci wodociągowej i 150 mb. sieci kanalizacji sanitar-
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nej ul. Różewicza. Łączna wartość inwestycji to 158 tysięcy zł.
- budowa sieci wodociągowej 1200 mb. i 1700 mb. sieci kanalizacji sanitarnej ul. Derdowskiego. Łączna wartość inwestycji to około 3,5 mln złotych. Termin zakończenia budowy przewidziany jest na koniec 2018 r.
- budowa sieci wodociągowej ul. Chodkiewicza 200 mb. 120
tysięcy zł październik 2018 r.
Pomimo licznych problemów i trudności budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej prawdopodobnie
zakończą się zgodnie z planem. Kolejne inwestycje budowlane ruszą już na wiosnę 2019 r.
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Jakość wody w gminie

jest prawidłowa
Szanowni Państwo
W miesiącu lipcu doszło do zanieczyszczenia wody na osiedlu
Harmony w Kosakowie. Mieszkańcy osiedla zbadali wodę, a o ich negatywnych wynikach w piśmie do
Wspólnoty Mieszkaniowej „Harmony- Sezamkowa” poinformował
Zarządca Nieruchomości w dniu
10.07.2018r.
W związku z doniesieniami
o zanieczyszczeniu wody na osiedlu
Harmony Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.
w dniu 11 lipca br. zleciło Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pucku badania
wody dostarczanej do mieszkańców
z hydroforni Kosakowo i Dębogórze. W dniu 13.07.2018 r. PUK PEKO
otrzymało Decyzję Nr 20/2018 PPIS
w Pucku stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę Kosakowo ze względu na
skażenie bakteriologiczne - obecność w wodzie bakterii z grupy coli
i enterokoków.
Bezzwłocznie po otrzymaniu
tej informacji Wójt Gminy powołał Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego, który wykorzystując dostępne siły i środki koordynował działania doraźne (m.in.
decyzja o natychmiastowym uruchomieniu awaryjnego zaopatrzenia w wodę, do czasu uzyskania
w przedmiotowym wodociągu
właściwej jakości wody – tj. do
20.07.2018 r.) oraz aktualizował
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informacje o prowadzonych działaniach i ich efektach przekazując tą wiedzę mieszkańcom, m.in.
umieszczenie na stronie internetowej gminy, na portalach społecznościowych, Facebook Gminy
Kosakowo, Wójta oraz Zastępcy
Wójta, komunikaty słowne przekazywane przez strażaków OSP
za pomocą mikrofonu i megafonu,
dostarczenie ulotek do skrzynek
pocztowych mieszkańców zagrożonych miejscowości.
W sołectwach wydzielone zostały punkty dystrybucji wody
pitnej. Wodę do celów spożywczych można było pobierać samodzielnie do swoich pojemników
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach
i w Szkole Podstawowej w Pogórzu. W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową OSP W Kosakowie wozem strażackim rozwoziła
wodę dla zwierząt hodowlanych.
W dniu 15.07.2018 r. poinformowano mieszkańców zagrożonych
miejscowości o możliwości korzystania z natrysków w szatniach
przy boisku Orlik w Mostach.
W dniach 17.07 – 19.07.2018 r. na
osiedle HARMONY wodę do celów
spożywczych dostarczano w atestowanym zbiorniku do wody pitnej (beczkowozem) o pojemności
2000 l użyczonym przez irmę PEWIK z Gdyni. W dniu 13.07.2018 r.
od godziny 15.00 PUK PEKO roz-

poczęło uzdatnianie wody (chlorowanie) w sieci zasilanej z hydroforni w Kosakowie.
W dniu 20.07.2018r. w Komunikacie nr 4/2018 Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pucku poinformował, że badania wody wykonane w dniach 16,
18.07.2018 r. nie wykazały obecności bakterii grupy coli Escherichia
coli ani enterokoków. W Komunikacie nr 5/2018 PPIS poinformował, iż wykonane na zlecenie
wójta badania wody w wodociągu
Dębogórze, Mosty, Rewa, Suchy
Dwór, gdzie pobrano próbki z ujęcia, stacji uzdatniania wody w każdej zasilanej miejscowości od dnia
20.07.2018 r. woda w całym wodociągu Kosakowo może być używana
do picia i na potrzeby gospodarcze.
Całkowity koszt działań prowadzonych w zaistniałej sytuacji kryzysowej wyniósł 65.294,19 zł.
Nigdy wcześniej w naszej gminie
nie było takiego przypadku, dlatego
też w imieniu własnym oraz dyrektora PUK PEKO prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, Gmina Kosakowo zamierza złożyć wniosek
do Prokuratury Rejonowej w Pucku
w celu wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji. Informujemy
również, iż Urząd Gminy zlecił rzeczoznawcy wyjaśnienie przyczyn
zanieczyszczenia, o jego wynikach
niezwłocznie poinformujemy.
Wójt Gminy
Jerzy Włudzik
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BUDŻET GMINY KOSAKOWO
– WYKONANIE ZA ROK 2017
Dochody budżetu w roku 2017
wyniosły 77 026 476,42 zł i stanowią
104,8% założeń planu rocznego z tego
w stosunku do wykonanych dochodów
ogółem:
- dochody własne stanowią 38,3%,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób izycznych stanowią
21,0%,
- subwencje stanowią 17,7%,
- dotacje stanowią 19,0%,
- środki na wydatki bieżące pozyskane
z UE stanowią 0,1%,
- środki na wydatki inwestycyjne stanowią 3,9%
Porównując wykonanie dochodów
budżetu gminy za rok 2017 ( 104,8 %
plan po zm.) z analogicznym okresem
roku ubiegłego (108,1 % plan po zm.)
zauważa się nadal utrzymujący wzrost
dochodów gminy, przede wszystkim
w zakresie dochodów bieżących, ale

również w dochodach majątkowych
nastąpiło niewielkie ożywienie na
rynku sprzedaży nieruchomości przez
gminę, co pozwoliło zrealizować założenia znacznie ponad plan.
Wydatki wykonane w 2017 roku
wyniosły 73.415.156,93 zł i stanowią
86,5% założeń planu rocznego z tego
w stosunku do wykonanych wydatków
ogółem:
- wydatki bieżące stanowią 79,3%,
(58.220.410,45 zł.)
- wydatki majątkowe stanowią 20,7%,
(15.194.746,48 zł.)
Szczegóły na wykresie i w tabeli wykonania wydatków majątkowych (inwestycyjnych).
Zobowiązania gminy z tytułu
zaciągniętych kredytów na pokrycie przejściowego de icytu wynoszą
17.319.255 zł. Na koniec 2017 roku
relacja rocznych obciążeń budżetu

z tytułu obsługi długu do dochodów
Gminy wyniosła 4,4% zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 22,5%.
Obie charakterystyki utrzymują się
na niższym poziomie od określonych,
jako normatywy zadłużenia, w ustawie
o inansach publicznych.
Budżet gminy Kosakowo w 2017
roku realizowany był zgodnie zaplanowanymi założeniami w dochodach i wydatkach. Uchwałami Rady
zmieniano budżet 9 –krotnie oraz 30
-krotnie dokonano zmian Zarządzeniami Wójta.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 zostało
przyjęte przez Radę Gminy Kosakowo na sesji w dniu 27 czerwca
2018r. Radni jednogłośnie udzielili
Wójtowi Jerzemu Włudzikowi absolutorium.
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Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycje)
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Wykonanie (w zł)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -136.601, w tym:
1 01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy
Kosakowo – 50.000
01010 - Budowa zbiornika zewnętrznego wraz z zestawem
pompowym na ujęciu wody Mosty – 9.840
01010 - Wykup sieci wodociągowych - zadanie ujęte w WPF
– 126.761
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Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Wykonanie (w zł)

Dział 600 Transport i łączność – 9.843.399,36 , w tym:
60004 - Zakup wiat przystankowych – 39.972,54
60014 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
1517G na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do ul. Grabowej (od km 3+606 do km 3+786) w miejscowości Mosty
oraz przebudowa skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul.
Rzemieślniczą i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi po-
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Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Wykonanie (w zł)

wiatowej nr 1519G Kosakowo – Kazimierz (długość odcinka
ok 300m) – 87.564,42
60014 - Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych
w ul. Gdyńskiej w miejscowości Mosty-77.557,67
60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF –
1.628.575,94
60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 - zadanie ujęte w WPF – 155.000 zł
60016 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” - zadanie ujęte w WPF –
30.000 zł
60016 - Wykup odcinka drogi w m. Dębogórze i Kosakowo –
90.000,00
60016 - Modernizacja dróg gminnych w Dębogórzu Wybudowaniu - zadanie ujęte w WPF – 31.083,86
60016 - Rozbudowa drogi o nr ewidencyjnym 1340003 G
w Dębogórzu – dokumentacja ogółem 47.355
60016 - Połączenie drogowe Mosty - Rewa (dokumentacja)
– 21.402,00
60016 - Budowa parkingu wraz z dojazdem ulicą Olimpijską
- zadanie ujęte w WPF – 19.122,11
60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór (dokumentacja) - zadanie ujęte w WPF – 60.516,00
60016 - Budowa fragmentu ul. Kościuszki (dokumentacja) zadanie ujęte w WPF – 23.370
60016 - Budowa Obwodnicy Pierwoszyna (dokumentacja) zadanie ujęte w – WPF – 10.000
60016 - Utworzenie miejsc parkingowych z modernizacją
chodnika ul. - Rzemieślnicza w Kosakowie – 66.174
Dział 630 Turystyka - 166.525,73 , w tym:
63095 - Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - zadanie ujęte w WPF- 55.692,23
63095 - Skansen w Mechelinkach 15.324
63095 - Projekt EkoMarina – 1.083
63095 - Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie łąki
(dokumentacja) - 18.573
63095 - Urządzenie terenu wokół planowanego Am iteatru
w Rewie – 4.944
63095 - Budowa Skweru w Dębogórzu wraz z fragmentem
drogi rowerowej - zadanie ujęte w WPF – 16.359
63095 - Zagospodarowanie terenu przy Stawie w Pogórzu
54.550,50
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.683.395,41 ,
w tym:
70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania - zadanie ujęte w WPF – 1.003.920,50
70005 - Zakup zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą
towarzyszącą - zadanie ujęte w WPF – 1.350.000
70005 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania i dodatkowego wyposażenia Przystani Rybackiej w Mechelinkach – 39.975
70005 - Wykup lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie –
219.500
70005 - Ogrodzenie wraz z bramą i montażem kamer w zabytkowym dworku oraz opracowaniem koncepcji funkcjonalno-przestrzennych w Mostach – 69.999,91
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Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Wykonanie (w zł)

Dział 750 Administracja publiczna - 36.664,09 , w tym:
75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera – 36.664,09
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000, w tym:
75410 - Termomodernizacja części garażowej budynku
głównego Powiatowej Straży Pożarnej – 10.000
Dział 801 Oświata i wychowanie – 529.564,68 , w tym:
80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórzu
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF – 494.264,68
80101 - Przebudowa dachu w starej części SP Dębogórze
(dokumentacja) – 35.300
Dział 851 Ochrona zdrowia – 50.000, w tym: 85195 - Rozbudowa i modernizacja szpitala w Pucku – 50.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– 1.632.069,72 , w tym:
90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej
Gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF – 128.215,83
90001 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie ujęte
w WPF – 167.103
90002 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) – 5.300
90002 - Budowa osłony śmietnikowej na odpady komunalne
wraz z przygotowaniem terenu przy budynku Urzędu Gminy
Kosakowo – 19.323,30
90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF
– 289.837,70
90015 - Budowa oświetlenia ul. Wiejska - zadanie ujęte
w WPF – 57.810
90015 - Wykup oświetlenia w m. Dębogórze – 27.034
90015 - Oświetlenie przy obelisku Radków - sołectwo Dębogórze – 10.499,99
90015 - Oświetlenie ul. Długiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie – 19.528
90015 - Oświetlenie boiska przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kazimierz – 11.868,52
90015 - Oświetlenie ul. Nadmorskiej, Kapitańskiej i Stoczniowców - sołectwo Mechelinki – 11.685
90015 - Oświetlenie ulic Konopnickiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Kownackiej, Kościuszki oraz Zapolskiej - sołectwo
Pogórze – 39.269,28
90015 - Oświetlenie ulic - sołectwo Rewa – 16.194,67
90015 - Oświetlenie ulicy Lema, Gałczyńskiego i Kruczkowskiego - sołectwo Suchy Dwór – 31.283,82
90015 - Wykup oświetlenia ul. Sowia Suchy Dwór – 24.500
90015 - Budowa oświetlenia ul. Gdyńska w Mostach - zadanie ujęte w WPF – 20.000
90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF – 470.247,96
90078 - Zakup pompy szlamowej WT-40 X wraz z osprzętem
– 9.827,70
90095 - Montaż fontanny na stawie - sołectwo Dębogórze –
13.500
90095 - Renowacja placu zabaw przy ul. Szkolnej - sołectwo
Mechelinki – 7.474,99
90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej – sołectwo Pierwoszyno – 15.000
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Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Wykonanie (w zł)

90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Suchy Dwór –
8.000
90095 - Doposażenie placu zabaw w Suchym Dworze – 5.000
90095 - Renowacja placu zabaw przy ul. Kasztanowej - sołectwo Mosty – 9.285
90095 - Montaż kamery monitoringu - sołectwo Dębogórze
– 1.989,87
90095 - Montaż kamery monitoringu na placu zabaw - sołectwo Suchy Dwór – 1.951,03
90095 - Montaż kamery monitoringu na boisku szkolnym sołectwo Pogórze – 1.928,39
90095 - Zakup kosiarki spalinowej – 4.999,88
90095 - Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu domu kaszubskim w Dębogórzu – 7.212,11
90095 - Projekt placu zabaw - sołectwo Mosty – 14.000

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Wykonanie (w zł)

90095 - Centrum monitoringu – 31.405,71
90095 - Zakup kontenera – 19.985
90095 - Doposażenie placów zabaw w Dębogórzu – 9.748,68
90095 - Zakup zamiatarki – 116.481
90095 - Estetyzacja wsi - sołectwo Pierwoszyno – 4.579,29
Dział 926 Kultura izyczna i sport - 106.526,49 , w tym:
92605 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego jako
terenu sportowo rekreacyjnego - sołectwo Kosakowo – 34.999,14
92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku - sołectwo Rewa – 17.097
92605 - Zagospodarowanie terenu boiska Złote Piaski –
54.430,35
PODSUMOWANIE ogółem wydatki majątkowe w roku
2017 – 15.194.746,48 zł.
Wydatki majątkowe zrealizowano w 62,1%.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w roku 2017 wyniosły 15 194 746,48 zł
Transport i łączność

64,78%

Gospodarka mieszkaniowa

17,66%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10,74%

Oświata i wychowanie

3,49%

Kultura fizyczna, sport, turystyka

1,80%

Rolnictwo i łowiectwo

0,90%

Ochrona zdrowia

0,33%

Administracja publiczna

0,24%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,07%

0,00%
Bezpieczeństwo
publiczne i
ochr ona pp

10 000,00 zł

Administr acja
publiczna

36 664,09 zł

Ochr ona zdr owia

50 000,00 zł

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Rolnictwo i

Kultur a fizyczna,

Oświata i

Gospodar ka

Gospodar ka

Tr anspor t i

łowiectwo

spor t, tur ystyka

wychowanie

komunalna

mieszkaniowa

łączność

136 601,00 zł

273 052,22 zł

529 564,68 zł

1 632 069,72 zł 2 683 395,41 zł 9 843 399,36 zł

Nie zrealizowano natomiast zadań pod nazwą:
„Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo” - ze względu na opóźnienia w procedurach administracyjnych oraz brak możliwości wykonania wszystkich opracowań projektowych w zakresie wodociągu.
„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10„ złożono wniosek o do inansowanie w ramach
działania 8.4 RPO WP i Gmina Kosakowo dopiero pod koniec
roku otrzymała informacje o możliwości podpisania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowy
na do inansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z UE.
„Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze
w realizacji zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” realizacja zadania była
uzależniona od podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na dofinansowanie
wyżej wymienionego zadania z udziałem środków pochodzących z UE.

6

„Modernizacja dróg gminnych w Kazimierzu” zarezerwowana kwota przewidywała wykonanie robót budowlanych
w porozumieniu z Zarządem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego jednak do takiego porozumienia nie doszło natomiast niezbędną dokumentację projektową s inansowano w ramach harmonogramu budowy dróg gminnych.
„Budowa skrzyżowania ul. Płk Dąbka i Traugutta” opracowano dokumentację ul. Czechowicza proces ZRID trwa,
„Budowa układu drogowego Złote Piaski” podpisano umowę
na wykonanie dokumentacji proj. - koszt. wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę dla przebudowy układu drogowego
w ciągu ulic Aloesowa i Złote Piaski w Kosakowie, realizacja
w toku, planowane zakończenie w roku następnym,
„Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania „Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” realizacja zadania była uza-
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leżniona od podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego na do inansowanie zadania
z udziałem środków pochodzących z UE.
„Przebudowa kanału L-4 w obszarze granicznym gmin Rumia
- Gdynia - Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych,
budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze” zadanie nie zostało
zrealizowane z powodu negatywnej opinii organów uzgadniających dokumentację (RDOŚ).
Wynikające z danych sprawozdawczych odchylenia od wykonania przede wszystkim planu wydatków majątkowych były
skutkiem przesuniętej w czasie realizacji niektórych zadań
na rok 2018 w związku z brakiem ofert w organizowanych
przetargach i wykonawców. Gmina Kosakowo w dalszym ciągu realizuje program rozwoju, a jej priorytetem jest poprawa
warunków życia mieszkańców oraz odwiedzających turystów.

Ważniejsze wydarzenia w roku 2017

1. Podpisano umowę z Wojewodą Pomorskim o dofinansowaniu budowy drogi gminnej ul. Derdowskiego

w ramach programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych.
2. Reforma oświaty – przekształcenia szkół podstawowych
w ośmioletnie szkoły, likwidacja Gimnazjum poprzez wygaszanie.
3. Gmina Kosakowo zawarła umowę o współpracy z Białoruskim Rejonem Brzostowickim.
4. Gmina Kosakowo gościła samorządowców i rolników
z partnerskiej francuskiej gminy Goneville La Mallet w celu
wymiany doświadczeń.
5. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto budowę drogi Derdowskiego.
6. Gmina Kosakowo udzieliła pomocy inansowej Gminie
Czersk na usuwanie skutków po nawałnicy sierpniowej.
7. Podpisano umowę z PKO BP na obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz wprowadzono terminal płatniczy w biurze obsługi interesanta w którym można zapłacić
kartą płatniczą i telefonem.
Szczegóły w sprawozdaniu z wykonania budżetu 2017 wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na www.bip.kosakowo.pl w zakładce Budżet Gminy.

OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017,
poz.1073 ze zm.), na podstawie uchwał Rady Gminy Kosakowo Nr LVI/179/2018 z dnia 24 maja 2018r. oraz uchwały Nr
LVI/178/2018 z dnia 24 maja 2018r.

Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych przy ul.Gronowej w Dębogórzu gmina Kosakowo;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 171/6 i 172/3 przy ul.Dokerów w Mechelinkach gmina Kosakowo.
Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne mogą zgłaszać wnioski do w/w projektów planów w terminie do dnia 21.08.2018r.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta z podaniem nazwy wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017, poz.1405 ze zm.)

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektów planów w celu przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski zgodnie z art.40 w/w ustawy mogą być składane w terminie do dnia 21.08.2018r. w formie pisemnej
na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, ustanie do protokółu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym (adres e-mail: kosakowo@kosakowo.pl )
Zgodnie z art.41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego
w ogłoszeniu, pozostaną bez rozpatrzenia.
Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik
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Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt dla OSP Kosakowo

Do inansowany ze środków
Funduszu Sprawiedliwości dla którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości

Gmina Kosakowo uzyskała do inansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP w Kosakowie w ramach Programu I Priorytetu III B z Funduszu Sprawiedliwości na 2018 r. na projekt
pn.: Wyposażenie jednostki OSP z terenu Gminy Kosakowo w wyposażenie i urządzenia niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
W ramach dotacji zostaną zakupione i przekazane OSP wyposażenie i sprzęt,
które będą służyły do ratowania życia ludzkiego na miejscu wypadków.

Konsultacje nt. możliwości uzyskania do inansowania:

STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNO-KASZUBSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM
OGŁOSZENIEM KONKURSÓW
ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH
W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH
w których można uzyskać informacje m.in. na temat:
Lokalnej Strategii Rozwoju PLGR
Zasad i trybu aplikowania o środki inansowe w ramach LSR
Terminów oraz zasad składania wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy
oraz doradztwa
Procedur oceny operacji przez Radę ds. LSR
w dniu 23.08.2018 r. w godzinach 8.00 – 12.00 będziemy w Urzędzie Gminy w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, sala posiedzeń I p.
Informacja o terminach i miejscach spotkań w pozostałych gminach PLGR zamieszczona na www.gminakosakowo.pl w aktualnościach oraz www.plgr.pl
STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA
84-120 Władysławowo, ul. Portowa 15, tel. 58 77 46 890; 722 224 585, e-mail: biuro@plgr.pl, www.plgr.pl

25 lat

Krajowy Program Czyste Powietrze
Osoby zainteresowane uzyskaniem
do inansowania lub pożyczki w zakresie modernizacji instalacji grzewczych
w budynkach jednorodzinnych oraz
poprawy efektywności energetycznej tych obiektów poprzez działania
termomodernizacyjne dla budynków
istniejących oraz nowobudowanych,
zachęcamy do udziału w nowym, Kra-
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jowym Programie Czyste Powietrze.
Szczegółowe warunki, terminy, sposób
składania wniosków i ich rozpatrywania są określone zostanie w ogłoszeniu
o naborze, będzie zamieszczone na
stronie internetowej www.nfosigw.gov.
pl oraz www.wfos.gdansk.pl Aktualnie
trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia naboru wniosków, planowanego

na poł. sierpień/wrzesień 2018 r. Wyżej
przedstawione informacje mają charakter wstępny.
Więcej informacji:
https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/
ograniczenie-niskiej-emisji-na-pomorzu
-nowe-konkursy-w-wfosigw-w-gdansku
oraz www.gminakosakowo.pl
Nr 8/2018
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ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z TERENU GMINY KOSAKOWO
08 WRZESIEŃ 2018 ROKU - SOBOTA

(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ, MECHELINKI)
15 WRZESIEŃ 2018 ROKU – SOBOTA

(POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE)
22 WRZESIEŃ 2018 ROKU - SOBOTA

(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE)
Odpady należy wystawićć przed posesję d
do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!

Z życia ZKP oddział
Dębogórze-Kosakowo
1 lipca zespół Kosakowianie brał udział w XX Festiwalu Folklorystycznym, zdobywając trzecie miejsce. Tradycyjna
niepowtarzalna atmosfera towarzyszyła wszystkim występującym zespołom.
7 lipca byliśmy na Zjeździe Kaszubów w Luzinie, nasi
członkowie brali udział w przemarszu, a Zespół Kosakowie

uświetnił uroczystości występem na scenie. Słoneczna
pogoda i dobra zabawa przyczyniły się do sukcesu imprezy. Podziękowania należą
się wszystkim tym, którzy
reprezentowali gminę Kosakowo na Zjeździe.
Z kolei 8 lipca Zespół Kosakowianie uczestniczył w Festiwalu w Swarzewie. Okres
wakacyjny dla członków Zrzeszenia jest jak zawsze bardzo
pracowity.
Czekają nas m.in. przygotowania do Dnia Otwartego
w Bazie Terminalowej w Gdyni. Również tam Kosakowianie będą swoim śpiewem
zapraszać publiczność do poznania kultury i okolic Kaszub,
a oddział Zrzeszenia kusić
będzie wszystkich spragnionych kuchni regionalnej oraz
swojskich ciast.

XXII Festyn Kaszubski w Rewie
15 sierpnia serdecznie zapraszamy na XXII Festyn Kaszubski w Rewie, podczas
którego nie zabraknie twórców regionalnych, kaszubskiej muzyki i domowych
smaków... to wszystko w cudownych okolicznościach przyrody.
Godz. 13.30 Przemarsz przez Rewę
14.00 Msza Święta
15.10 Otwarcie Festynu
15.20-18.00 Występy zespołów regionalnych: Kosakowianie, Jantarki, Nadolanie, Dębogórskie Kwiatki, Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo
18.00 Markus P
19.30-22.00 Zabawa Taneczna Zespół Bliza
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Kosakowskie Centrum Kultury
TOM BRIGHT NA SCENIE PLENEROWEJ
W MECHELINKACH
3 lipca 2018 r. o godz. 19:00 na scenie plenerowej
w Mechelinkach odbył się pierwszy w Polsce koncert Toma

Bright’a. Brytyjski gitarzysta, kompozytor oraz autor tekstów
poruszający się w nurcie muzyki folk blues w trasie koncertowej występuje z zespołem The Dynamite. Obecnie na rynku
muzycznym dostępne są trzy single artysty. Pracuje on też
nad albumem, którego producentem jest Mick Jones z zespołu The Clash.

XVIII Ogólnopolski Plener
Malujących Lekarzy w Rewie
29 czerwca 2018 r. w siedzibie Kosakowskiego Centrum
Kultury odbył się wernisaż poplenerowy XVIII Ogólnopolskiego Pleneru Malujących Lekarzy Rewa 2018. Uczestniczyło w nim 20 malujących lekarzy z następujących miast:
Rybnika, Poznania, Szczecina, Mielca, Lublina ,Świdnika, Warszawy i Otwocka. Na wernisażu poplenerowym prezentowano
143 prace wykonane techniką olejną, akrylową na płótnie oraz
pastelą i akwarelą, a także piórkiem lawowanym na papierze.

Podczas wernisażu przybyli miłośnicy sztuki mogli podziwiać
piękne obrazy o różnej tematyce, jednak motywem przewodnim były przepiękne plenery nadmorskie Rewy.
Wszystkim przybyłym dziękujemy za uczestnictwo.

ZAPROSZENIE
NA GMINNE DOŻYNKI

Swoją sceniczną osobowością oraz charakterystyczną barwą
głosu, Tom wprowadził licznie zgromadzoną publiczność w kameralny nastrój brytyjskich pubów. Uczestnicy koncertu bawili
się świetnie przy akordach muzyki tego zdolnego wokalisty.
Organizatorzy: Kosakowskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Port Mechelinki.
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Bogaty program imprez plenerowych w naszej gminie
wieńczą tradycyjnie Gminne Dożynki, organizowane przez
Wójta Gminy wraz z Sołtysami oraz Kosakowskie Centrum
Kultury. Tegoroczne święto plonów odbędzie się w sobotę
8 września na placu przy ul. Żeromskiego w Kosakowie.
W programie m.in.: od godz. 13:45 barwny korowód dożynkowy,
uroczysta Msza Święta
o godz. 14:00, gry
i zabawy dla dzieci, występy artystyczne zespołów
lokalnych
oraz
zabawa taneczna.
Główną
gwiazdą tegorocznych
Dożynek będzie
zespół DIADEM.
Wstęp wolny.
Nr 8/2018
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Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo
KLUB MAŁEGO CZYTELNIKA
W sobotnie przedpołudnie 23 czerwca br. uroczyście zakończyliśmy kolejny (już szósty!) rok działalności Klubu Małego

przez Instytut Pamięci Narodowej, w którą mieliśmy przyjemność zagrać.
Jest to szybka wojenna gra planszowa dla dwóch osób.
Jeden z graczy dowodzi RAF broniącym Wielkiej Brytanii,
a drugi atakuje niemieckim Luftwaffe. Zadaniem lotnictwa
Trzeciej Rzeszy jest zbombardowanie Londynu, a celem lotnictwa alianckiego powstrzymanie agresora. Każdy z graczy
dysponuje sześcioma różnymi samolotami za pomocą których
prowadzi operację wojenną na planszy, nawiązującej do stołu
dowodzenia RAF. Podniebne pojedynki rozstrzygane są przy
użyciu specjalnie zaprojektowanych kości.

Czytelnika. Za wytrwałe uczęszczanie na zajęcia, Klubowicze
otrzymali wspaniałe nagrody! Oczywiście nie zabrakło wśród
nich fantastycznych książek. Był też słodki poczęstunek przygotowany przez „klubowe mamy”, podziękowania oraz kwiaty. Nie
obyło się oczywiście bez czytania. Tym razem Pani Daria przygotowała fragment z książki Wakacje Mikołajka, który wywołał
uśmiechy na twarzach zarówno dzieci jak i rodziców.

Raz jeszcze składamy podziękowania Panu Arturowi Chomicz – edukatorowi z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – za przyjęcie zaproszenia i poprowadzenie
zajęć. Dziękujemy również Panu Michałowi Przysieckiemu,
pracownikowi IPN, przy pomocy którego po raz kolejny w naszej Bibliotece „produkowaliśmy” patriotyczne torby.

Nadeszła pora na wakacyjną przerwę, podczas której dzieci będą cieszyły się słońcem i wakacjami, my zaś zajmiemy się
tworzeniem ciekawych tematów i scenariuszy zabaw na przyszły sezon. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
Jednocześnie informujemy, że chętni będą mogli zapisywać
swe pociechy (w wieku 3-9 lat) począwszy od dnia 16 sierpnia 2018 r. Jak co roku, decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż ilość
miejsc jest ograniczona. Do zobaczenia!
Nagrody dla dzieci ufundowali: Urząd Gminy Kosakowo, Biblioteka oraz Biuro Ochrony FORTIS SECURITY.

TEATR MŁODZIEŻOWY:
ZAJĘCIA WAKACYJNE
Przypominamy, że w każdy czwartek w godz. 15.00 - 17.00 odbywają się wakacyjne zajęcia Teatru Młodzieżowego - na scenie
plenerowej w Mechelinkach. Atmosfera - jak zawsze -absolutnie
wyjątkowa... Teatralnie (bo jakżeby inaczej?), plenerowo (trochę
świeżego powietrza na pobudzenie kreatywności i improwizacji),
wakacyjnie (w ramach integracji w przerwie można pograć w bule
francuskie i nie tylko). Nowicjusze również mile widziani.

„DYWIZJON 303”
– SPOTKANIE EDUKACYJNE
Ostatnie przedwakacyjne spotkanie fanów „planszówek”, które odbyło się 26 czerwca br. było inne niż zwykle.
Rozpoczęło się krótkim wykładem-prezentacją na temat
bitwy o Anglię oraz dywizjonu 303. A to wszystko po to,
aby lepiej zrozumieć sens gry „Dywizjon 303”, wydanej
Nr 8/2018
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KOSAKOWSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

JUBILEUSZ

Z życia sołectw
Dębogórze
W dniu 23 czerwca br. nad Stawem przy świetlicy sołeckiej
został zorganizowany Festyn Sobótkowy. Ognisko zostało rozpalone przy stawie o godzinie 20.00. Pół godziny później odbył
się konkurs wianków przygotowanych przez dzieci. Pierwsze
miejsce zajęła Joanna Miler, drugie - Kajetan Białogrodzki,
a trzecie padło łupem Łukasza Siemczuka. W konkursie wzięło udział 10 uczestników, wszystkie dzieci otrzymały nagrody
zasponsorowane przez Prezesa Sołtysów Gminy Kosakowa Jó-

Życzenia zdrowia i pomyślności składaliśmy w dniu 97 urodzin Łucji Krause z Pierwoszyna. Z tej okazji z kwiatami
i koszem
k
słodkości
ł dk ś odwiedził
d d ł mieszkankę
k k Wójt
ó Jerzy Włuł
dzik, radna Wiktoria Śliwińska, sołtys Ewa Purska oraz
wszystkie dzieci i wnuki solenizantki.
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zefa Melzera. Noc Świętojańską obchodzono hucznie do godz.
24.00. Sołtys Dębogórza za wsparcie imprezy pragnie złożyć
podziękowanie Państwu Ranachowskim.
***
Z kolei 30 czerwca br. odbyła się wycieczka do Gniezna i Biskupina. W Gnieźnie zwiedzieliśmy Drzwi Gnieźnieńskie, podziemia,
taras widokowy, skarbiec, wnętrze Bazyliki, w Biskupinie - rezerwat archeologiczny oraz hodowlę zwierząt, które niegdyś powszechnie zamieszkiwały tamte tereny. W wycieczce udział wzięły
32 osoby. Organizatorzy: Sołectwo Dębogórze oraz Gminne
Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Gminy Kosakowa .
***
W dniu 7 lipca br. nad Stawem w Dębogórzu po raz kolejny odbyły się Zawody Wędkarskie - tym razem dla Seniorów.
W szranki zawodów stanęło 21 zawodników. Pierwsze miejsce
zajął Krzysztof Janik, drugie miejsce przypadło Tadeuszowi
Grzejdakowi, a na najniższym stopniu podium stanął Krzysztof Szymański. Wszyscy uczestnicy złowioną rybkę mogli zabrać do domu. Nie zabrakło też poczęstunku. Organizatorzy:
Sołectwo Dębogórze wraz z Polskim Związkiem Emerytów
Rencistów i Inwalidów Gminy Kosakowo.
Sołtys Dębogórza składa podziękowanie za przekazanie
nagród panu Stanisławowi Śliwie z Kosakowa.
***
18 sierpnia br. odbędzie się wycieczka do Sanktuarium Matki
Boskiej Bolesnej w Oborach. Zapisy do dnia 5 sierpnia u sołtysa wsi Dębogórza Józefa Melzer. Organizatorzy: sołtys wsi oraz
Polski Związek Emerytów i Rencistów.
***
Z kolei w dniu 11 sierpnia odbędą się po raz siódmy Regaty Sołeckie w Mechelinkach. Organizatorzy: Wójt Gminy
Kosakowo, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowa

oraz Prezes Stowarzyszenia Portu Mechelinki. Zapraszamy do
udziału wszystkie sołectwa.

Kazimierz
Sołtys wsi Kazimierz pragnie podziękować za pomoc
w przygotowaniu Nocy Świętojańskiej Kosakowskiemu Centrum Kultury, państwu Flatau, państwu Mielewczyk za ufundowane nagrody dla dzieci, radzie sołeckiej za pomoc w przygotowaniu imprezy i Zespołowi „Brokat ” oraz irmie PEKO.

Kosakowo
23 czerwca br. na boisku w Kosakowie odbył się Kosakowski Festyn Rodzinny. Podczas festynu dzieci miały możliwość
Nr 8/2018

AKTUALNOŚCI
udziału w sześciu konkurencji sportowo-pożarniczych,
przygotowanych przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Za wykonanie wszystkich zadań, każdy uczestnik otrzymał nagrody. W między czasie dzieci miały możliwość zobaczenia od

środka wozu bojowego straży pożarnej. Oczywiście, nie
mogło zabraknąć również napojów i słodkości. We wspólnej zabawie brali udział nie tylko najmłodsi uczestnicy, ale
całe rodziny.
Popołudnie, zadedykowane dzieciom, zakończyła Sobótka Sołecka Mieszkańców Kosakowa, podczas której miesz-

kańcy mieli możliwość zapoznania się i porozmawiania przy
wspólnym pieczeniu kiełbasek na ognisku.
Sołtys Andrzej Śliwiński pragnie złożyć podziękowania
Radzie Sołeckiej Kosakowa i MDP OSP Kosakowo za pomoc
w zorganizowaniu tego wydarzenia.
***
Proboszcz Para ii pw. św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie Jan Grzelak oraz Sołtys Kosakowa Andrzej Śliwiński
zapraszają na IV KOSAKOWSKIE ZAWODY WĘDKARSKIE,
które odbędą się nad stawem w Kosakowie w dniu 25 sierpnia 2018r. (sobota) w godzinach 9:00-12:30. Zapisywać się
można pisząc na adres e-mail: sliwinskiandrzej@hotmail.com,
bądź telefonicznie: 664-736-959. Liczba miejsc ograniczona.
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-pogoda dopisała oraz mieszkańcy Pierwoszyna również nie zawiedli. Było gwarno i wesoło. Dla dzieci
były konkursy i szukanie kwiatu paproci. Było ognisko
i pieczenie kiełbasek, drożdżówka i chleb ze smalcem.
Do tańca przygrywał DJ oraz kolega z klubu Wierchy na akordeonie. Trzeba dodać, że KTG (Klub Turystyki
Górskiej)
był
współorganizatorem
naszego wieczoru sobótkowego a Halinka Dargacz
prowadziła wszystkie zabawy i konkursy z dziećmi.
Dziękuję bardzo paniom z Rady Sołeckiej, pani Bożenie
Mikickiej oraz Danucie Miottke Thurner za pomoc przy
organizacji naszej imprezy.
Sołtys Ewa Purska

Suchy Dwór

Pierwoszyno
Hej,sobótka,sobótka dzień jest długi noc krótka !!!
Wieczór Sobótkowy udał się w tym roku wyjątkowo
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Sport
Zapraszamy
na Pływalnię
w Kosakowie
W sezonie wakacyjnym
zapraszamy
dzieci i młodzież
w promocyjnej cenie
7,50 pln.

MŁODZI ZDOLNI Z NASZEJ GMINY
Paweł Roszak lat 11 od urodzenia jest
mieszkańcem Mostów. Swoją przygodę
z judo chciał rozpocząć już w przedszkolu jednak po złamaniu obojczyka
z pierwszym treningiem musiał poczekać ponad rok. Od czterech lat trenuje
pod czujnym okiem Andrzeja Jasińskiego i Kasjana Kubusa trenerów Uczniowskiego Klubu Sportowego Galeon Gdynia. W 2015 roku wziął udział w swoich
pierwszych zawodach zajmując III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Gdyni.
W swojej grupie wiekowej startuje
w najtrudniejszej kategorii – open. Miał
okazję rywalizować z zawodnikami z Rosji, Gruzji, Francji, Sri Lanki, Bośni i Hercegowiny.
W obecnym roku wywalczył już:
- II miejsce w Turnieju Judo Dzieci Gryfek w Słupsku,
- I miejsce w Otwartych Mistrzostwach
Miasta Bydgoszczy Dzieci w Judo,
- III miejsce w Otwartych Mistrzostwach
Grudziądza,
- I miejsce w Copernicus Judo Cop Dzieci
w Toruniu,
- Największą satysfakcję sprawiło
mu zdobycie III miejsca 16.06.2018r.
w Internacjonal Judo Turnament Solanin Cup Young Europe w Nowej Soli.
W turnieju tym wzięło udział ponad
800 zawodników z 25 krajów.

Trenując trzy razy w tygodniu oraz
biorąc udział w licznych zawodach
nie zapomina o tym co najważniejsze
czyli nauka. Ukończył czwartą klasę
w Gdyńskiej Szkole Społecznej z czerwonym paskiem i średnią ocen 5,9.

Lekkoatletyczny narybek SKOCZKA Pogórze

najlepszy w powiecie puckim
W dniu 12.06.2018 roku odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Puckiego Dzieci
(2007-2008) w Lekkiej Atletyce.
Do rywalizacji przystąpiło ponad 200
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młodych adeptów lekkiej atletyki z 11
Szkół Podstawowych powiatu.
Dla najlepszych trzech zawodników
w konkurencjach: 60 m, 300 m, 600 m,
skok w dal, rzut piłeczką palantową i sztafecie
szwedzkiej (400-300-200100) organizator ufundował medale, a dla najlepszych zespołów puchary.
Po ponad trzech godzinach
pełnych
emocjonującej
rywalizacji sportowej, wyłoniono laureatów rozgrywanych konkurencji.
Lekkoatleci SKOCZKA
Pogórze zdobyli aż 14
medali w klasy ikacji indywidualnej i pierwsze

miejsce w klasy ikacji drużynowej z dorobkiem 105 punktów!
Medale zdobyli: złoty - JULIA BANASZAK- 300 m, ANNA KRYTENKO- 600 m,
KOHNKE WIKTORIA- skok w dal, srebrny- JULIA PILARSKA i IGNACY KRUPKO
– 600 m, brązowy-WIKTORIA KOHNKE
– 60 m, MAGDALENA UCIŃSKA – 300 m,
KRYSTIAN PIOTROWSKI-60 i 300 m, TOMASZ WITBROT- piłeczka palantowa.
Sztafeta szwedzka w składzie: A. Krytenko, J. Banaszak, M. Ucińska, W. Kohnke – złoty medal
i K. Piotrowski, B. Lutomirski,W. Rozmarynowski, F. Freilek – srebrny medal.
„Gratuluję moim podopiecznym
i wiem że to dopiero początek ich sportowej przygody”- powiedział trener
Wojciech Niemkiewicz.
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AKADEMIA PIŁKARSKA SOKÓŁ KOSAKOWO

Zakończenie sezonu sportowego
w świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze
Dnia 22.06.2018 r.w świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze, odbyło się uroczyste zakończenie sezonu piłkarskiego
klubu Sokół.
W trakcie 2 godzinnego spotkania młodzi piłkarze otrzymali dyplomy oraz puchary z rąk wice wójta Gminy Kosakowo
Marcina Majek oraz koordynatora Akademii Piłkarskiej trenera Roberta Reiwer.

Licznie przybyli goście mieli okazję
podziwiać puchary i nagrody, zdobyte
w wielu piłkarskich zmaganiach w trakcie istnienia klubu nie tylko na rodzimym gruncie ale również podczas zagranicznych wyjazdów klubowych.
Dodatkową i wyjątkową atrakcją
spotkania była możliwość wspólnego
oglądania na wielkim ekranie rywaliza-

cji piłkarskich w trakcie Mundialowych
rozgrywek w Rosji 2018 lub rozegrania
własnego mini meczu na tzw. ,,piłkarzykach’’.

Marcin Gienieczko
ukończył legendarny wyścig Yukon River Quest w Kanadzie
Marcin Gienieczko ukończył legendarny wyścig Yukon River Quest
w Kanadzie, przepłynął w kategorii
solo canoe 720km w czasie 67h , zrobił
to jako pierwszy Polak. Został vice mistrzem świata w długodystansowym
pływaniu na canoe. Równo 15 lat temu
Marcin Gienieczko przepłynął pontonem rzekę Yukon -3100 km w 76 dni.

Teraz wrócił, aby
ponownie zmierzyć się z Yukonem w wyścigu.
To
poprzeczka
znacznie większa,
niż każda ekstremalna wyprawa.
Gratulujemy!

GKS Sztorm Kosakowo

Inauguracja sezonu 2018/2019 w V lidze
GKS Sztorm Kosakowo rozgrywki
V Ligi sezonu 2018/2019 zainauguruje 15 sierpnia meczem wyjazdowym
z Wietcisą Skarszewy. Już 3 dni później,
w sobotę 18 sierpnia w Kosakowie

przy Złotych Piaskach Sztorm zagra
z beniaminkiem V ligi – Portowcem
Gdańsk, w kolejny weekend Kosakowian czeka wyjazd do Łęczyc, gdzie zagrają z kolejnym beniaminkiem – Zeni-

Nabór do GKS Sztorm Kosakowo
Gminy Klub Sportowy Sztorm Kosakowo zaprasza na treningi chłopców z roczników 2011, 2012 i 2013. Nabór trwa
przez cały rok! Treningi przez całe wakacje (pierwsze dwa tygodnie – bezpłatne):
- Grupa młodsza (rocznik 2012/2013):
poniedziałki, godz. 17.15 oraz środy, godz.
17.15;
- Grupa starsza (rocznik 2011): poniedziałki, godz. 18.15 (trening 75 min) oraz
środy, godz. 18.15 (trening 75 min) +
w piątki mecze!
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Treningi odbywają się na boisku przy
Złotych Piaskach w Kosakowie. Kontakt:
tr. Paweł Formella, tel. 608-272-212.
Klub prowadzi także nabór do pozostałych grup wiekowych:
- Sekcja Dziewcząt (roczniki 20082012) – tr. Paweł Formella, tel. 608-272212,
- Rocznik 2010 – tr. Michał Michalski,
tel. 507-625-650,
- Rocznik 2008-2009 – tr. Adrian Niewiadomski, tel. 606-230-977,

tem, a w sobotę 1 września, w swoim
drugim meczu w Kosakowie – z KS Kamienicą Królewską.
Wstęp na wszystkie mecze jest wolny.
- Junior B (2002-2004)
– tr. Michał Michalski, tel.
507-625-650,
- Zespół B-Klasy (seniorzy) – tr. Marcin Kośnik, tel. 608 145 668.
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Bezpłatne zajęcia piłki nożnej dla dzieci do lat 12.
GKS Sztorm Kosakowo zaprasza dzieci do lat 12.
na bezpłatne zajęcia piłki nożnej.

Zajęcia odbywają się przez całe wakacje, w każdy wtorek od godz. 16.30 na boisku „Orlik”
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach. Kontakt: tr. Paweł Formella, tel. 608-272-212.

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

Ś.P.

Wacław Patschull z Pogórza, lat 88
Władysław Toruńczak z Dębogórza-Wybudowania, lat 79

Ważniejsze telefony:
- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 43;
- Sekretariat Wójta Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 00;
- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Kosakowskie Centrum Kultury – tel. 58 620 06 95;
- Referat ds. sportu, turystyki, rekreacji- tel. 58 679 23 90
- Gminna Komisja Pro ilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– tel. 606 731 674;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzy z oddziałami gimnazjalnymi – dyrektor
Rafał Juszczyk, tel. 58 679 23 90;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk, tel. 58 665 76 30;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Dębogórzu – dyrektor Halina Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor Anna Szymborska,
tel. 58 679 13 21;

- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – dyrektor
Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo – prezes
Danuta Tocke, tel. 691 747 775;
- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes Hildegarda Skurczyńska;
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” – prezes Antoni Wica,
tel. 608 276 893;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” – prezes Mariusz Wiński,
tel. 602 385 709;
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – prezes Wojciech
Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkolenia Janusz
Frąckowiak, tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz Wiesław
Chojnacki, tel. 696 532 152.

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik 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 pierwszy tydzień miesiąca. Nakład 5.100 egz.
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Kalendarz Imprez Gminy Kosakowo lipiec/sierpień
SIERPIEŃ 2018
Wójt Gminy Kosakowo, Pomorski Okręgowy Związek Hala Centrum Sportowego
Pięcioboju Nowoczesnego
Kosakowo

Sob,04.08.2018

09:00

Laser Run Kosakowo

Sob,11.08.2018

10:00

VII Regaty Sołectw Gminy Kosakowo

Wójt Gminy Kosakowo, Prezes Stowarzyszenia
Sołtysów Gminy Kosakowo, Stowarzyszenie Port
Mechelinki, Yacht Club Rewa

Mechelinki- Zatoka Pucka

Sob,11.08.2018

09:00-13:00

Zbiórka Krwi w Kosakowie

Sołtys Kosakowa

Parking przy Urzędzie
Gminy w Kosakowie

Nd, 12.08.2018

10:00

VII Otwarte Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo

Wójt Gminy Kosakowo,
Yacht Club Rewa

Zatoka w Rewie

Śr,15.08.2018

13:30

Dni Gminy Kosakowo: XXII Festyn Kaszubski

Wójt Gminy Kosakowo,
ZKP o. Dębogórze- Kosakowo

Szpyrk w Rewie

Czw, 16.08.2018

9:00-13:00

Zbiórka krwi w Kosakowie

Kosakowski Klub HDK

Parking przy Urzędzie
Gminy w Kosakowie

Pt,17.08.2018

16:00

Dni Gminy Kosakowo: Festyn Żeglarski

Wójt Gminy Kosakowo,
Yacht Club Rewa

Scena Plenerowa
w Mechelinkach

Sob,18.08.2018

10:00

Marsz Śledzia

Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa,
Wójt Gminy Kosakowo

Kuźnica-Rewa

Sob,18.08.2018

17:30

Dni Gminy Kosakowo: Kosakowskie Disco Granie

Wójt Gminy Kosakowo, Kosakowskie Centrum Kultury

Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie

Sob,18.08.2018

-

Wycieczka do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Oborach
(zapisy do 5 sierpnia u sołtysa wsi Dębogórze)

Sołtys wsi Dębogórze,
Polski Związek Emerytów i Rencistów

-

Sob,25.08.2018

17:00-24:00

Sołtys wsi Suchy Dwór, Kosakowskie Centrum Kultury

Plac i boisko
w Suchym Dworze

Sob,25.08.2018

09:00

Sołtys wsi Kosakowo,
Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie

Staw w Kosakowie
(ul. Nad Stawem)

Nd,26.08.2018

09:00

Yacht Club Rewa

Zatoka w Rewie

Wójt Gminy
Yacht Club Rewa

Zatoka w Rewie

Wójt Gminy

Kwatera w Kosakowie
Pomnik
Żołnierzy WP i AR

Szkoły w Gminie Kosakowo

Szkoły w Gminie Kosakowo

Wójt Gminny wraz z Sołtysami,
Kosakowskie Centrum Kultury

Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie

Rodzinny Festyn Integracyjny
IV Kosakowskie Zawody Wędkarskie
Memoriał Bohdana Berggrüna

WRZESIEŃ 2018
Sob, 01-02.09.2018

09:00

Sob, 01.09.2018

Regaty Niepodległości

79 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Pon, 03.09.2018

-

Sob,08.09.2018

13:30

Dożynki Gminy Kosakowo 2018

Sob,08-09.09.2018

09:00

Memoriał Andrzeja Reymana

Yacht Club Rewa

Zatoka w Rewie

Nd, 09.09.2018

13:00

Turniej Baśki – Super Puchar Bałtyku

Stowarzyszenie Federacja
Kaszebe Baszka-Les,
Wójt Gminy Kosakowo

Hala Centrum Sportowego
Kosakowo

Sob, 15.09.2018

18:00

Koncert ,, Studio Accantus”

Kosakowskie Centrum Kultury

Gminny Dom Kultury
w Pierwoszynie

Śr, 19.09.2018

18:00

Zebranie wiejskie mieszkańców Kosakowa

Sołtys wsi Kosakowo

Remiza OSP Kosakowo

Nd,23.09.2018

09:00

Wójt Gminy Kosakowo
Przewodniczący Rady Gminy

Stadion Sztorm Mosty
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
i Przewodniczącego Rady Gminy
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Nasza droga
do Niepodległości
10 lutego 1920 roku
D

ata tak znamienita w historii Pomorza Gdańskiego, że można ją porównać tylko z pokojem toruńskim z roku 1466, kiedy to po 157 latach panowania krzyżackiego, nastąpił powrót
tych ziem do Korony. Droga do 10 lutego 1920 roku w Pucku
(Zaślubiny Polski z Morzem) wiodła przez 148 lat pruskiego
zaboru i nad wyraz intensywnej germanizacji. Wobec nadrzędnej sprawy odzyskania bytu państwowego, sprawa powrotu
Polski nad brzeg Bałtyku nie była zbyt artykułowana. Polską
myśl polityczną w kwestii odzyskania Pomorza reprezentowali w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku Roman Dmowski
oraz w latach 1917-20, Ignacy Paderewski. Dmowski uważał,
że w granicach Polski winno się znaleźć Pomorze Gdańskie
oraz północno-zachodnie powiaty Prus Zachodnich. Paderewski, który podnosił sprawę odzyskania niepodległości w społeczeństwie amerykańskim, uważał sprawę Gdańska za rzecz
najistotniejszą (w III 1917 r. głosił, nie bez racji, że Wisła bez
Gdańska jest rzeką martwą). Rząd angielski już w styczniu tego
roku optował za Gdańskiem jako wolnym portem i „aby Polska
pozostała w państwie rosyjskim uzyskując jedynie autonomię”.
W wyniku rewolucji lutowej w Rosji, marcowej w Niemczech
oraz działań parlamentarnych w Austrii upadają wszystkie trzy
monarchie państw zaborczych. 3 grudnia 1817 roku ukazuje
się dekret bolszewickiej Rosji (Lenin) o samostanowieniu narodów wchodzących w skład byłego Imperium Rosyjskiego co
oznaczało, że zabór rosyjski formalnie przestał istnieć. 3 marca
1918 roku „wielka czwórka” oświadcza: „utworzenie zjednoczonego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza stanowi jeden z warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz
rządów prawa w Europie”.
Tymczasem w USA specjalna komisja przedstawiła memorandum, które stanowiło podstawę 14-punktowego programu pokojowego Wilsona z dn. 08.03.1918 roku. Punkt 13
tego orędzia w części dotyczył dostępu Polski do morza głosi:
…„powinno… mieć zapewniony dostęp do morza...”. 11.11.1918
na terenach byłego zaboru rosyjskiego i części austriackiego
powstaje państwo polskie z władzą skupioną w ręku Józefa Piłsudskiego. Dla byłych ziem zaboru pruskiego rodzi się szansa
dołączenia do nowo powstałej Polski. Prowadziły do tego dwie
drogi: powstanie zbrojne przeciwko osłabionym wojną Niemcom albo czekanie na wyniki planowanej konferencji pokojowej w Paryżu. Wielkopolska wybrała powstanie, Pomorze –
czekanie. W Kaliszu, przewidując najbliższą przyszłość w dniu
25.05.1919 roku zadecydowano o utworzeniu oprócz Frontu
Wschodniego (trwała wojna polsko-bolszewicka) jeszcze Frontów: Wielkopolskiego, Pomorskiego i Zachodniego.
28.06.1919 roku podpisano w Paryżu Traktat Wersalski,
który w kwestii dawnych ziem zaboru pruskiego stanowi:
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zachodnie granice Polski według wyników zwycięskiego powstania wielkopolskiego, a na Pomorzu tak jak w roku 1772;
powstało Wolne Miasto Gdańsk (Anglia dopięła swego); na Powiślu, Mazurach i Śląsku plebiscyt narodowościowy (w punkcie
13 memorandum Wilsona brzmiało to tak: „…państwo polskie…
winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie
polską,…”
01.08.1919 roku powstaje w Poznaniu Ministerstwo byłej
Dzielnicy Pruskiej, a 12.08.1919 roku powołano do życia województwo pomorskie z siedzibą w Toruniu (w tym momencie
jeszcze niemieckim). Po raty ikowaniu Traktatu Wersalskiego i podpisaniu umowy o przekazaniu ziem byłego zaboru
pruskiego administracji polskiej wojska Frontu Pomorskiego
dowodzone przez gen. Józefa Hallera wkraczają 17. 01. 1920
roku przez Toruń na Pomorze. Wojska Frontu Wielkopolskiego pod gen. Józefem Dowbór-Muśnickim zajmują część Kujaw,
Bydgoszcz i powiat Sępólno. 10 lutego 1920 roku wojska gen.
Hallera stają na brzegu morskim w Pucku. Pośród tych wojsk
są oddziały: Kaszubskiego Pułku Strzelców i Batalionu Marynarki Wojennej. Uroczystość zaślubin w Pucku zaplanowana w szczegółach jeszcze w grudniu 1919 roku musiała
ulec istotnej zmianie. Otóż pociąg wjeżdżający na dworzec
gdański z rozbrojonym na granicy Wolnego Miasta Gdańsk
wojskiem polskim, witają przedstawiciele polonii gdańskiej
w osobach: J. Wybicki i W. Pokorniewski. Oni to wręczają generałowi dwa platynowe pierścienie w celu dokonania symbolicznych zaślubin Polski z Morzem (tego elementu nie było
w harmonogramie uroczystości). Cała uroczystość odbyła się
na obszarze dzisiejszego Urzędu Skarbowego w Pucku (teren
byłej pruskiej jednostki lotnictwa morskiego) w obecności reprezentacji rządu polskiego i społeczności kaszubskiej. Głównym reżyserem był późniejszy pierwszy burmistrz Pucka,
Antoni Miotk. Była msza polowa, podniesienie przy armatnim
salucie biało-czerwonej, było nad wyraz patriotyczne kazanie
ks. Józefa Wryczy. W kulminacyjnym momencie uroczystości
gen. Haller konno wjechał w pokryte cienkim lodem zimne
wody Bałtyku. Wstrzymał konia i wziąwszy w prawą dłoń jeden z owych gdańskich, platynowych pierścieni - wyrzucił go,
nie daleko, przed siebie. Pierścień upadł na małą ta lę lodu. Ta
pod wpływem nieznacznego falowania, wywołanego konnym
wjazdem do wody płk. St. Skrzyńskiego, przechyliła się i pierścień majestatycznie zsunął się w morza toń, w której zniknął
na wieki. Zaślubiny nabrały zwyczajowej mocy, a z czasem poczęły obrastać legendą, nabierać cech ponadczasowego symbolu i pokrywać się wiekową patyną ludzkiej pamięci. Stały się
zaczątkiem naszej już stuletniej, nieprzerwanej stróży na tym
jantarowym, kaszubskim strądzie.
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UWAGA!
Nieodpłatny
dpłatny odbiór dużych, zużytych sprzę
sprzętów
RTV i AGD z domów i mieszkań!
9 Co odbieramy?
Duży sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) o wadze
powyżej 20 kg.
Odbierany
jest
wyłącznie
sprzęt
kompletny
i pochodzący z gospodarstw domowych. Zbiórka nie
dotyczy odpadów
pochodzących
z działalności
gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający
sprzęty nie świadczą usługi ich demontażu z zabudowy.
Sprzętu nie można wystawiać poza teren posesji ani pod
wiatę śmietnikową, ponieważ grozi to jego nielegalnym
demontażem.
9 Przygotowanie sprzętu do odbioru
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka powinna być rozmrożona. Należy także
zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy oraz wymontować sprzęt z zabudowy.
9 Terminy odbiorów
Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty
włącznie. Termin zostanie potwierdzony telefonicznie przez pracowników Związku dzień przed
planowanym odbiorem.

Wystarczy
y zadzwonić:
ićć:

58 624 66 11
1

lub wypełnić formularz:
z: www.kzg.pl/formularz-odbiory
y
Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we własnym zakresie - Punkt Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych w Kosakowie znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych „PEKO” przy ul. Chrzanowskiego 144 i jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 15:00-18:00, w soboty w godzinach 9:00-15:00.
Więcej informacji odnośnie zbiórek odpadów (także zbiórek objazdowych), ich przedmiotu i zasad,
odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej, www.kzg.pl, oraz uzyskają pod numerem telefonu
58 624 66 11. Zachęcamy też do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie naszej
działalności.
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