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BIULETYN GMINY KOSAKOWO

UCHWAŁY PODJĘTE
NA LV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 25 KWIETNIA 2018 ROKU
1. Uchwała Nr LV/173/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 25 kwietnia
2018 roku w sprawie: zmiany budżetu
gminy Kosakowo na rok 2018;
2. Uchwała Nr LV/174/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 25 kwietnia
2018 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy inansowej gminy Kosakowo
na lata 2018 – 2025;

3. Uchwała Nr LV/175/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 25 kwietnia 2018 roku 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;
4. Uchwała Nr LV/176/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie: podziału
Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu;

PRZYPOMINAMY
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. ewidencji osób, o których mowa w § 2, zobowiązanych do uisz41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym czania opłaty miejscowej.
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 17 ust. 1 pkt 1 4. Celem zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscoi ust.5, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 wej określa się następujący zakres danych zawartych w ewir. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 dencji, o której mowa w pkt. 3:
r. poz. 849 z późn. zmianami),, rozporządzenia Rady Ministrów 1/ oznaczenie pokoju, liczba osób
z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków jakie powinna 2/ imię i nazwisko osoby, od której należy pobrać opłatę miejspełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejsco- scową,
wą (Dz. U. Nr 249, poz. 1851), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy 3/ data i godz. przybycia
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie- 4/ data i godzina zakończenia pobytu
których innych aktów prawnych (j. t. z 2011 r. Nr 197 z późn. 5/ kwota pobranej opłaty miejscowej.
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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 Gminy Kosakowo
/-/ Marcin Kopitzki
Przypominamy także o obowiązku wpisu - do ewidencji
prowadzonej przez Wójta - obiektów położonych na terenie
Gminy Kosakowo, w których świadczone są usługi hotelarskie
(wynajem pokoi) (zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o usługach turystycznych), co należy zgłosić przed pod-

AKTUALNOŚCI
jęciem działalności. Kto tego jeszcze nie zrobił – prosimy uzupełnić. Stosowny wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy
w Kosakowie (więcej informacji w pok. Nr 5 tut. urzędu, tel.
58 660 43 14). Nie dotyczy to takich obiektów, jak hotele, motele,
pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska
młodzieżowe lub schroniska - dla których ewidencję prowadzi
marszałek województwa.
Urząd Gminy w Kosakowie informuje także o obowiązku zawarcia umowy na pobór opłaty miejscowej,
w związku ze świadczeniem w/w usług w miejscowościach
Rewa i Mechelinki, określonych w Uchwale 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.

Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kosakowo miejscowość
Rewa, podobnie jak w latach ubiegłych, została objęta strefą
płatnego parkowania w okresie od 1 czerwca do 30 września. SPP obowiązuje w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 18.00.
Opłaty pobierane są za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP, w takich ich częściach,
obiektach i urządzeniach lub wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Zgodnie z uchwałą z ponoszenia opłaty parkingowej zwolnieni
są następujący użytkownicy dróg:
a) pojazdy służbowe Urzędu Gminy Kosakowo, wyposażone
w identy ikatory,
b) oznakowane pojazdy służb komunalnych podczas usuwania
skutków awarii (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej)
oraz pojazdy irm podczas wykonywania prac utrzymaniowych

wyposażonych w identy ikatory wydawane przez zarządcę drogi,
c) pojazdy służb ratowniczych, Straży Gminnej oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej,
d) pojazdy komunikacji miejskiej,
e) pojazdy osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych,
wydanym zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
f) pojazdy osób dowożących i odbierających dzieci do/z przedszkola oraz uczestniczących w nabożeństwach w kościele przy
ul. Koralowej w Rewie.
Informujemy, że istnieje możliwość wykupienia w tut.
urzędzie (w pok. nr 8) abonamentów tupu „M” (dla mieszkańca) oraz „O” (dla okaziciela).
Jednocześnie informujemy, że miejscowość Mechelinki nie
jest objęta Strefą Płatnego Parkowania (dot. dróg publicznych). Nie dotyczy to prywatnych dzierżawców terenów pod
parkingi.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
- Biuro Polityki Społecznej informuje
Z końcem września br. kończy się okres zasiłkowy 2017/2018, na który wydane zostały decyzje przyznające
świadczenie wychowawcze, w związku z czym zbliża się termin składania nowych wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019.
Tak jak w zeszłym roku, nowe wnioski można składać już od 1 sierpnia br. Wyjątek stanowią wnioski składane
drogą elektroniczną – te można składać już od 1 lipca br. – do czego gorąco zachęcamy!
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do końca sierpnia daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.
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Mechelinki
wraz z przystanią rybacką

GMINA
KOSAKOWO

przygotowane

powiadamia przez
bezpłatną aplikację BLISKO
Informacje z Gminy Kosakowo
w Twoim telefonie:
º Aktualności gminne
º Imprezy kulturalne i sportowe
º Zagrożenia i niebezpieczeństwa
º Istotne utrudnienia i awarie
º Gospodarka odpadami
º Ważne wydarzenia dla mieszkańców

na sezon turystyczny
Przystań rybacka w Mechelinkach z odświeżonym pomostem
- odmalowanymi balustradami
zaprasza i zachęca do spacerów.
Przy wejściu na molo zapewniamy ogólnodostępne bezpłatne toalety.

INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO

bezpłat powiadomienia
bezpłatne
pros
prosto z Urzędu Gminy

Zeskanuj kod i pobierz
Zesk
bezpłatnie aplikację BLISKO
bezpłat

POBIERZ Z

POBIERZ Z

POBIERZ Z

Google Play

App Store

Windows Store

Jeśli chcesz otrzymywać
wiadomości, pobierz za darmo
aplikację BLISKO

Aplikację BLISKO można pobrać na telefony typu smartfon.
Wpisz w aplikacji swoją miejscowość, BLISKO wyświetli
aktywnych nadawców dla tego obszaru. Zdecyduj z jakich
serwisów będą mogli przesyłać do Ciebie informacje.

Powiadomi Ciê
OÒWIADOMOÜCIÒ
tak samo jak SMS

0RZESYåAÒWYCZERPUJæCEÒ
WIADOMOÜCIÒZEÒZDJĂCIAMI Ò
WIDEO ÒAUDIO Ò0$&ÒLUB
ZÒOZNACZENIEMÒNAÒMAPIE.

Zarejestruj się do naszych serwisów:
]
]
]
]
]

Aktualności
Wydarzenia
Gospodarka komunalna
Łowcy Burz (prognoza siły i aktywności burz)
RSO (ostrzeżenia wojewódzkie)

Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o. o. na rzecz
Użytkownika na podstawie Umowy zawartej z Gminą
Kosakowo. Regulamin usługi dostępny jest w aplikacji
i na stronie: www.sisms.pl/regulaminy.
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Inwestycje
gminne
Ulica Dorsza w Pogórzu utwardzona
Utwardzenie ul. Dorsza zapewne poprawi dostęp mieszkańców osiedli Mistral i Na Fali do ul. Wiejskiej. Nie zamierzamy narazie udostępniać tej trasy dla ruchu samochodów.
Docelowo zostaną zamontowane słupki oraz oznakowanie
o przeznaczeniu drogi dla pieszych i rowerzystów oraz pojazdów rolniczych.

Modernizacja oświetlenia
w Gminie Kosakowo
Trwają prace przy wymianie opraw oświetleniowych. Jest
to efekt podpisanego pomiędzy Gminą Kosakowo i spółką
Energa Oświetlenie z Sopotu porozumienia. W efekcie ponad
600 punktów zostanie wymienionych na nowoczesne oprawy
oświetleniowe typu LED. Dzięki temu w przyszłości będziemy
mniej płacić za usługi, a lepiej oświetlone drogi będą bardziej
bezpieczne.

W budowie jest również oświetlenie ul. Wiejskiej w Pogórzu.

Remont ulicy Dębogórskiej
Rusza długo wyczekiwany remont ul. Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu. Zgodnie z podpisaną umową termin
zakończenia prac to lipiec tego roku, a wartość inwestycji ponad 900 tys. zł.

Nr6/2018
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Nowy chodnik w Rewie
Budujemy chodnik łączący ul. Wrocławską z Wielkopolską
wraz z oświetlonym przejściem dla pieszych i przystankiem
autobusowym.

Odbiór techniczny inwestycji w Mostach
24 maja odbył się odbiór techniczny parkingu przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mostach oraz części ulicy ul. Olimpijskiej.
Koszt inwestycji to 460 tys. zł, w tym ok. 90 tys. przebudowa kanalizacji na tym odcinku.

Gmina Kosakowo zakupiła działkę

pod przedszkole
samorządowe
10 maja br. zakupiliśmy w Mostach działkę o powierzchni 0,55 ha za cenę 1 mln 300 tys. zł. Na zakupionym gruncie powstanie nowe przedszkole samorządowe.

Nowy samochód
Straży Gminnej
Od 9 maja br. można zobaczyć strażników gminnych
w nowym samochodzie służbowym marki Skoda Yeti, który Gmina Kosakowo zakupiła za kwotę 82.000 złotych.

OFERTA PRACY SEZONOWEJ
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o. o. z siedzibą w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 44
poszukuje pracowników na stanowisko:

PRACOWNIK FIZYCZNY DS. PORZĄDKOWYCH.

Forma zatrudnienia – Umowa zlecenie lub o dzieło. Zatrudnienie od 15.06.2018 r. od 15.09.2018 r.
Wynagrodzenie – 13,70 zł brutto/godzina.
Informacje można uzyskać w siedzibie irmy lub pod numerem telefonu 58 625 47 47.
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Kosakowskie Centrum Kultury
X TURNIEJ DEBAT I TURNIEJ ORATORSKI W GDYNI
Wydarzenie: X Turniej Debat – Turniej Oratorski. Data:
24.04.2018 r. Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
Adama Mickiewicza nr 2 w Gdyni.
Patronat: Janusz Lewandowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego; Tadeusz Aziewicz - Poseł na Sejm RP.

Laureat I miejsca: Kamil Romanowski (aktor Teatru Młodzieżowego, mieszkaniec Rewy). Nagroda: wyjazd studyjny
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Gratulujemy!

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
1 maja 2018 r. o godz. 10:00 w celu propagowania wiedzy
o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych w gminie
Kosakowo odbył się przemarsz z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy wydarzenia wraz z lagami narodowymi i regionalnymi przeszli spod molo w Mechelinkach
do Krzyża Morskiego w Rewie. Zakończenie przemarszu nastąpiło w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury, gdzie na
uczestników czekała gorąca kawa i słodki poczęstunek.
Wszystkim przybyłym, bardzo dziękujemy za udział oraz
chęć szerzenia wartości narodowych
i regionalnych.
Organizatorzy wydarzenia: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
o. Dębogórze-Kosakowo oraz Kosakowskie Centrum Kultury.

X FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ KOSAKOWO 2018 ,,KRAINA BAJKOWEJ PIOSENKI’’
26 kwietnia na scenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie
odbył się X Festiwal Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2018 organizowany przez Wójta Gminy Kosakowo oraz Kosakowskie Centrum
Kultury. Tegorocznemu gminnemu świętu dziecięcego śpiewu patronowało motto,,Kraina bajkowej piosenki”. Występy uczestników
oceniało Jury w składzie: Wójt Gminy Jerzy Włudzik (Przewodniczący), Waldemar Bączyk (wokalista, śpiewak, dyrygent), Weronika Korthals (wokalistka, gwiazda piosenki kaszubskiej), Anna
Paturej (dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo).
Kat. soliści klasy gimnazjalne: I miejsce - Vanessa Sarkissian
(Gimnazjum w Kosakowie), II miejsce - Martyna Szarnecka (Gimnazjum w Kosakowie).
Kat. soliści kl. IV-VII SP: I miejsce - Magdalena Pilanowska
(Kuźnia Talentów w Gdyni), II miejsce - Zuzanna Polańska
(SP w Pogórzu) oraz Hanna Czap (Kuźnia Talentów w Gdyni).
Wyróżnienia: Marta Białek (ZSP w Mostach), Antonina Milczek
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(Integracyjne Studio Twórcze w Kielnie), Konrad Kąkol (SP w Rekowie Górnym), Wiktoria Wiszniewska (Studio Piosenki w Rumi)
oraz Jakub Kałaska (ZSP w Mostach).
Kat. zespoły kl. IV-VII SP: I miejsce - Zespół Muszelki (SP nr 18
w Gdyni), II miejsce - Zespół Accolada (SP nr 10 w Rumi)
Kat. soliści od 5 roku życia do kl. III SP: I miejsce - Barbara Stromska (Studio Sztuki,,Da capo al Fine”), II miejsce - Mikołaj Szwocher (SP w Pogórzu), III miejsce - Hubert Kunc (ZSP w Mostach).
Wyróżnienia: Maria Grinholc (ZSP w Mostach), Marta Koszałka
(Przedszkole Publiczne w Rewie), Lena Mieczkowska (SP nr 6
w Gdyni), Aleksandra Sze ka (ZSPiSSM w Dębogórzu) oraz Oliwia Hallmann.
Kat. zespoły od 5 roku życia do kl.
III SP: I miejsce - Duet,,Am i” (SP
w Rekowie Górnym). Grand Prix
Festiwalu Jury postanowiło przyznać Wiktorii Rozenko (Kuźnia Talentów
w Gdyni).
Wszystkim
uczestnikom festiwalu
pragniemy podziękować za muzyczne doznania, zaś opiekunom,
instruktorom, nauczycielom i rodzicom za
przygotowanie dzieci
do występów.
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Warsztaty edukacyjne w Domu Kaszubskim w Dębogórzu

28 kwietnia Kosakowskie Centrum Kultury wraz z 13 Kosakowska Drużyną Harcerek,,Chata” zorganizowało z okazji
święta lagi w Domu Kaszubskim w Dębogórzu warsztaty edukacyjne dla dzieci. To jedno z najmłodszych polskich świąt narodowych zostało uchwalone 2004 r. i z każdym rokiem cieszy
się coraz większą popularnością wśród Polaków.

8

W trakcie 2-godzinnych warsztatów uczestnicy wykonali
oryginalne dekoracje oraz biało-czerwone lagi. Podczas zajęć,
dzieci dowiedziały się co oznaczają barwy narodowe, czym
jest patriotyzm oraz jaką współczesną formę przybiera świadomość i przynależność narodowa.
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SUMMER ENGLISH PROJECT 16.07-27.07 2018
Kosakowskie Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku
7-11 lat na kolejny letni projekt w ramach wakacyjnych zajęć
nauki języka angielskiego.
Tak jak w poprzednich latach, uczestnicy będą mieli do wykonania różnego rodzaju zadania indywidualne, jak i w przydzielonych zespołach. Język angielski w projekcie skupia się
głównie na poznaniu nowych zwrotów i słów, związanych
z omawianą tematyką, a polecenia kierowane są zarówno w języku angielskim, jak i polskim.
Tym razem dzieci przeniosą się w świat zwierząt w projekcie pod hasłem „Animal Kingdom”- Królestwo Zwierząt.
Celem projektu jest zapoznanie się lub utrwalenie języka angielskiego, wspólna zabawa, spędzenie aktywnie czasu, nawiązanie nowych znajomości z rówieśnikami, zdobycie umiejętności pracy w zespole oraz rozwój społeczno-emocjonalny.
Summer English Project 2018 nie stanowi klasycznych półkolonii. Jest to natomiast ciekawa alternatywa na kreatywne
wypełnienie 2 tyg. czasu wolnego.

Zajęcia odbywają się w świetlicy regionalnej w Suchym
Dworze w godz. 09.00 – 16.00. Ze względu na ograniczoną
ilość miejsc, obowiązują zapisy pod tel. 58 620 06 95 lub mailowo swietlica.suchydwor@gmail.com

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo
kacji Obywatelskiej, Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.

Ogólnopolska Noc Bibliotek 2018
- kosakowska biblioteka już teraz zaprasza do udziału w IV wydaniu ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, która
w tym roku odbędzie się w sobotę
9 czerwca 2018 r. Noc Bibliotek to
ogólnopolska wieczorno-nocna akcja
w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje
kultury z ofertą dla osób w każdym
wieku, z których zasobów warto korzystać.
Hasło tegorocznej akcji to „RzeczpospoCzyta” - w wyjątkowym roku
100 lat niepodległości Polski czytamy
polską literaturę, oglądamy ilustracje
polskich twórców, twórczo zajmujemy
się rodzimą sztuką, przyrodą, poznajemy polską historię sprzed stulecia
i tę bliższą, a także wyobrażamy sobie
Polskę za 100 lat. Szczegóły wydarzenia podamy w późniejszym terminie
na stronie biblioteka.kosakowo.eu.
Znajdą tam Państwo również relacje
z poprzednich „nocnych akcji”.
Organizatorzy akcji: Centrum Edu-
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Wystawy w Kosakowskiej Bibliotece - w piękne, słoneczne czwartkowe
popołudnie 10 maja Biblioteka gościła
w swych murach miłośników malarstwa. Przybyli oni do Kosakowskiej
Książnicy, aby wziąć udział w uroczystości otwarcia wystawy zatytułowanej „Kolorem usiane”. Autorka prac
to Barbara Wojtanowska - mieszkanka Elbląga, związana
z gminą Kosakowo
głównie dzięki czterokrotnemu uczestnictwu w naszych
kosakowskich plenerach malarskich. Wystawa była czynna do
5 czerwca br.

kowej 2a w Kosakowie. Wstęp wolny.
Honorata Wocial - z wykształcenia
bibliofil, nauczyciel sztuki, arteterapeuta. Uprawia malarstwo akrylowe,
olejne oraz akwarelę o różnorodnej tematyce. Interesuje się sztuką użytkową,
kaligrafią, sztuką ludową i projektowaniem odzieży. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła
Artystycznego KUNSZT. Ma na swoim
koncie kilka wystaw zbiorowych i indywidualnych.

***
Natomiast w czerwcu Biblioteka
Publiczna Gminy Kosakowo ma przyjemność zaprosić Państwa na wernisaż wystawy malarskiej Honoraty
Wocial pt.„Amorficznie”. Obędzie się
on 7 czerwca 2018 r. o godz. 17:00
w budynku Biblioteki przy ulicy Fioł-
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KOSAKOWSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Z życia sołectw
Dębogórze - 23 czerwca br. Sołtys i Rada
Sołecka oraz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo p. Józef Melzer zapraszają wszystkich mieszkańców wsi Dębogórze na Wieczorek Sobótkowy przy świetlicy
sołeckiej. W programie m.in. konkurs na najlepszy wianek. Ognisko zostanie rozpalone
o godzinie 20:00.
***
Natomiast 7 lipca br. - tradycyjnie - nad
stawem w Dębogórzu zostaną zorganizowane Zawody Wędkarskie dla Seniorów wsi
Dębogórze oraz członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Zapisy
u Sołtysa do dnia 29 czerwca br. Organizatorzy: Sołtys Dębogórza i Przewodniczący Koła
PZERiI.
***
W dniu 11 sierpnia br. odbędą się już po
raz siódmy Regaty Sołeckie w Mechelinkach.
Organizatorami są: Wójt Gminy Kosakowa, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy
Kosakowa oraz Prezes Stowarzyszenia Portu
Mechelinki. Zapraszamy do udziału wszystkie sołectwa.
***
W dniu 18 sierpnia br. odbędzie się wycieczka do Sanktuarium Matki Boskiej Boles-
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nej w Oborach. Zapisy: do dnia 5 sierpnia br.
u Sołtysa Dębogórza Józefa Melzera (nr tel.:
664-185-581). Organizatorzy: Sołtys wsi
oraz Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów Gminy Kosakowa.
Dębogórze –Wybudowanie - mieszkańcy
Dębogórza Wybudowania dziękują Panu
Janowi Olszanowskiemu za wykonanie
i ufundowanie ławek do kapliczki, które służą podczas codziennych nabożeństw majowych w naszym Sołectwie.

Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi odprawiona uroczysta msza św. w intencji mieszkańców. Po południu odbyły się nieszpory,
a następnie uroczystości w świetlicy sołeckiej
przy suto zastawionych stołach oraz wybornej muzyce Zespołu Kosakowianie. Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo, Sołtys i Rada
Sołecka Kazimierza. Sołtys Kazimierza pragnie złożyć serdeczne podziękowania władzom
samorządowym oraz wszystkim tym, którzy
przyczynili się do tak uroczystych obchodów
Święta Patrona.
Rewa - informujemy, iż zostało wydane pozwolenie na budowę skateparku i boiska do
koszykówki (siatkówki) w Rewie. Na ten cel
są w budżecie gminy zabezpieczone środki
w kwocie 150000 zł. Poza tym liczymy na
wsparcie środkami zewnętrznymi, o które
będziemy aplikować.

Kazimierz – tradycyjnie, 25 kwietnia w Kazimierzu odbyło się święto patrona miejscowości – Św. Marka Ewangelisty. W godzinach
przedpołudniowych została w kościele pw.
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Z życia szkół
Zespół Szkolno-Przedszkolny
i Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu

Jubileusz urodzin
Można powiedzieć,
że Gmina Kosakowo słynie z długowieczności:
w ostatnim czasie swoje
zacne jubileusze urodzin
obchodziły cztery panie:
Jadwiga Kostrach z Mechelinek, lat 91, Pelagia
Nadolska z Dębogórza
lat 94, Aniela Zdanowska
z Mostów, lat 95, Maria
Żmuda z Mostów, lat 95.
Gratulujemy i życzymy
dalszej pomyślności.
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Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Zdrowie – ważna sprawa i życia podstawa” na stronie internetowej SP 39 w Gdańsku pojawiły się wyniki inału wojewódzkiego. Nasza uczennica
klasy VI Weronika Bogumił otrzymała wyróżnienie, zdobywając
61pkt. To bardzo duży sukces, tym bardziej, że Weronika przygotowywała się do zmagań po raz pierwszy i rywalizowała z uczniami, którzy mieli już doświadczenie z lat ubiegłych. Ponadto różnica punktów między nią i zwycięzcą nie była aż tak duża. Uczeń,
który zdobył I miejsce otrzymał 69 pkt. Serdecznie gratulujemy!
***
Powiatowy Konkurs- Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
- drużyna rowerzystów z naszej szkoły wzięła udział w powiatowym konkursie BRD i razem ze szkołą w Żelistrzewie
stanęła na najwyższym stopniu podium. O ostatecznej wygranej jednakże zadecydowały pytania w teście z przepisów
ruchu drogowego. O dwie więcej odpowiedzi poprawnych
miała szkola z Żelistrzewa i to oni będą reprezentowali nasz
powiat w konkursie wojewódzkim. Nasza drużyna wystąpiła
w składzie: Rozalia Kata, Weronika Bogumił, Oskar Waracki i Grzegorz Śliwa. Należy również dodać ze w klasy ikacji
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indywidualnej najlepsza okazała się Rozalia Kata natomiast na
trzeciej pozycji uplasowała się Weronika Bogumił. Gratulujemy sukcesów.
„Wikingowie. Musical nieletni” – w maju klasy 4-7 udały się
na spektakl pt: ”Wikingowie”, którego jednym z aktorów jest
uczeń naszej szkoły Szymon Kowalski.
***
Wycieczka klas 1-3 do Gdańska - 16 kwietnia uczniowie klas 1-3 wybrali się do Filharmonii Bałtyckiej na koncert edukacyjny pt: „Kosmoteka”. Wszyscy z uwagą słuchali
współczesne aranżacje muzyki klasycznej, muzykę ilmową
i popularną, muzykę elektroniczną. Uczniowie poznali budowę puzonu i ksylofonu oraz brzmienie i sposób grania na
tych instrumentach. W podróży po kosmosie towarzyszył

widzom sam Jan Heweliusz ze swoją żoną Elżbietą. Po koncercie wszyscy spacerowali gdańskimi uliczkami i zwiedzali
Starówkę.
***
Wojewódzki Konkurs Matematyka i Przyroda dla klas
V - w sobotę 14 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr
89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku odbył się po raz
kolejny FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYKA
I PRZYRODA DLA UCZNIÓW KLAS 5. W konkursie wzięli udział
uczniowie klasy V: SARA KARAŚ, KRZYSZTOF PRAŻMO I SZYMON RACHWAŁ.Uczniowie rozwiązali 10 zestawów zadań: 5
z matematyki i 5 z przyrody - uzyskali 29 punktów, tracąc do
Laureatów I miejsca tylko 5 punktów!!!
***
Wiosenne Biegi Przełajowe szkół powiatu puckiego 13 kwietnia w Pucku odbyły się Wiosenne Biegi Przełajowe
szkół powiatu puckiego. Naszą szkołę reprezentowali Zuzanna
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i Ignacy Krupko. Zuzanna Krupko z klasy 7a zdobyła srebro
w swojej kategorii wiekowej na 900 metrów, Ignacy Krupko
z klasy 4a zdobył brąz w swojej kategorii wiekowej też na 900
m. Zuzia jest zawodniczką klubu Skoczek Pogórze. Trenerem
zawodników jest pan Wojciech Niemkiewicz. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
Wojewódzki Konkurs Piosenki pt. „Piosenka jest dobra
na wszystko” - Dnia 14 kwietnia 2018 r. uczniowie pierwszych
klas Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach wzięli udział
w Wojewódzkim Konkursie Piosenki w Rumi pt. „Piosenka jest
dobra na wszystko”. W kategorii solistów zaprezentowała się
Katarzyna Kępka (kl. Ib) oraz Hubert Kunc (kl. Ib), który otrzymał wyróżnienie. W kategorii zespoły wystąpili chłopcy: Michał
Wica, Mikołaj Sosnowski, Jakub Treder (kl. Ia) oraz dziewczynki:
Martyna Reszczyńska, Michalina Bullmann, Otylia Biedzke (kl.
Ia), które również zdobyły wyróżnienie. Wszystkim występującym uczniom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

***
Konkurs wiedzy o prawie - 24 kwietnia, czwórka reprezentantów Szkoły Podstawowej w Mostach wzięła udział w II etapie Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, który odbył się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
Z.Kałaska, J. Gawlik, J. Bieszke i O Piliński musieli pisemnie rozwiązać kazus, a następnie ustnie odpowiedzieć na wylosowane
pytanie. Pomimo, że nie udało im się zakwali ikować do etapu
centralnego, wykazali się dużą wiedzą z zakresu prawa. Wysoki
poziom przygotowania uczestników zauważyli i docenili członkowie komisji konkursowe
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Szkoła Podstawowa w Pogórzu
z oddziałami gimnazjalnymi
Edukacja Europejska – tydzień języka włoskiego – klasy
I-III - w dniach 9-12 kwietnia podczas przerw uczniowie z Pogórza uczyli się od siebie nawzajem słówek i zwrotów w języku
włoskim. Spośród wszystkich uczniów wyłoniliśmy zwycięzców
w dwóch kategoriach: uczeń-nauczyciel (czyli ten uczeń który nauczył swojego słówka jak najwięcej osób) i uczeń-uczeń (czyli ten
uczeń, który od innych nauczył się jak najwięcej słówek).
NAJLEPSI „UCZNIOWIE”: Martyna Wardak IIb, Julia Opala IIIa,
Klaudia Roda IIIc, Wiktoria Sychta IIId
NAJLEPSI „NAUCZYCIELE”: Albert Michalak IIc, Klaudia Roda IIIc,
Kuba Łuczka IIIc. Gratulujemy laureatom! Serdeczne gratulacje
dla całej klasy IIa, która postanowiła mówić już tylko w języku
włoskim, pisząc na karcie konkursowej słówka bez polskiego
znaczenia.
***
Finłał akcji „Pielucha dla Malucha” - pod koniec kwietnia dokonano w Pogórzu podsumowania akcji pomocy dla podopiecznych Hospicjum Dziecięce Gdynia Bursztynowa Przystań. Pomysłodawcą akcji i jej koordynatorem był uczeń klasy 2e gimnazjum
Benjamin Çopuroğlu, który wymyślił hasło, przygotował plakat,
a pomagała mu koleżanka z klasy 3d Weronika Adamczyk. Zebrane dary tra iły do hospicjum. To niezwykłe, że młodzi ludzie chcą
i włączają się do niesienia pomocy. W maju planowana jest kolejna
akcja razem z uczniami.
***
Międzynarodowy Dzień Książki - w ramach obchodzonego 23
kwietnia Międzynarodowego Dnia Książki z ciekawą i oryginalną
inicjatywą wyszło rodzeństwo Klara (5a) i Igor (7a) Długosz. Otóż
Klara wraz z bratem samodzielnie poprowadzili zajęcia oraz quiz

województwa. Łącznie nadesłano 156 prac. Ze szkoły w Pogórzu
wyróżnienie otrzymał Jakub Gołaszewski z klasy 7b.
***
Zabawy z kostką, czyli matematyka inaczej - 18 kwietnia
2018r. rodzice klasy 0a zostali zaproszeni na zajęcia otwarte „ Zabawy z kostką, czyli matematyka inaczej”. Zajęcia miały na celu pokazanie, jak w formie zabawy można zacząć przygodę z królową
nauk- matematyką. Zabawy na podłodze z wykorzystaniem przygotowanych przez dzieci pomocy - kostek sześciennych, czy pacek
na muchy doskonaliły kreatywne myślenie, wyciąganie wniosków,
współdziałanie w zespole, sprawność rachunkową czy re leks. Zajęcia poprowadziła Marzenna Dettlaff.

Sport
GKS Sztorm Mosty:

rozgrywki V ligi

z nagrodami dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Podczas spotkania przeczytali fragment książki „Sto pociech z Klarą” z podziałem na role. Uczniowie wzięli udział w dyskusji jak czuje się osoba,
której się dokucza i doszły do wniosku, że tego nie należy robić, bo
nam samym w takich sytuacjach jest przykro.
***
Światowy Dzień Ziemi - podsumowano wyniki zorganizowanego przez
SP w Żukowie Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno – Przyrodniczego,
w której udział wzięli uczniowie z Pogórza: Magda, Amelia, Wiktoria, Karola
i Kuba. W tegorocznej edycji konkursu
pt. „Nasi mali sprzymierzeńcy – owady” wzięły udział 23 szkoły z naszego
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W czerwcu piłkarze Sztormu zagrają już tylko dwukrotnie
w Kosakowie przy Złotych Piaskach: 2.06. o 12.00 z Sokołem
Ełganowo i 16.06. o 17.00 z rezerwami Bałtyku Gdynia oraz
dwukrotnie na wyjazdach: 9.06. z Polonią Gdańsk i 23.06. z SPK
Kamionką Sopot. Po 23 rozegranych i na 7 meczów przed końcem sezonu, GKS Sztorm Mosty zajmuje w tabeli 11. pozycję.

Nabór do grup młodzieżowych

GKS Sztorm Mosty

G

minny Klub Sportowy Sztorm Mosty prowadzi nabory
do drużyn młodzieżowych. Kontakt i zapisy możliwe są
u trenerów poszczególnych roczników:
2004-2005 – tr. Tomasz Tuttas, tel. 692-097-257,
2006-2007 – tr. Adam Mackiewicz, tel. 660-819-182,
2008-2009 – tr. Adrian Niewiadomski, tel. 606-230-977,
2010 – tr. Michał Michalski, tel. 507-625-650,
2011-2013 – tr. Paweł Formella, tel. 608-272-212.
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Latające Katamarany
oraz otwarcie sezonu w Mechelinkach
W Mechelinkach rozpoczęto sezon
żeglarski. Jest to sezon przełomowy,
ponieważ oficjalnie powołana została sekcja katamaranów. Młodzież rozpoczyna ściganie na
Hobbie Cat 16, a seniorzy na
latających A-class. Sekcja hobbie cat docelowo ma liczyć
10 załóg a seniorzy z A-class
będą reprezentować Stowarzyszenie Port Mechelinki
na Mistrzostwach Europy
w Niemczech.
Podniesienie bandery poprzedziły regaty najmłodszych
na Optimistach w grupie 0,
UKS oraz zawodnicy ścigający
się w Pucharze Polski grup B.
Wśród najmłodszych na starcie
stanęli również uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Mostach,
w której prowadzona jest klasa
o pro ilu żeglarskim. Wśród zaproszonych gości był Pan Wójt

Jerzy Włudzik, V-ce Wójt Pan Marcin Majek, Przewodniczący Stowarzyszenia Sołtysów Pan Józef Melzer. Organizatorzy:

Yacht & Fun Mechelinki, Stowarzyszenie
Port Mechelinki. Partnerzy: Fortaxa, 2B
SAIL, Rodzice.

„Akademie Klasy Ekstra” – Sztorm Mosty 2006/07
W maju juniorzy Sztormu Mosty rocznika 2006/07 brali udział
w „Akademie Klasy Ekstra” – wydarzenia organizowanego przez Fundację Lotto Ekstraklasa pod patronatem
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Go-
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spodarzem wydarzenia zorganizowanego na NSR w Gdyni była Arka Gdynia SSA.
Zespół z Kosakowa miał okazję wystawić 3 zespoły (łącznie 27 zawodników).

Trenerzy pragną podziękować SI
Arce Gdynia za zaproszenie, a szczególne podziękowania kierują do Pani
Tatiany Pawelczyk oraz Pana Ryszarda
Leśniaka za pomoc i opiekę nad dziećmi podczas turnieju.
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Magiczna Sztafeta
w Zaklętym Zamku,
czyli najnowszy projekt współtworzony przez

Icc-time.pl
oraz Urząd Gminy Kosakowo
Tym razem widzimy się w miejscu magicznym, w lesie na Dębogórzu. Zaklęty Zamek, czyli o icjalnie leśniczówka wsi Dębogórze w gminie Kosakowo. Po zamku pozostało zapadlisko terenowe,
które leży za leśniczówką. Podobno wg legendy: „Zaklęty Zamek ma
powstać ze swych ruin gdy na świecie zapanuje pokój i braterstwo”.
W połączeniu z klimatycznym wystrojem trasy, stworzymy razem
niezapomniane wydarzenie sportowe!
Termin: 29 czerwca (piątek), godz. 21.00, Dystans: 4,3km, Rywalizacja w drużynach: 2x4,3km, Klasy ikacje: kobiety/mężczyźni/
pary mieszane. Trasa jest bardzo wymagająca, z dużą ilością wzniesień! Zapisy od 16.05 na stronie www.icc-time.pl

Węgierska para wygrywa XI Kosakowo Volley 2018!
19 maja 2018 roku odbyła się XI edycja turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley o Puchar Sołtysa Kosakowa.
Jak co roku, organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo oraz Sołtys Kosakowa Andrzej Śliwiński. Zawody rozpoczęły się punktualnie o godzinie 9:00. Początkowo,
rozegrano mecze fazy grupowej. Następnie, zwycięzcy grup,
utworzyli dwie pary pół inałowe, po spotkaniach których rozegrano mecze o 3. miejsce oraz inał.
W meczu o trzecie miejsce Agnieszka Laskowska i Maciej Kot pokonali parę Paulina Romanowska i Rafał Wittstock. W inale, po zaciętej rywalizacji, rozstrzygniętej po rozegraniu
trzech setów, zwycięska okazała się węgierska para Rebeka Soos i Mate Farkas, do
której tra ił Puchar Sołtysa Kosakowa An-

Nr6/2018

drzeja Śliwińskiego. Pokonali oni duet Jennifer Fois i Piotr
Wysocki.
Puchar właściciela irmy Celstan, Stanisława Władysława Śliwy, dla najlepszej zawodniczki turnieju tra ił w ręce
Rebeki Soos, najlepszym zawodnikiem został zaś Piotr Wysocki.
Słoneczna pogoda dopisywała przez cały czas trwania turnieju, dlatego też zmaganiom sportowym i wspólnej zabawie towarzyszył piknik przy grillu.
Pełna relacja z turnieju wraz z wynikami
i zdjęciami znajduje się na stronie www.
aktywnekosakowo.pl Dziękujemy irmie Celstan, irmie Depilconept, Wójtowi Gminy oraz Panu Michałowi Przysieckiemu za ufundowanie nagród.
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CZERWCOWE
IMPREZY ŻEGLARSKIE
YACHT CLUBU REWA
Żeglarski czerwiec na Zatoce w Rewie upłynie pod znakiem
dwóch imprez: Regat Rektorów Uczelni Województwa Pomorskiego (piątek-niedziela 1-3.06, od godz. 10.00) oraz Regat Dzieci Szkół
Gminy Kosakowo (wtorek 19.06, od godz. 10.00). Emocji sportowych na pewno nie zabraknie.

ZAPRASZAMY
na dmuchany tor przeszkód

W dniach 9-10.06.2018 r. na pływalni w Kosakowie.
Wstęp na pływalnię wraz z torem przeszkód w cenie 7,50 pln dla dzieci.
16
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Kalendarz Imprez Gminy Kosakowo czerwiec/lipiec
CZERWIEC 2018
Pt, 01.06.201810:00
Nd, 03.06.2018

Regaty Rektorów Uczelni Województwa Pomorskiego

Akademia Marynarki Wojennej
Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

Gminny Dzień Dziecka

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury

Plac przy ul. Żeromskiego w Kosakowie
( Hala Sportowa w Kosakowie)

Czw, 07.06.2018 09:00

Gminny Konkurs Mitologiczny

ZS-P Mosty

Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie

Czw,07.06.2018 17:00

Wernisaż wystawy malarskiej Honoraty Wocial,,Amorficznie”

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

Wójt Gminy
ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych
Kaszubów w Kosakowie

Mistrzostwa Kosakowa w Pływaniu

Wójt Gminy Kosakowo Pomorski Okręgowy
Związek Pięcioboju Nowoczesnego

Pływalnia Centrum Sportowego
Kosakowo

Noc Bibliotek 2018 pod hasłem,, RzeczpospoCzyta”

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

XIII Zawody Wędkarskie - rodzinne

Sołtys wsi Dębogórze, Wójt Gminy Kosakowo
oraz
ks. kanonik mgr Jan Grzelak

Staw w Dębogórzu

Nd, 03.06.2018

12:0016:00

Pt, 08.06.2018 11:00
Sob, 09.06.2018

09:00

Sob,09.06.2018 17:00Sob,09.06.2018

10:0012:00

XVII Przegląd Pieśni o Morzu,,Jantarowi Bôt”

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

Wójt Gminy
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór
Morzanie
Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum
Kultury

Zbiórka krwi

Kosakowski Klub HDK, Sołtys Kosakowa

Parking przed Urzędem Gminy
w Kosakowie

Sob, 16.06.2018 09:00

Zakończenie Sezonu Sztorm Mosty

Wójt Gminy
Sztorm Mosty

Stadion Sztormu Mosty

Sob, 16.06.2018 12:00

Festyn Integracyjny,,Z Pogórza Lato Rusza”pod patronatem Prezydenta
Miasta Gdynia
Gwiazda programu: Zespół Bracia

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury
Rada Dzielnicy Gdynia Pogórze oraz Obłuże
Galeria Szperk

Plac przy Galerii Szperk
w Pogórzu

Nd, 17.06.2018 09:00

Memoriał Teresy Remiszewskiej

Yacht– Club Rewa

Zatoka w Rewie

15:0019:00

Otware Zawody Pływackie Dzieci

Klub sportowy Delfin Gdynia pod patronatem
Wójta Gminy Kosakowo

Pływalnia Centrum Sportowego
Kosakowo

Wt, 19.06.2018 10:00

Regaty Dzieci Szkół Gminy Kosakowo

Wójt Gminy
Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

Śr, 20.06.2018 10:00

Regaty o Puchar Burmistrza Redy

Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

Śr, 20.06.2018 10:15

Gminna Olimpiada Letnia Klas 4-7

Szkoła Podstawowa
w Kosakowie

SP Kosakowo

Pt, 22.06.2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Szkoły w Gminie Kosakowo

Szkoły w Gminie Kosakowo

Pt, 22.06.2018 Nd, 24.06.2018

Sobótki Sołeckie

Wójt Gminy
Sołtysi
Rady Sołeckie

Tereny wsi

Sob, 23.06.2018 15:00

Kosakowski Festyn Rodzinny/Sobótka Sołecka

Sołtys i Rada Sołecka wsi Kosakowo, MDP OSP
Kosakowo

Boisko w Kosakowie
ul. Chrzanowskiego

Sob, 23.06.2018
10:00
10:00

III Bieg o Puchar Sołtysa i Radnej Powiatu Puckiego

Sołtys i Radna Powiatu
Wójt Gminy

Mosty

Sobótka Sołecka w Pierwoszynie

Sołtysi i Rady Sołeckie wsi Pierwoszyno

Boisko przy ul. Bocznej

Sob, 23.06.2018 20:00

Sobótki Sołeckie

Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze wraz
z prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Gminy
Kosakowo

Plac przy Świetlicy Sołeckiej

Nd, 24.06.2018 11:15

Święto Patrona wsi Pierwoszyno - Msza Św.
- Poczęstunek dla Mieszkańców Pierwoszyna w Domu Kultury

Sołtys i Rada Sołecka wsi Pierwoszyno

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Pierwoszynie

Nd, 10.06.2018

15:00

Nd, 10.06.2018 18:00
Śr, 13.06.2018

Nd, 17.06.2018

Sob, 23.06.2018

Nr6/2018

09:0013.00

18:00

XIII Spotkania Chóralne

Dom Kaszubski w Dębogórzu
Aleja Zasłużonych Ludzi Morza
w Rewie
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Kalendarz Imprez Gminy Kosakowo czerwiec/lipiec
Nd, 24.06.2018 18:00

Wybory Miss Ziemi Kaszubskiej

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury
Agencja Artystyczna,,Impresario”

Dom Kultury w Pierwoszynie

Sob,30.06.2018 21:00

Magiczna Sztafeta w Zaklętym Zamku

ICC-TIME
Wójt Gminy Kosakowo

Leśniczówka Wsi Dębogórze

Wycieczka jednodniowa do Gniezna i Biskupina

Sołtys wsi Dębogórze
Gminne Koło Polskiego
Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów

Gniezno, Biskupin

Śr.04.07.2018 15:00

,,Open’er Festival”(dzień 1) teren otwarty od 15:00 do 04:00

Alter Art

Teren lotniska Gdynia-Kosakowo

Czw.05.07.2018 15:00

,,Open’er Festival”(dzień 2) teren otwarty od 15:00 do 04:00

Alter Art

Teren lotniska Gdynia-Kosakowo

Pt,06.07.2018 15:00

,,Open’er Festival”(dzień 3)teren otwarty od 15:00 do 04:00

Alter Art

Teren lotniska Gdynia-Kosakowo

Sob,07.07.2018 15:00

,,Open’er Festival”(dzień 4)teren otwarty od 15:00 do 04:00

Alter Art

Teren lotniska Gdynia-Kosakowo

Sob,30.06.2018
LIPIEC 2018

Sob,07.07.2018

XX Zjazd Kaszubów

Sob,07.07.2018 10:00
Sob,21.07.2018

Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
Muzyczne Plażowanie w Mechelinkach
Festyn Rodzinny
Wybory Bursztynowej Miss Lata 2018

16:0021:00

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ZKP o.
Dębogórze- Kosakowo
Wójt Gminy
Yacht Club Rewa
Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum
Kultury

Luzino
Zatoka w Rewie
Scena Plenerowa
w Mechelinkach

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

Ś.P.

Leon Mampe z Kosakowa,
lat 72
Teresa Mislisz z Rewy,
lat 86

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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Nasza droga
do Niepodległości
OGÓLNOPOLSKA ALEJA
ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA W REWIE

N

a przełomie 1989/90 roku, kiedy mieszkający od
lat 14 w Rewie, Tadeusz Krzysztof przeszedł na
emeryturę jego pasja historyka przerodziła się w stałe zajęcie. Powoli stał się autorytetem historii ziemi
kosakowskiej.
… „Pomny tej skupionej w jednym człowieku wiedzy historycznej
o gminie, któregoś grudniowego popołudnia
2002 roku zapukał
w jego okno nowo wybrany wójt Jerzy W.”.
… „Tymczasem wójt
coraz bardziej zainteresowany pamiątkami
wypełniającymi
ten
pokój chodził po nim,
przyglądał się, a Tadeusz co rusz wskazywał
na inny i ciekawszy eksponat na którejś z półek”…
… A to co?- zapytał wójt – pokazując na stojący na niej
maleńki, ciemny, drewniany krzyżyk. To Krzyż Morski,
jak Pan widzi utworzony z trzech kotwic – odrzekł Tadeusz – a wymyśliłem go ze czterdzieści lat temu, kiedy jeszcze pływałem. Nigdzie na świecie, przynajmniej
tam gdzie bywałem, podobnego nie widziałem!
- No to postawimy taki w Rewie – odrzekł wójt tak zdecydowanym tonem, że Tadeusz skojarzył to z owym pamiętnym, twardym „Ni” Klemensa Długiego. Po chwili
wójt, jakby przedłużając zdanie, zaproponował:
… Jeżeli ma pan czas to idziemy na szperk! … I poszli.”
… Wójt rodowity i uparty Kaszuba też wiedział: pomysł
musi stać się realnym obiektem! Jeżeli wybiega się na
trasę biegu, to z zamiarem dotarcia do … i błysnęło.
Cetniewo!
- Tadeusz, już mam! – prawie głośno przerwał wójt milczenie, jakie panowało od dłuższego czasu w tym pomieszczeniu - Od krzyża zrobimy drogę, którą ozdobimy
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gwiazdami zasłużonych ludzi morza. W ten sposób powstanie Aleja Zasłużonych Ludzi Morza.
- Krzyż Morski z Aleją Zasłużonych Ludzi Morza, toż to
wspaniała rzecz – odrzekł entuzjastycznie Tadeusz –
ale i wielkie pieniądze – dodał
już z wyraźnie
mniejszym optymizmem.
- To już moja
sprawa! – odparł
zdecydowanie
wójt – Dumaj nad
całą koncepcją,
a ja ruszam w bój
z urzędami i projektantami.
Dziewiątego
lipca 2004 roku
stanął u nasady
szperku
Krzyż
Morski – czarny,
metalowy, wsparty jak kaszubski lud – mocno o morza
brzeg. U jego stóp motto, co dźwięczy zaświatem wiecznym:
„ Odchodziliście w samotności, Bez rodzin, przyjaciół,
Pokonani przez żywioł.”
Przy nim straż objął, jak niegdyś w Pucku, gen. Józef
Haller, opierając się na krzepkich ramionach rewskiego
szypra, Klemensa Długiego i żaglomistrza nad żaglomistrze, Jana Leszczyńskiego z Mechelinek. Potem decyzją
żywych stanął szereg nazwisk tak znakomitych, że mosiężne gwiazdy na których je wyryto, głaskane morza
wiatrem i strądu piaskiem, świecą pozłotą żywą, obok
której obojętnie przejść nie może żadne, dumne, polskie
serce.
Tekst napisany kursywą pochodzi z książki Z. Miszewski: „Goście rewskiego strądu”, W-two Urząd
Gminy Kosakowo, 2008.
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ODPADY KUCHENNE – CO WARTO WIEDZIEĆ, część 1.
Na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska, system gospodarki odpadami komunalnymi,
funkcjonujący od 2013 roku, zostanie rozszerzony. Obecnie odpady komunalne segregujemy w
naszych domach na następujące frakcje – odpady zmieszane, odpady surowcowe (w tym papier,
metale i tworzywa sztuczne oraz szkło) oraz odpady zielone (skoszona trawa i liście). Ten
podział pozostanie bez zmian. Modyfikacja zasad obejmować będzie jedynie wydzielanie z
odpadów
zmieszanych
odpadów
kuchennych,
czyli
biodegradowalnych
resztek
żywności.
Praktycznym
aspektem tej zmiany będzie zmniejszenie objętości
odpadów zmieszanych o te odpadki, które zawierają w
sobie najwięcej wilgoci, najszybciej się psują i
odpowiadają za powstawanie nieprzyjemnego
zapachu.
Tak jak odpady surowcowe, które trafiają m. in. do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych, czyli EKO DOLINY Sp. z o.o. w
Łężycach, gdzie są sortowane, a następnie
przekazywane do recyklingu, tak i odpady kuchenne
zostaną „odzyskane” – w postaci kompostu lub
polepszaczy gleby oraz biogazu, który jest przetwarzany
na energię elektryczną. Rozszerzony system obowiązywać
będzie Mieszkańców Gminy Kosakowo od 1 stycznia 2019 r.
Obowiązek obowiązkiem, ale segregowanie bioodpadów niesie za sobą też szereg zalet
środowiskowych, ekonomicznych i społecznych:
u ograniczenie masy odpadów komunalnych trafiających na składowisko – dzięki temu
wydłuża się pojemność, a tym samym żywotność składowiska;
u usprawnienie procesu segregacji odpadów w RIPOK – odzysk odpadów surowcowych ze
strumienia odpadów komunalnych (oczyszczonych z odpadów bio) jest bardziej efektywny,
w związku z tym więcej ich może zostać poddana recyklingowi i ponownemu użyciu;
u ograniczenie ilości wody trafiającej na składowisko – mokre odpady spożywcze sprzyjają
procesom gnilnym w kwaterach składowiska, natomiast woda przenikająca przez warstwy
śmieci wymywa zawarte w nich substancje i wypływa w postaci „odoronośnych” odcieków
bogatych nie tylko w materię organiczną, ale i całą gamę szkodliwych związków, które
wymagają dodatkowych procesów oczyszczania;
u ponowne wykorzystanie przetworzonej frakcji „bio” – produkcja biogazu, kompostu,
u ograniczenie marnowania żywności,
u budowanie świadomości ekologicznej oraz nawyków prośrodowiskowych.
Więcej informacji na temat odpadów biodegradowalnych odnajdą Państwo w kolejnych
wydaniach naszych artykułów. Zapraszamy do lektury!

