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Gramy do końca świata

i o jeden dzień dłużej!

WIELKA ORKIESTRA ZAGRAŁA W GMINIE KOSAKOWO

G

mina Kosakowo włączyła się w wielkoorkiestrową akcję pomocy. Duża
w tym zasługa naszych mieszkańców, którzy zainicjowali miejsca zbiórki:-)
Graliśmy na różnych frontach. Jak
przystało na gminę nadmorską, nie zabrakło frontu morskiego: w ramach morsowania zorganizowanego przez Morską
Bazę Szkoleniową w Mechelinkach – 104
osoby utworzyły wielkie serduszko – oczywiście w wodzie. Przy tej okazji zebrano na
rzecz Orkiestry 2 876, 54 zł.
Dzień wcześniej wiele atrakcji czekało
na gości w Galerii Szperk. Dwa serduszka

z certyfikatem zostały wylicytowane za
kwoty – odpowiednio: 650 i 1550 zł. W Galerii udało się zebrać 22 252.07 zł
Podbiliśmy i niebo – tradycyjną akcją
Światełko do nieba w Suchym Dworze,
która zwieńczyła bogaty program imprezy
w tamtejszej hali sportowej w tanecznych
rytmach, z wokalnymi popisami, majstersztykami rękodzielniczymi oraz kącikiem dla najmłodszych.
To zasługa Jaworowego Klubu Sportowego. Tam udało się zebrać kwotę 10
306,90 zł.
W wielu różnych miejscach gminy po-

jawili się kwestujący z serduszkami. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali
oraz włączyli się w tę wyjątkową akcję.
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POŻEGNALIŚMY
PAWŁA ADAMOWICZA
PREZYDENTA
GDAŃSKA

W

sobotę 19 stycznia 2019 r. pożegnaliśmy śp. Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska, prawnika, samorządowca i
polityka, autora książek i artykułów o tematyce samorządowej i regionalnej. Urodzony 2 listopada 1965 r. w Gdańsku, już w szkole
średniej włączył się w działalność opozycji demokratycznej w czasie
PRL-u jako kolporter prasy i wydawnictw podziemnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po studiach rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie jako asystent w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego, w latach 1990-1993 był prorektorem
ds. studenckich, naukowo zajmował się problematyką samorządu terytorialnego II Rzeczypospolitej. W 1990 r. został wybrany na radnego
Gdańska z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Był delegatem miasta

do sejmiku samorządowego (1990-1994), pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku samorządowego, przewodniczącego rady miasta
(1994-1998), był członkiem władz krajowych i wojewódzkich Kongresu
Liberalno-Demokratycznego. W 2001 r. znalazł się wśród założycieli
regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej. W latach 1998-2019
pełnił funkcję prezydenta Gdańska. Zmarł 14 stycznia 2019 r. w wyniku ran zadanych przez zamachowca w czasie finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci
Pawła Adamowicza, wieloletniego samorządowca i społecznika, zaangażowanego w rozwój demokracji lokalnej, niezwykle zasłużonego
dla rozwoju całego Pomorza Gdańskiego.

RADA GMINY KOSAKOWO

UCHWAŁY PODJĘTE NA V ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO

W DNIU 20 GRUDNIA 2018 ROKU
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Uchwała Nr V/13/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr V/14/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dębogórze gm. Kosakowo, w rejonie Bazy Paliw Nr 21, ulic: Okopowej
i Pomorskiej;
Uchwała Nr V/15/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Mosty gmina Kosakowo, od ulicy Wałowej do ulicy Spacerowej;
Uchwała Nr V/16/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy
ul. Nadmorskiej w Mechelinkach gmina Kosakowo;
Uchwała Nr V/17/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mosty
gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Gdyńskiej i Szkolnej;
Uchwała Nr V/18/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie: rocznego programu współpracy w roku 2019
Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
Uchwała Nr V/19/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania dla placówek wychowania przedszkolnego dla
których Gmina Kosakowo jest organem rejestrującym;
Uchwała Nr V/20/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
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nia Narkomanii na rok 2019;
Uchwała Nr V/21/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023;
Uchwała Nr V/22/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego
w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
Uchwała Nr V/23/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
Uchwała Nr V/24/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania;
Uchwała Nr V/25/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr
XXXVI/49/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udziału właścicieli nieruchomości oraz użytkowników wieczystych nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
Uchwała Nr V/26/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2018-2026;
Uchwała Nr V/27/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2019-2026;
Uchwała Nr V/28/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018
r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2019.
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Rada Gminy Kosakowo 2018-2023
Śliwiński Andrzej

Telefon kontaktowy: 664-736-959
E-mail: sliwinski@kosakowo.pl
Dyżury: Spotkania z interesantami
po wcześniejszym umówieniu
(emailowo lub telefonicznym), pok. 208
Urzędu Gminy w Kosakowie
Funkcje: Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
Komisje: Komisja ds. Społecznych i Edukacji
Okręg wyborczy: Okręg nr 6 (Kosakowo)

Fajks Adam

Telefon kontaktowy: 608-514-295
E-mail: adam.fajks@kosakowo.pl
Funkcje: Wicerzewodniczący Rady
Gminy Kosakowo
Komisje: Komisja ds. Finansów
i Strategii Rozwoju, Komisja
ds. Społecznych i Edukacji
Okręg wyborczy: Okręg nr 12 (Pogórze)

Buchna Marcin

E-mail: buchna@kosakowo.pl
Komisje: Komisja Rewizyjna
Okręg wyborczy: Okręg nr 3 (Mosty)

Gloza Beata

E-mail: gloza@kosakowo.pl
Funkcje: Przewodnicząca Komisji
ds. Finansów i Strategii Rozwoju
Komisje: Komisja ds. Finansów
i Strategii Rozwoju, Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
Okręg wyborczy: Okręg nr 9 (Dębogórze)

Kaszuba Waldemar

E-mail: kaszuba@kosakowo.pl
Komisje: Komisja ds. Finansów
i Strategii Rozwoju
Okręg wyborczy: Okręg nr 10 (Pogórze)

Marek Mirosław

E-mail: marek@kosakowo.pl
Funkcje: Wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Komisje: Komisja ds. Finansów
i Strategii Rozwoju, Komisja Rewizyjna
Okręg wyborczy: Okręg nr 7 (Kosakowo)

Melzer Józef

E-mail: melzer@kosakowo.pl
Funkcje: Wiceprzewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Komisje: Komisja ds. Społecznych i Edukacji,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Okręg wyborczy: Okręg nr 8 (Dębogórze,
Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz)
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Nastały Ewa

E-mail: nastaly@kosakowo.pl
Funkcje: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Komisje: Komisja ds. Finansów i Strategii
Rozwoju, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
Okręg wyborczy: Okręg nr 14 (Suchy Dwór)

Piotrowska Mirosława

E-mail: miroslawa.piotrowska@kosakowo.pl
Funkcje: Przewodnicząca Komisja,
Skarg Wniosków i Petycji
Komisje: Komisja ds. Finansów i Strategii
Rozwoju, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
Okręg wyborczy: Okręg nr 2 (Mosty)

Przysiecki Michał

E-mail: przysiecki@kosakowo.pl
Komisje: Komisja ds. Społecznych i Edukacji,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Okręg wyborczy: Okręg nr 13 (Pogórze)

Roszak Bożena

E-mail: roszak@kosakowo.pl
Funkcje: Przewodnicząca Komisji
ds. Społecznych i Edukacji
Komisje: Komisja ds. Społecznych i Edukacji
Okręg wyborczy: Okręg nr 15 (Suchy Dwór)

Sorn Lucyna

E-mail: sorn@kosakowo.pl
Funkcje: Wiceprzewodnicząca Komisji
ds. Społecznych i Edukacji
Komisje: Komisja ds. Społecznych i Edukacji,
Komisja Rewizyjna
Okręg wyborczy: Okręg nr 1 (Mosty)

Strzelec Antoni

E-mail: strzelec@kosakowo.pl
Funkcje: Wiceprzewodniczący Komisji
ds. Finansów i Strategii Rozwoju
Komisje: Komisja ds. Finansów
i Strategii Rozwoju
Okręg wyborczy: Okręg nr 11 (Pogórze)

Szydowska Alina

E-mail: szydowska@kosakowo.pl
Komisje: Komisja ds. Społecznych i Edukacji
Okręg wyborczy: Okręg nr 5 (Pierwoszyno)

Radny z Okregu 4 – Rewa, Mechelinki
zostanie wyłoniony w wyborach uzupełniających
17 marca 2019r.
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WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOSAKOWO
W OKRĘGU NR 4 OBEJMUJĄCYM
MIEJSCOWOŚCI REWA I MECHELINKI
17 marca w godz. 7-21
Z kalendarza wyborczego:
1) do dnia 10 lutego do godz. 24 – zgłaszanie gminnej komisji
wyborczej list kandydatów na radnego
2) do dnia 15 lutego - zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych (ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w
obwodzie).
Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji mają
pełnomocnicy komitetów wyborczych. Zgłoszenia kandydatów
na członków komisji przyjmuje urzędnik wyborczy za pośrednictwem Urzędu Gminy Kosakowo (w pok. Nr 110, I piętro). Organem
właściwym do powołania komisji jest komisarze wyborczy.
3) do dnia 2 marca – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym
przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a (w urzędzie gminy tel. 58 660 43 15)
4) do dnia 8 marca - składanie wniosków o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania (w urzędzie gminy, pok. Nr 5
tel. 58 660 43 14, lub w pok. Nr 110 tel. 58 660 43 15)
5) w dniu 17 marca 2019r. w godz. 7-21 – głosowanie.
Nr okręgu wyborczego
4

Granice okręgu wyborczego

Wszelkie informacje na temat wyborów uzupełniających są
zamieszczane na www.bip.kosakowo.pl zakładka Inne

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kosakowo z dnia 18 stycznia 2019r.
w sprawie: informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie w wyborach
uzupełniających zarządzonych na dzień 17 marca 2019r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks
wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) podaje się do
publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym Nr 4
utworzonym dla wyboru Rady Gminy Kosakowo ustalonym
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia
25 lipca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kosakowo na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej.
Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

Sołectwo Rewa
Sołectwo Mechelinki

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie mieści się w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, pokój nr 108 (I piętro), tel. 660-43-25.
Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kosakowo z dnia 18 stycznia 2019r.
w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kosakowo w okręgu wyborczym Nr 4 obejmującym Rewę i Mechelinki, zarządzonych na dzień 17 marca 2019r.
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
Kodeks wyborczy ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,
że na obszarze Gminy Kosakowo na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyznaczono:
• gminne słupy ogłoszeniowe
• dla urzędowych obwieszczeń wyborczych także tablicę
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
oraz stronę www.bip.kosakowo.pl zakładka Inne
Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek

WYBORY SOŁTYSÓW
31 marca 2019r. odbędą się wybory sołtysów. Lokale wyborcze będą we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo. Kalendarz
wyborów oraz formularze i wszelkie informacje na ten temat zamieszczać będziemy w BIP Urzędu na www.bip.kosakowo.pl
link Sołectwa. Znajduje się tam również statut sołectwa, w którym w art. 20 uregulowano tryb wyboru sołtysa.
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Informacje ZUS w Gdańsku

Komunikat do przedsiębiorców
Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych - Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.
Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej.
Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz
przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość,
żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji
pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018.
Abyś mógł przechowywać przez 10 lat dokumenty pracowników,
których zatrudniłeś w latach 1999–2018, złóż do ZUS oświadczenie
(ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Potem w ciągu roku przekaż do ZUS raport informacyjny (ZUS RIA) za
każdego pracownika, którego zatrudniłeś w latach 1999–2018. Jeśli
rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem po 2018 r., przekaż do
ZUS raport informacyjny wraz z dokumentem wyrejestrowującym z
ubezpieczeń.
Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych
możesz złożyć w wybranym przez siebie terminie. To, czy złożysz to
oświadczenie, zależy od Ciebie. Możesz podjąć decyzję w dowolnym
momencie.
Możesz także wycofać złożone oświadczenie, ale tylko zanim
złożysz pierwszy raport informacyjny. Jeśli wycofasz oświadczenie,
to automatycznie zrezygnujesz ze skróconego okresu przechowywania akt pracowniczych. Oznacza to, że będziesz przechowywać
je przez 50 lat.
Ważne - Jeżeli złożysz oświadczenie o zamiarze przekazania
raportów informacyjnych i przynajmniej jeden raport informacyjny, to nie wycofasz już oświadczenia. Będziesz więc składać raporty informacyjne za wszystkich ubezpieczonych zatrudnionych
przez Ciebie w latach 1999–2018.
Od stycznia 2019 r. nowe dokumenty przekazywane do ZUS - ZUS
RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu
pracy nauczycielskiej – nowy dokument
Od stycznia 2019 r. będziesz przekazywać raport ZUS RPA. Będziesz go przekazywać w komplecie rozliczeniowym, jeśli w danym
miesiącu wypłacisz przychód należny za inny rok kalendarzowy niż

rok, którego dotyczy raport RPA (np. trzynastka wypłacona za poprzedni rok).
W raporcie tym będziesz podawać informacje o składnikach wynagrodzenia niezbędnych do wyliczenia lub przeliczenia świadczenia. Dodatkowo w raporcie tym musisz podawać okresy wykonywania pracy nauczycielskiej przez Twoich pracowników.
Zmienią się dwa formularze rozliczeniowe - ZUS DRA – deklaracja
rozliczeniowa. W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składak na
ubezpieczenia społeczne). Dodany zostanie blok IX – zestawienie
należnych składek do zwrotu lub zapłaty. W bloku tym będziesz
rozliczać: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.
ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W tym dokumencie
zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.
Systemy kadrowo-płacowe - Jeżeli korzystasz z programu kadrowo-płacowego, musisz go uaktualnić o dane, które będziesz przekazywać do ZUS zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli zatem Twój
program nie zapisuje wymaganych danych, musisz go zmienić w
tym zakresie. Krótko o tym, co najważniejsze
1. Będziesz przechowywać przez 10 lat akta pracownicze osób,
które zatrudnisz po 2018 r.
2. Możesz skrócić do 10 lat okres przechowania akt tych pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999–2018. W tym celu musisz
złożyć oświadczenie ZUS OSW, a potem w ciągu roku przekazać do
ZUS raporty ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w tym czasie.
3. Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym w latach 1999–2018 po 2018 r., raport informacyjny przekaż do
ZUS wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.
4. Akta pracowników, których zatrudniłeś przed 1999 r., przechowujesz przez 50 lat.

Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych,
które obsługują płatników składek
Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych
Od stycznia 2019 r. zmienią się niektóre dokumenty ubezpieczeniowe, a także pojawią się nowe. Płatnik składek będzie
przekazywać dodatkowy raport w zestawie dokumentów rozli-
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czeniowych za dany okres rozliczeniowy.
ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej. Płatnik będzie go przekazy-
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wać w zestawie dokumentów. Raport będzie zawierał następujące informacje:
• kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
• kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe;
• kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia
rehabilitacyjnego, która w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiła podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i która jest
należna za inny okres;
• okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.
Zmienią się dwa następujące formularze:
ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. W dokumencie zostanie
usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających
rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne). Dodany będzie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu
lub zapłaty. W bloku tym płatnik składek będzie rozliczać:
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
• wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.
ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W dokumencie
zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.

Skrócenie okresu przechowywania
akt pracowniczych
Od stycznia 2019 r. płatnik składek będzie mógł wybrać okres,
przez jaki chce przechowywać akta pracownicze pracowników,
których zatrudnił w latach 1999–2018. Obecnie dokumenty te

www.kosakowo.pl

musi przechowywać przez 50 lat. Będzie mógł skrócić ten okres
do 10 lat. Żeby móc przechowywać krócej dokumenty pracownicze, płatnik będzie musiał złożyć oświadczenie o zamiarze
przekazania raportów informacyjnych – ZUS OSW.
W ciągu roku od złożenia tego oświadczenia płatnik będzie
musiał złożyć raport informacyjny – ZUS RIA za każdą osobę,
którą zatrudnił w latach 1999–2018 r. W raporcie przekaże następujące informacje dotyczące zatrudnienia ubezpieczonego
w tym okresie:
• kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, które stanowiły podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
• kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, które stanowiły podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe;
• kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia
rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i które są należne za inny okres;
• okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.

Ważne
5. Płatnik będzie przechowywać przez 10 lat akta pracownicze
osób, które zatrudni dopiero po 2018 r.
6. Płatnik może skrócić do 10 lat okres przechowania akt tych
pracowników, których zatrudnił w latach 1999–2018. W tym
celu musi złożyć oświadczenie ZUS OSW, a potem w ciągu
roku przekazać do ZUS raporty ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w tym okresie.
7. Jeśli płatnik rozwiąże stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym w latach 1999–2018 po 2018 r., raport informacyjny przekaże do ZUS wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.
8. Płatnik przechowuje przez 50 lat akta pracowników, których
zatrudnił przed 1999 r.
Więcej informacji na stronie www.e-akta.gov.pl

Komisariat Policji w Kosakowie informuje,
iż 2.01.2019r obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Kosakowie pełni st.asp. Wojciech
Bączek. Wymieniony służbę w Policji pełni od 15 lat.
Pracę rozpoczął w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie gdzie przez cały okres służby związany był z pionem prewencji, w którym pracował na wszystkich szczeblach tego wydziału podnosząc swoje kwalifikacje. W 2018r. został przeniesiony decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku do dalszego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku
na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji i od tego czasu związany jest ze służbą
w powiecie puckim.
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OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY BRUTTO

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2018
Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż zbliża się termin złożenia
OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY BRUTTO NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W ROKU 2018 oraz opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie art. 111
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2018r.poz.2137), termin
złożenia oświadczenia oraz opłaty to: do 31 stycznia 2019.
W przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o
wartości sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia - zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadcze-

nia w ciągu dodatkowych 30 dni (termin liczony od 31 stycznia)
wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30 % opłaty podstawowej za dany rodzaj zezwolenia.
W przypadku gdy przedsiębiorca nie dokona opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowym terminie – do 31 stycznia - zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111powiększonej
o 30% tej opłaty ( opłaty podstawowej lub opłaty podwyższonej
-rocznej) w ciągu dodatkowych 30 dni (termin liczony od 31 stycznia).

Selektywne odpady BIO

O

d 1 stycznia 2019 roku w gminie Kosakowo realizujemy obowiązek gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tzw. odpady BIO
kuchenne).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady BIO obowiązkowo należy gromadzić w brązowych pojemnikach lub segregować do przydomowych kompostowników.
Wytwarzane odpady BIO selekcjonujemy już w naszych kuchniach
do małych pojemników wyposażonych w woreczki biodegradowalne
o pojemności 8 litrów. Tak zapełnione woreczki wrzucamy do dużego
pojemnika zewnętrznego na odpady BIO w kolorze brązowym.
Małe pojemniki będą dystrybuowane przez sołtysów w poszczególnych miejscowościach do końca lutego br. Osoby, które
zadeklarowały segregację odpadów na terenie ich nieruchomości
proszeni są o zgłoszenie się we wskazane miejsca celem odbioru
tych pojemników – są to pojemniki ułatwiające gromadzenie odpadów BIO bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Po upływie
terminu wyznaczonego do odbioru, małe pojemniki będzie można
odebrać już tylko z siedziby PUK PEKO od poniedziałku do piątku w
godzinach 15.30-19.00.
Woreczki biodegradowalne są dostarczane przez firmę odbierającą odpady. Ilość worków powinna być wystarczająca na
sprawne funkcjonowanie systemu przez cały rok. Jest to 150 szt.
na gospodarstwo domowe co daje nam średnio 2,9
worka tygodniowo.
Posiadanie małego pojemnika nie wyklucza konieczności posiadania pojemnika do gromadzenia
odpadów BIO.
Pojemnik do gromadzenia odpadów BIO powinien:
· Odpowiadać polskim normom,
· Posiadać atest PZH o braku negatywnego wpływu na użytkowników,
· Być w kolorze brązowym,
· Być czytelnie oznakowanym (odpady BIO),
· Posiadać zintegrowane dno w postaci kratki –
rusztu trwale złączonego z pojemnikiem w celu
odsączenia odcieku z pojemnika, ruszt powinien
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być uchylny, a elementy mocowania rusztu nie powinny wymagać
interwencji użytkowników, ani obsługi podczas normalnej eksploatacji, jak również mycia pojemników. Ruszt musi być tak zamocowany, aby nie wypadał przy wysypywaniu, ani myciu, a jednocześnie jego wychylenie ma umożliwić umycie spodniej części rusztu.
· Posiadać otwory wentylacyjne po bokach (o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 6mm) równomiernie na całej powierzchni z wyłączeniem misy odciekowej,
· Umożliwiać ich opróżnianie w sposób mechaniczny
· Posiadać klapę zamykającą pojemnik oraz koła.
Uwaga! W brązowe pojemniki na odpady BIO właściciele nieruchomości– posiadacze domów jednorodzinnych, wielorodzinnych,
wspólnoty, którzy zadeklarowali segregację odpadów, muszą zaopatrzyć się we własnym zakresie.
Dopuszcza się, a zarazem zachęca do prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach na własne potrzeby.
Odpady „BIO” będą odbierane wyłącznie z pojemników przeznaczonych do ich gromadzenia.
Istnieje również możliwość gromadzenia odpadów BIO wspólnie z sąsiadami do jednego pojemnika. Jednakże odpowiedzialność za selekcjonowanie niezgodne z regulaminem w tym przypadku również jest wspólna.
W przypadku kiedy w pojemniku do gromadzenia odpadów znajdują się odpady problemowe lub inne odpady nie objęte usługą, np.
odpady budowalne, zmieszane, Wykonawca nie odbiera tych
odpadów przekazując do referatu gospodarki odpadami
informacje o nieregulaminowym segregowaniu odpadów. W takim wypadku odbiór odpadów następuje w
następnym terminie wynikającym z harmonogramu po
usunięciu z pojemnika odpadów niewłaściwych przez Właściciela nieruchomości.
W przypadku, gdy Odpady BIO znajdują się poza pojemnikiem lub w workach obok pojemnika Firma realizująca usługę nie będzie odbierać tych odpadów oraz informuje o tym fakcie Urząd Gminy Kosakowo.
Zasady segregacji pozostałych frakcji odpadów (tworzyw sztucznych z metalem, papieru i szkła, odpadów
zielonych) pozostają bez zmian.
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Nasadzenia w pasie drogowym
Przypominamy mieszkańcom, że zabrania się samowolnego
sadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych oraz terenach
gminnych. Zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, ograniczać wymaganego pola widoczności i skrajni drogi ani utrudniać utrzymania drogi.
Nasadzenia drzew lub krzewów musimy robić w takiej odległości, aby rozrośnięte gałęzie nie wykraczały poza teren naszej
działki. Należy pamiętać, że drzewa mogą po pewnym czasie zacieniać dom lub ogród, wrastać korzeniami w ogród, stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia przyległych obiektów
ogrodzenia oraz pobliskich zabudowań możliwością uszkodzenia przez powalenie się.
Zapisy art. 148 – 150 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny uprawniają właściciela sąsiedzkiego gruntu do obcięcia
zwieszających się gałęzi na teren jego działki, a także przechodzących z sąsiedniej posesji korzeni (za wyznaczeniem właścicielowi uprzednio terminu do ich usunięcia). Zaleca się jednak
sadzenie drzew i krzewów w takiej odległości, aby rozrośnięte
gałęzie nie wykraczały poza teren działki.

Jeżeli ktoś zasadził drzewa na swojej działce, przy samej granicy, to może skutkować ograniczeniem u sąsiada w korzystaniu z własnego gruntu spowodowane przez te drzewa. Tego
rodzaju czynność lub działanie ze strony sąsiada będą ponad
przeciętną miarę utrudniać korzystanie z działki sąsiedniej, a
jej właściciel może domagać się usunięcia roślinności znajdującej się przy granicy jego działki przed sądem powszechnym.
Kodeks Cywilny w art. 144 ustanawia: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać
się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości
sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków
miejscowych.” A więc, drzewa i krzewy trzeba sadzić tak, by nie
przeszkadzały sąsiadowi.
Niestety nie ma przepisów które mówiłyby precyzyjnie o odległości drzew i krzewów od granicy działki. Teoretycznie mogą
one być sadzone na granicy, ale trzeba pamiętać, że wówczas,
zgodnie z art.154 Kodeksu Cywilnego, sąsiedzi mają prawo do
równego korzystania z tych drzew i równego ponoszenia kosztów ich utrzymania.

Interwencje służb gminnych

podczas silnego wiatru i sztormu
2 stycznia w czasie silnego wiatru także i w naszej gminie doszło do zdarzeń wymagających interwencji Gminnego Zespołu Kryzysowego.
Służby swoje interwencje zaczęły od usuwania przewróconych drzew w Dębogórzu Wybudowaniu. Następnie udały
się do zalewanych obiektów przy ulicy Koralowej w Rewie,
gdzie rozstawiono zapory przeciwpowodziowe przy przepompowni oraz wypompowywano wodę z zalanych ulic i posesji.
Zagrożony teren zabezpieczono 150 workami z piaskiem.
W międzyczasie usuwano także inne zagrożenia, tj. przewrócony blaszany garaż w Pogórzu oraz zerwane opierzenie dachowe w Kosakowie.
Najbardziej niebezpieczna sytuacja miała miejsce w Mechelinkach, gdzie woda przerwała wały, częściowo zalała teren przy ulicy Nadmorskiej i wdarła się na posesję jednego
z domów. Podjęto działania polegające na wypompowaniu
wody przy pomocy wysokowydajnego zestawu pompowego
i obronie zagrożonych zalaniem obiektów (w czasie pomiędzy układaniem worków z piaskiem).
Sytuacja zaczęła się stabilizować wieczorem ok. godz.
19.00 kiedy to wiatr stracił na sile i zmienił niekorzystny pół-

G

nocny kierunek. Łącznie w działaniach brało udział 9 samochodów i 29 strażaków z 4 jednostek: OSP Kosakowo, OSP
Mrzezino, PSP Puck i PSP Gdynia oraz 12 pracowników PUK
PEKO Kosakowo. Działania zakończono 3.01. o godz. 01.16.
Wszystkim zaangażowanym w akcję składamy wielkie podziękowania.

PODZIĘKOWANIA

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie składa podziękowania właścicielom firmy MASTPOL sp. z o.o. sp. komandytowa Państwu Ewie i Kazimierzowi Połcik za pomoc i wsparcie pieniężne dla osób potrzebujących w okresie
Świąt Bożego Narodzenia.
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WAŻNE ZMIANY
W KARCIE DUŻEJ RODZINY

O

gólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek dla
rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu
rodzinom z przynajmniej trójką dzieci na utrzymaniu. Karta
Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z
oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, banko-

wej czy rekreacyjnej. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje
publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Od 1 stycznia 2019r. weszła w życie zmiana w ustawie o Karcie
Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty będą mogli ubiegać się również rodzice i małżonkowie tych rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej trójkę dzieci,
bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Wnioski składać można drogą elektroniczną przez portal
Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) oraz osobiście w Biurze Polityki
Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b w godzinach pracy Urzędu (mieszkańcy Gminy Kosakowo). Biuro dysponuje niezbędnymi
formularzami wniosków oraz udziela wszelkich informacji odnośnie przyznawania Karty Dużej Rodziny (tel. 58 732-50-16).

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - aktualności
P
rogram priorytetowy „Czyste powietrze”, ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie
emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość
uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę
starego kotła grzewczego.
Po kilkotygodniowej przerwie nabór wniosków do programu
został wznowiony. Dokumenty i wytyczne uległy pewnym
zmianom.

Wznowienie naboru wniosków

w ramach Programu Czyste Powietrze od 21.01.2019
OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU

W

nioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości
złożenia wniosku drogą elektroniczną - w formie papierowej.
Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2246), informujemy, że z dniem
01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu
priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej
zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień
złożenia wniosku.
W konsekwencji zmian w programie, zmieniony został wzór
Nr 2/2019

Wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja jego wypełniania.
W związku z wprowadzonymi zmianami tracą aktualność niektóre zapisy ogłoszenia o naborze z dnia 19.09.2018 r. dotyczące w szczególności określenia Beneficjenta oraz okresu
kwalifikowalności i zakresu kosztów kwalifikowanych, a także
wyliczania intensywności wsparcia.
Więcej informacji w zakresie Programu, składania wniosków i wymaganych dokumentów a także najnowsze wiadomości o obecnym naborze, w tym również wszelkie aktualizacje znajdują się na stronie internetowej WFOSIGW oraz Portalu Beneficjenta: https://wfos.gdansk.pl/wznowienie , https://
wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon
W związku ze zmianą formularza wniosku przed składaniem
wniosków prosimy o upewnienie się czy wypełnione przez
Państwa formularze są aktualne
Kontakt: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk , telefon: 58 743 18
20, telefon: 58 743 18 21, e-mail: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl
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Spotkanie szkoleniowo
- informacyjne dla rolników

D

nia 23 stycznia 2019 r. w siedzibie Gminy Kosakowo z inicjatywy
Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek przy współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Pucku odbyło
się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla rolników Gminy Kosakowo z zakresu melioracji wodnych oraz obowiązków wynikających z wejścia w życie nowej ustawy Prawo Wodne. Na spotkaniu
przedstawiciel PGW Wody Polskie z Nadzoru Wodnego w Gdyni, zaprezentował prace jakie zostały wykonane na obiektach melioracji
na terenie Gminy Kosakowo, będących w zarządzie Wód Polskich,
w celu utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej. Została również
podjęta dyskusja na temat powracającego problemu tzw. „czarnego rowu” tj. ujściowego odcinka Kanału B5, który nie jest oczyszczany z racji położenia na obszarze Natura 2000 i Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego. Kierownik Nadzoru Wodnego w Gdyni poinformował zgromadzonych o wystosowaniu pisma do RDOŚ o zgodę
na przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych w korycie
cieku. Podjęcie powyższych działań jest niezwykle ważne z punktu
widzenia zainteresowanych właścicieli gruntów rolnych w granicach których przebiegają rowy melioracyjne odprowadzające wody
do Zatoki Puckiej poprzez przedmiotowy kanał. Podczas spotkania
zgromadzeni rolnicy sygnalizowali problemy dotyczące gospodarki
wodnej, które stanowią podstawę do podjęcia działań mających na
celu polepszenie sytuacji wodno-gruntowej na terenie gminy.

D

ziękujemy Mieszkańcom za obecność na zebraniach
wiejskich, w trakcie których przeprowadzaliśmy konsultacje społeczne. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano zmianę Statutu
Sołectw wraz ze zmianą długości kadencji Sołtysów oraz Rad
sołeckich.
Zebraliśmy wiele wniosków dotyczących komunikacji publicznej oraz zmian w organizacji ruchu. Była to rzeczowa, merytoryczna dyskusja, która pozwoli nam dostosowywać możliwości do Państwa potrzeb.

SMS – nowa usługa

PEWIK GDYNIA

P

EWIK GDYNIA Sp. z o. o. uruchomił nową, bezpłatną usługę
umożliwiającą błyskawiczne przekazywanie komunikatów
informujących o przerwach w dostawie wody i awariach.
Usługa polegająca na przesyłaniu krótkich komunikatów sms i/
lub e-maili adresowana jest do wszystkich mieszkańców obszaru działania PEWIK tj. Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa, Kosakowo i
okolicznych miejscowości (odpowiednie miasto podane w zależności od tego do kogo skierowany będzie komunikat).
Mogą z niej korzystać nie tylko osoby posiadające umowę
na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, ale również
mieszkańcy budynków wielorodzinnych administrowanych np.

10

przez wspólnoty mieszkaniowe, czy spółdzielnie. Wiadomości
przesyłane będą w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu, adekwatnie do występujących wydarzeń.
Jak aktywować usługę powiadamiania sms? Wystarczy
dokonać rejestracji (szczegóły postępowania zawarte są na
stronie www.pewik.gdynia.pl konkretny link).
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.pewik.gdynia.pl w zakładce sms.
Nr 2/2019
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Gminne święto par małżeńskich
z długoletnim stażem

W

grudniu, w Restauracji „Kaszubska” w Kosakowie odbyła się uroczystość
z okazji Jubileuszy 50. i 60. lecia pożycia małżeńskiego, które obchodziły
pary małżeńskie z naszej Gminy.
Jubileusz „Złotych Godów” obchodziło 14 par małżeńskich , zaś „Diamentowe
Gody” jedna para. Niestety, stan zdrowia, bądź inne powody nie pozwoliły wszystkim Jubilatom na przybycie. W uroczystości wzięło udział 12 par małżeńskich, które Wójt Gminy Marcin Majek udekorował medalami „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu: zastępca Wójta Marcin Kopitzki oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwiński, a także sołtysi miejscowości, z których pochodzili jubilaci. W miłej atmosferze składano życzenia, wręczono dyplomy gratulacyjne oraz kwiaty i kosze ze
słodkościami.

Z wizytą u sędziwych

solenizantów
P

oczątek roku zaowocował wizytami władz gminnych (wójta i
sołtysów) z życzeniami u czterech dostojnych solenizantów:
Pani Danuty Mikickiej z Pierwoszyna, 93 lata, Pana Bernarda
Linstaedt z Dębogórza -Wybudowania, 90 lat, Pani Marii Zielińskiej z Pierwoszyna, 90 lat oraz Pani Marianny Konickiej z Suchego Dworu, 92 lata. Życzymy zdrowia i samych szczęśliwych dni.

Jubileusz 60-latków,
którzy przyjęli
wspólnie Komunię Świętą
w jedynej wówczas parafii
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Kosakowie.
Uczestnicy składają
podziękowanie
za zorganizowanie spotkania
Paniom Elżbiecie i Irenie.

Nr 2/2019
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY - PROGRAM FERII ZIMOWYCH
Godzina:

Nazwa imprezy:

Miejsce:

PONIEDZIAŁEK, 11 LUTEGO 2019 r.
09:00-14:00

Programowanie dla każdego, dla małego i dużego
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 58 620 06 95)

Dom Kultury w Pierwoszynie

10:00-12:00

Warsztaty muzyczno-plastyczne (świetlica szkolna)

ZSPiSSM w Dębogórzu

10:00-12:00

Zaprogramuj ferie

SP w Pogórzu

10:00-12:00

Zajęcia sportowe

SP w Kosakowie

09:00-16:00

Winter English Project-zajęcia świetlicowe
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 515 752 680)

Świetlica Sołecka
w Suchym-Dworze

WTOREK, 12 LUTEGO 2019 r.
09:00-14:00

Programowanie dla każdego, dla małego i dużego
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 58 620 06 95)

Dom Kultury w Pierwoszynie

10:00

Spektakl teatralny ,,Psoty, kłopoty”
(Teatr Maszoperia)

Dom Kultury w Pierwoszynie

10:00-12:00

Warsztaty z psychologiem szkolnym
(świetlica szkolna)

ZSPiSSM w Dębogórzu

10:00-12:00

Zaprogramuj ferie

SP w Pogórzu

10:00-12:00

Zajęcia sportowe

SP w Kosakowie

09:00-16:00

Winter English Project-zajęcia świetlicowe
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 515 752 680)

Świetlica Sołecka
w Suchym-Dworze

17:00

Warsztaty Walentynkowe

Dom Kultury w Pierwoszynie

ŚRODA, 13 LUTEGO 2019 r.
09:00-14:00

Programowanie dla każdego, dla małego i dużego
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 58 620 06 95)

Dom Kultury w Pierwoszynie

10:00-12:00

Warsztaty plastyczne (świetlica szkolna)

ZSPiSSM w Dębogórzu

10:00-12:00

Zaprogramuj ferie

SP w Pogórzu

10:00-12:00

Zajęcia sportowe

SP w Kosakowie

10:00-13:00

Integracja w bibliotece gry planszowe, kalambury, zabawy
(liczba miejsc ograniczona, zapisy
pod nr. tel. 58 735 46 56)

Biblioteka w Kosakowie

09:00-16:00

Winter English Project-zajęcia świetlicowe
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 515 752 680)

Świetlica Sołecka
w Suchym-Dworze

CZWARTEK, 14 LUTEGO 2019 r.
09:00-14:00

Programowanie dla każdego, dla małego i dużego
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 58 620 06 95)

Dom Kultury w Pierwoszynie

09:00-11:00

Warsztaty „Jak rozwiązywać konflikty w grupie
rówieśniczej” (świetlica szkolna)

ZSPiSSM w Dębogórzu

10:00-12:00

Zaprogramuj ferie

SP w Pogórzu

10:00-12:00

Zajęcia sportowe

SP w Kosakowie

11:00-13:00

Robótki ręczne
(zapisy pod nr. tel. 691 747 775)

Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

09:00-16:00

Winter English Project-zajęcia świetlicowe
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 515 752 680)

Świetlica Sołecka
w Suchym-Dworze

PIĄTEK, 15 LUTEGO 2019 r.

12

09:00-14:00

Programowanie dla każdego, dla małego i dużego
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 58 620 06 95)

Dom Kultury w Pierwoszynie

10:00-12:00

Zaprogramuj ferie

SP w Pogórzu

10:00-12:00

Zajęcia sportowe

SP w Kosakowie

09:00-16:00

Winter English Project-zajęcia świetlicowe
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 515 752 680)

Świetlica Sołecka
w Suchym-Dworze
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PONIEDZIAŁEK, 18 LUTEGO 2019 r.
09:00-14:00

Warsztaty kreatywne „Zima zamknięta w słoiku”
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 58 620 06 95)

Dom Kultury w Pierwoszynie

09:00-11:30

Warsztaty modelarskie
(ilość miejsc ograniczona-zapisy w sekretariacie szkoły)

Modelarnia przy ZSPiSSM
w Dębogórzu

10:00-12:00

Zajęcia sportowe (sala gimnastyczna)

ZSPiSSM w Dębogórzu

10:00-12:00

Zaprogramuj ferie

SP w Pogórzu

10:00-12:00

Zajęcia sportowe

SP w Kosakowie

09:00-16:00

Winter English Project-zajęcia świetlicowe
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 515 752 680)

Świetlica Sołecka
w Suchym-Dworze

WTOREK, 19 LUTEGO 2019 r.
09:00-14:00

Warsztaty kreatywne ,,Zima zamknięta w słoiku”
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 58 620 06 95)

Dom Kultury w Pierwoszynie

10:00-12:00

Zajęcia sportowe (sala gimnastyczna)

ZSPiSSM w Dębogórzu

10:00-12:00

Zaprogramuj ferie

SP w Pogórzu

10:00-12:00

Zajęcia sportowe

SP w Kosakowie

09:00-16:00

Winter English Project-zajęcia świetlicowe
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 515 752 680)

Świetlica Sołecka
w Suchym-Dworze

ŚRODA, 20 LUTEGO 2019 r.
09:00-14:00

Warsztaty kreatywne ,,Zima zamknięta w słoiku”
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 58 620 06 95)

Dom Kultury w Pierwoszynie

10:00-12:00

Zajęcia sportowe (sala gimnastyczna)

ZSPiSSM w Dębogórzu

10:00-12:00

Zaprogramuj ferie

SP w Pogórzu

10:00-12:00

Zajęcia sportowe

SP w Kosakowie

10:00-13:00

Integracja w bibliotece gry planszowe, kalambury, zabawy
(liczba miejsc ograniczona, zapisy pod nr. tel. 58 735 46 56)

Biblioteka w Kosakowie

09:00-16:00

Winter English Project-zajęcia świetlicowe
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 515 752 680)

Świetlica Sołecka
w Suchym-Dworze

CZWARTEK, 21 LUTEGO 2019 r.
09:00-14:00

Warsztaty kreatywne "Zima zamknięta w słoiku”
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 58 620 06 95)

Dom Kultury w Pierwoszynie

09:30

Spektakl teatralny ,,SZEWCZYK DRATEWKA”
(Teatr Klapa, czyli Koperek i Kminek)

Dom Kultury w Pierwoszynie

10:00-12:00

Zajęcia sportowe (sala gimnastyczna)

ZSPiSSM w Dębogórzu

10:00-12:00

Zaprogramuj ferie

SP w Pogórzu

10:00-12:00

Zajęcia sportowe

SP w Kosakowie

11:00-13:00

Robótki ręczne
(zapisy pod nr. tel. 691 747 775)

Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

09:00-16:00

Winter English Project-zajęcia świetlicowe
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 515 752 680)

Świetlica Sołecka
w Suchym-Dworze

PIĄTEK, 22 LUTEGO 2019 r.

Nr 2/2019

09:00-14:00

Warsztaty kreatywne ,,Zima zamknięta w słoiku”
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr. tel. 58 620 06 95)

Dom Kultury w Pierwoszynie

09:00-11:00

Warsztaty modelarskie
(ilość miejsc ograniczona-zapisy w sekretariacie szkoły)

Modelarnia przy ZSPiSSM
w Dębogórzu

10:00-12:00

Zajęcia sportowe (sala gimnastyczna)

ZSPiSSM w Dębogórzu

10:00-12:00

Zaprogramuj ferie

SP w Pogórzu

10:00-12:00

Zajęcia sportowe

SP w Kosakowie

09:00-16:00

Winter English Project-zajęcia świetlicowe
(ilość miejsc ograniczona-zapisy pod nr.515 752 680)

Świetlica Sołecka
w Suchym-Dworze
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XIII Festiwal Kolęd Kaszubskich

i Pieśni Adwentowej za nami

W

koncertach świątecznych, które odbyły się w grudniu w
Pucku, Pruszczu Gdańskim i Kosakowie udział wzięło 9
chórów. Zwycięzcą tegorocznych zmagań był chór mieszany „Laudate Dominum”, działający przy parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie, którego dyrygentem jest
Wiesław Tyszer. Miejsce II – pod kierownictwem Ilony Kowalczyk
otrzymał zespół „Nadolanie”. Chór „Św. Cecylii” z Pucka, którego dyrygentem jest Maja Muza-Kwarta wyśpiewał miejsce III. Gościem
specjalnym koncertu Galowego był zespół „Musicus Santus”| ze
Słupska promujący zbiór pieśni kaszubskich w opracowaniu chóralnym Tadeusza Formeli - „Kaszëbsczi Piestrzéń|. Do zobaczenia
na XIV Festiwalu. Hildegarda Skurczyńska prezes chóru „Morzanie”.

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Wójta Gminy Kosakowo
w dziedzinach kultury i sportu

W

czwartek 7 marca br. o godz. 18.00 w Domu Kultury w
Pierwoszynie odbędzie się coroczna Gala Wręczenia
Nagród i Wyróżnień Wójta Gminy Kosakowo za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalność kulturalną i kulturotwórczą oraz wysokie wyniki sportowe.

Kto w tym roku sięgnie po zaszczytne laury? – warto przekonać się samemu, zwłaszcza że w programie imprezy nie zabraknie niespodzianek artystycznych uświetniających uroczystość.
Wstęp wolny.

KOSAKOWSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

Wernisaż Gabriela Oleszka i medal dla Biblioteki

1

3 grudnia br. w kosakowskiej Bibliotece miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Gabriela Oleszka zatytułowanej „Obrazy z morza”. Na spotkaniu – jak to zwykle bywa
– nie obyło się bez komplementów i pytań do Bohatera Wieczoru,
który na forum i w kuluarach chętnie opowiadał zarówno o pracach, jak i o książkach swojego autorstwa.
Na wernisażu mieliśmy przyjemność gościć m.in. Alicję
Wrzosek – panią prezes Klubu Krajoznawców Bliza – PTTK Oddział Morski, która korzystając z okazji wręczyła na ręce dyrektor
Biblioteki medal za współpracę. Wieczór umilił Jan Krygier Johny Blues grą na gitarze, harmonijce oraz śpiewem.

W lutym zapraszamy na dwa wernisaże

B

iblioteka Publiczna Gminy Kosakowo ma przyjemność zaprosić Państwa na dwa lutowe
wernisaże. Pierwszy odbędzie się 7 lutego o
godz. 17:00. Tego dnia uroczyście otworzymy wystawę fotografii Adama Majkowskiego „Morskie
opowieści”, która będzie gościć w naszej Bibliotece
do 6 marca.

Natomiast dwa tygodnie później, tj. 21 lutego również o 17:00 nastąpi otwarcie wystawy
modeli statków, wykonanych przez mieszkankę
Mostów Dagmarę Wełnicką. Ekspozycja – zatytułowana „Czas stawiać żagle” będzie czynna do
22 marca.
Zapraszamy. Wstęp wolny.

Z ŻYCIA SOŁECTW

Dębogórze
Zabawa karnawałowa dla dzieci

W sobotę 16 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w Domu Kaszubskim w Dębogórza odbędzie się Zabawa Karnawałowa - Bal Przebierańców
dla Dzieci do lat 10 z Dębogórza, Kosakowa i Dębogórza Wybudowania. Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo, Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kosakowo, Sołtysi: Dębogórza, Kosakowa i Dębogórza Wybudowania. Na pociechy czekać będą przeróżne konkursy i
słodkości. Serdecznie zapraszamy.

W

Tłusty czwartek

czwartkowy wieczór 28 lutego br. w Domu Kaszubskim
w Dębogórzu upłynie pod znakiem konsumpcji bohatera

Kosakowo

Spotkanie opłatkowe 2018

D

nia 18 grudnia odbyła się Msza Święta w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w intencji mieszkańców Kosakowa, która
rozpoczęła coroczne spotkanie opłatkowe mieszkańców, zorganizowane przez Sołtysa Andrzeja Śliwińskiego. Uczestniczyli w
nim Wójt Marcin Majek, proboszcz parafii ks. kan. Jan Grzelak
oraz mieszkańcy.
Zebranych gości powitał Sołtys Andrzej Śliwiński, który wy-
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dnia – czyli oczywiście Pączka, różnych innych smakołyków oraz
lampki wina. Sołtys, Rada Sołecka Dębogórza, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kosakowo zapraszają mieszkańców Dębogórza oraz członków tutejszego oddziału
PZERiI od godz. 17.00.

W

Zabawa karnawałowa dla dorosłych

czasie tegorocznego karnawału w Dębogórzu nie zabraknie również i niespodzianki dla dorosłych. W sobotę
2 marca br. o godz. 20.00 zachęcamy do nutki szaleństwa na
Balu Przebierańców. Wstęp z własnym koszykiem, obowiązują
zapisy u Sołtysa Dębogórza. Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórza oraz Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów Gminy Kosakowo.
raził wdzięczność osobom pomagającym w organizacji wigilii.
Szczególne podziękowania kierowane są dla Państwa Gocłowskich, Matuszewskich, Małgorzaty Bławat oraz Marii i Aleksandry
Śliwińskich.
Ksiądz proboszcz przekazał wiele pouczających myśli i udzielił błogosławieństwa. Po tych słowach wszyscy obecni przełamali
się opłatkiem, składając sobie świąteczne życzenia i zasiedli do
wspólnego stołu – zapanowała miła, świąteczna atmosfera.
Wieczerze wigilijne to świetna okazja do spotkań w pięknej
świątecznej oprawie. Podczas wigilii w salce katechetycznej panował uroczysty nastrój, pełen serdeczności i radości. Następnie
nadszedł czas na poczęstunek i rozmowy oraz wspólne śpiewanie
najpiękniejszych polskich kolęd.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mostach

Z

Projekt „Matematyka od kuchni”

espół Szkolno – Przedszkolny w Mostach otrzymał - w ramach
V edycji konkursu grantowego organizowanego przez Fundację mBanku - grant w programie mPotęga. Szkoła zgłosiła
projekt „Matematyka od kuchni”, którego autorami są: Ewa Fojt i
Natalia Freiberg. Projekt, skierowany do uczniów klas IV – VI oraz
ich rodziców miał na celu uświadomienie uczestnikom, że matematyka to nauka z którą spotykamy się każdego dnia, wykonując
codzienne czynności, m. in. też w kuchni.
Uczniowie co dwa tygodnie spotykali się by wspólnymi siłami rozwiązywać matematycznie zaszyfrowane zagadki kulinarne. Na
początku zamieniali się w małych detektywów, by potem wcielić
się w rolę Magdy Gesler i przygotować tajemnicze danie. Podczas
zajęć, wspólnymi siłami przygotowywaliśmy również grę dydaktyczną „memory”, która ma pomóc innym w nauce matematyki.
Dzieci mogły również przekonać się jak wymagająca jest praca w
sklepie (podczas jednego ze spotkań wcielili się w rolę sprzedawców i kupców). Ostatnie zajęcia upłynęły na podsumowaniu całego
projektu. Mogliśmy nagrodzić najbardziej wytrwałych uczestników
oraz ogłosić wyniki konkursu na książkę kucharską, wykonaną
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samodzielnie przez dzieci. Wybraliśmy również materiał do foto –
książki zawierającej zdjęcia i przepisy, które rozszyfrowywaliśmy.
Mamy nadzieje, że nasz projekt zachęcił dzieci do nauki matematyki oraz potwierdził, że z matematyką spotykamy się na co dzień,
nie tylko w szkole. Bardzo dziękujemy Fundacji mBanku za dofinansowanie naszego przedsięwzięcia.
Projekty międzynarodowe - w tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Mostach realizowane są trzy projekty międzynarodowe, w które są zaangażowane różne klasy 4-8. Projekty te przeprowadzane są za pomocą portalu eTwinning. Są to;
• „ Let’s discover our hidden treasures” projekt realizowany przy
udziale szkół z Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Czech, Włoch i Polski.
Uczniowie na bieżąco dowiadują się czegoś nowego o innych
szkołach, obecnie czekają na rozmowy online z innymi uczniami.
• „The English speaking club” polega na spotkaniach online z
uczniami ze szkół w : Macedonii, Azerbejdżanie, Turcji i Ukrainie.
• „Oral history-our community” polega na przeprowadzeniu wywiadu w języku polskim z osobą mieszkającą na terenie gminy na
temat zmian, które się dokonywały w życiu tej osoby. A następnie
zrelacjonowanie tego wywiadu w języku angielskim i nagranie
krótkiej relacji ze spotkania. Projekt kończy się w marcu 2019.
Realizatorzy projektów: Karolina Kamińska-Marek, Agnieszka Kobierzyńska, Alicja Bartczak, Hanna Kamińska.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny
i Schroniska Młodzieżowego
w Dębogórzu
VIII Międzyszkolny Konkurs
Informatyczno-przyrodniczy „Myszka Z”

1

5 grudnia w SP 40 odbył się finał konkursu przyrodniczo-informatycznego „Myszka Z” dla klas szóstych. Szkołę Podstawową
w Dębogórzu reprezentowali: Iga Kołodziejska, Karol Ludwinowicz oraz Tomasz Mikołajewski. Grupa miała za zadnie wykonać
doświadczenie przyrodnicze, a na jego podstawie prezentację
multimedialną. W części finałowej mieli do wykonania szereg
zadań z dziedziny przyrody i informatyki. Gratulujemy!

Z

Mikołajkowe zawody
mini Piłki Siatkowej w Pucku

a nami powiatowe Mikołajkowe zawody mini Piłki Siatkowej
w Pucku . Poziom był bardzo wyrównany. Nasi uczniowie

dzielnie walczyli do samego końca kończąc na trzecich miejscach. Gratulujemy sukcesów.

Innowacja pedagogiczna-klub
czterech żywiołów-powietrze-ornitolog

Szkoła Podstawowa
w Pogórzu

U

czniowie klasy 2a ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu zdobyli
odznakę czwartego żywiołu, jakim jest powietrze. Dowiedzieli się jakie ptaki żyją w Polsce, poznali ptaki-nieloty, porozmawiali na temat tego, w jaki sposób ptaki przystosowane są
do latania. Uczniowie wykonali piękne albumy „Ptaki Polski”,
przyniesli też nagrania odgłosów ptaków. Bartek nagrał sowę,która siedziała na dachu jego domu. Franciszek nagrał odgłosy gołębi,które hoduje jego tata. To było arcyciekawe!
Na koniec przeprowadzili doświadczenia z jajkiem kurzym. Nie
zawiodła Karolina, na którą zawsze można liczyć, jeśli chodzi o
eksperymenty. Zajęcia poprowadziła pani Agnieszka Hołubowska
w ramach innowacji pedagogicznej „Klub czterech żywiołów”.

Nr 2/2019

P

Każdy może uratować życie

rzez trzy dni w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbywały
się warsztaty udzielania pierwszej pomocy. Ich celem było
oswojenie młodzieży z ideą pomagania oraz nabycie przez
uczniów praktycznych umiejętności na temat zachowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Szkolenie w formie praktycznej przeprowadzili panowie Sebastian Borek i Artur Dajnowiec ze Stowarzyszenia Morskiej Bazy
Szkoleniowej Mechelinki i OSP Kosakowo,
a koordynowane były
przez panią Magdalenę Ślifierz. Zajęcia
bardzo podobały się
uczniom.
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SPORT

N

a inaugurację sezonu halowych rozgrywek podopieczni
Trenera Andrzeja Zawadzkiego zajęli w silnie obsadzonym
turnieju Cisowa Cup czwarte miejsce. Młodzi piłkarze UKS
Lider Dębogórze w meczach grupowych nie mieli równych
sobie. Z dorobkiem siedmiu strzelonych bramek i tylko jednej straconej zajęli pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej.
Wszyscy mieliśmy nadzieję, że nasi zawodnicy powalczą o
strefę medalową. Niestety tym razem tak się nie stało i młodzi
adepci UKS Lider Dębogórze muszą zadowolić się lokatą tuż
za podium. Czwarta lokata to także duma, że poprzez ciężką
pracę na treningach rodzą się takie piękne chwile, jakie mogliśmy przeżywać chociażby na Cisowa Cup.
Dziękuję wszystkim chłopakom za walkę i determinację, a
rodzicom za doping - Trener Andrzej Zawadzki.
Zapraszamy do odwiedzin strony rocznika 2008/09 (http://liderdebogorze2008.futbolowo.pl).

UKS Lider Dębogórze

Letni obóz piłkarski West
Bromwich Albion
dla zawodników
Sztormu Kosakowo

L

atem, w dniach 14-18 sierpnia br. w Kosakowie przy Złotych Piaskach,
odbędzie się obóz piłkarski dla zawodników Sztormu Kosakowo,
prowadzony przez trenerów West Bromwich Albion (WBA) z udziałem
trenerów Sztormu Kosakowo. W programie obozu m.in.: - dwa treningi
dziennie, prowadzone przez trenerów WBA, konferencja trenerska dla
trenerów Sztormu. Obóz odbędzie się z udziałem Concept4Soccer – międzynarodowej agencji skautingu piłkarskiego. Więcej informacji wkrótce.

Sztorm Kosakowo

Międzynarodowe testy piłkarskie
juniorów Sztormu Kosakowo

W

dniach 15 i 16 grudnia ub. roku trzech juniorów Sztormu
Kosakowo wzięło udział w międzynarodowych testach piłkarskich. Na zaproszenie firmy Concept4Soccer Poland 16-letni

Maciej Scharmach, Kacper Gburek i o rok młodszy Dorian Nikelski trenowali w Łodzi pod okiem trenerów z Wielkiej Brytanii i
łowców talentów z całej Europy.
Na koniec weekendu wychowankowie Sztormu mieli okazję
zaprezentować swoje umiejętności w meczu kontrolnym i w opinii obserwatorów wypadli bardzo dobrze. Być może ich udana gra
zaowocuje podpisaniem kontraktu w zawodowym klubie.
Dorian Nikelski (rocznik 2003) zostanie sprawdzony przez
Stilon Gorzów, natomiast Maciej Scharmach będzie miał okazję
zaprezentować swoje umiejętności w tygodniowych testach w
angielskich klubach – Rochdale AFC i Bury FC. Ponadto nasz zawodnik, jesienią regularnie grający w barwach Sztormu w V lidze, otrzymał ofertę współpracy z agencją menadżerską PP&B
Management. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

I miejsce rocznika 2011 Sztormu Kosakowo w Cisowa-Cup

1

5 grudnia ub. roku rocznik 2011 Sztormu Kosakowo zajął I miejsce w halowym turnieju Cisowa-Cup! Królem strzelców imprezy został zawodnik Sztormu – Jan Duda, który w 6 meczach
strzelił aż 22 bramki. To drugi wygrany przez drużynę tego rocz-

nika turniej tej zimy. Wcześniej chłopcy wygrali Gdynia-Cup, organizowany przez Akademię Piłkarską Dąbrowa. Zespół wystąpił
w składzie: Antek Weber, Janek Duda, Kuba Olczak, Konrad Czukiewicz, Konrad Radziak, Bruno Grotkowski.

Nabór do grup juniorskich Sztormu Kosakowo
rwa nabór do Gminnego Klubu Sztorm Kosakowo w następuT
jących grupach wiekowych:
- Grupa Dziewcząt (roczniki 2008-2012) – tr. Paweł Formella,
-
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tel. 608-272-212;
Junior F2 (roczniki 2011-2013) – tr. Paweł Formella,
tel. 608-272-212;
Junior F1 (rocznik 2010) – tr. Michał Michalski,

-

tel. 507-625-650;
Junior E1 (roczniki 2008-2009) – tr. Adrian Niewiadomski,
tel. 606-230-977;
Junior B1 (roczniki 2002-2004) – tr. Michał Michalski,
tel. 507-625-650;
Zespół Rezerw (B-Klasa) – tr. Marcin Kośnik,
tel. 608-145-668.
Nr 2/2019
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II miejsce rocznika 2010 Sztormu
Kosakowo w Lęborku

5

stycznia br. w mocno obsadzonym turnieju zorganizowanym
przez UKS Trójka Lębork pod honorowym patronatem burmistrza Lęborka Witolda Namyślaka, a rozgrywanym w Miejskiej
Hali Sportowej w Lęborku, podopieczni trenerów Michała Michalskiego i Tomasza Barczaka (rocznik 2010) zajęli II miejsce. Po
awansie z pierwszego miejsca w grupie (4 zwycięstwa i 1 porażka) młodzi Sztormowcy przegrali w finale z Akademią U2 Bytów.
Sztorm uplasował się wyżej niż silne drużyny, takie jak: Energa
Gryf Słupsk, Jantar Ustka, Sparta Sycewice czy Pogoń Lębork.
Zespół wystąpił w składzie: Franciszek Olszewski (najlepszy
bramkarz turnieju), Krzysztof Orlita, Mikołaj Pyszczuk, Oliwier Fos,
Jasiek Duda, Dawid Mierzejewski, Paweł Charytanowicz, Konrad
Wowk, Krystian Pienczke, Igor Łykowski.

Wigilia
w Akademii
Piłkarskiej
Sokół Kosakowo

D

nia 22 grudnia 2018 r. w świetlicy
sołeckiej w Suchym Dworze odbyła się uroczysta wigilia Akademii Piłkarskiej Sokół Kosakowo
prowadzona przez koordynatora Roberta Reiwer.
W trakcie przedświątecznego spotkania młodzi piłkarze
otrzymali plecaki z logo gminy jak i klubu sportowego Akademii
Piłkarskiej.
W wydarzeniu udział wzięli z-ca wójta Marcin Kopitzki, kierownik ds. sportu, turystyki i rekreacji Anna Padée oraz sołtys
Suchego Dworu Pani Bożena Roszak.
Wszystkim gościom dziękujemy za liczne przybycie i zaangażowanie w przygotowaniu uroczystej kolacji wigilijnej.

Nr 2/2019
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IX edycja Nordic Morsing
IX edycja Nordic Morsing, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek, odbyła się 12 stycznia br. Wzięło w niej
udział 254 uczestników, z czego około 70 odbyło kąpiel w zatoce.
Imprezę oficjalnie otworzyli zastępca Wójta Marcin Kopitzki oraz
kierownik referatu ds. sportu, turystyki i rekreacji Anna Padée. Tym
razem nie było silnego mrozu i śniegu. Pomimo, że zimowa aura jednak dawała się we znaki, zupełnie nie sprawiała problemu morsom,
które wskakiwały do wody i pluskały się wśród wiwatów zmarzniętej
publiczności. Przed kąpielą pokonali biegiem lub z kijami 4 lub 8 km.
Tradycyjnie już, baza imprezy znajdowała się w Barze Nadmorskim w Rewie tuż przy samej plaży, a trasa rajdów przebiegała bezpośrednio wzdłuż linii brzegowej, dzięki czemu startujący mieli szansę
poznać uroki najpiękniejszych gminnych plaż i zatoki puckiej. Każda
z grup – nordic 4 i 8 km, a także bieg 4 i 8 km poprzedzona została
rozgrzewką i poprowadzona była przez przewodnika. Na czele nordicowców stała Monika Faron i Adrian Sosnowski, na czele biegaczy
zaś Małgorzata Tuwalska i Krzysztof Walczak.
Po marszach i biegach przyszła pora na kąpiel i oto duża grupa
poprzebieranych w najróżniejsze stroje morsów i foczek wbiegła do
wody. Niektórzy wytrzymywali tylko kilka sekund, inni siedzieli po kilka minut i kilkukrotnie powtarzali tę czynność. Warto dodać, że przy
tej edycji padł rekord frekwencji. W zeszłym roku w Nordic Morsing
wzięło udział 205 osób, tym razem wzięły udział aż 254 osoby!
Galeria zdjęć: https://elektronicznezapisy.pl/event/3191/gallery.html

II Walentynkowy Bieg Parami w Rewie

P

iękne krajobrazy oraz aktywnie spędzony czas ze swoją drugą
połówką, to idealny pomysł na spędzenie Walentynek w tym
roku. Drugi Walentynkowy Bieg Parami w Rewie, czyli projekt
sportowy organizowany przez Icc-time.pl oraz Gminę Kosakowo
skierowany dla wszystkich zakochanych... w sporcie! Na bieg zaprasza Wójt Gminy Marcin Majek.
Serdecznie zapraszamy wszystkie pary oraz dzieci na biegi, które odbędą się 17 lutego w malowniczej miejscowości Rewa. W tym
roku również dzieciaki będą mogły uczestniczyć w poprzedzających
Główny Dystans, Biegach Malucha.
Trasa biegu dla par to ok 3,5km ulicami Rewy oraz wzdłuż plaży,
ze startem i metą na placu przed hotelem Skipper, który jest głównym sponsorem imprezy. Biuro zawodów będzie zlokalizowane w
Kawiarni hotelu Skipper.
Link do zapisów na Bieg Malucha: http://icc-time.pl/imprezy/bieg
-malucha-drugi-walentynkowy-bieg-parami-w-rewie-17-02-2019.html
Link do zapisów Standard: http://icc-time.pl/imprezy/pakiet-standard-drugi-walentynkowy-bieg-parami-w-rewie-17-02-2019.html
Można zakupić pakiet startowy Premium ze specjalnie dedykowaną naszej imprezie koszulką techniczną (wzór do wyboru). Link
do zapisów Premium: http://icc-time.pl/imprezy/pakiet-premium
-drugi-walentynkowy-bieg-parami-w-rewie-17-02-2019.html
Głównymi nagrodami dla najlepszych par będą m.in. pobyty w
hotelu SKIPPER w Rewie dla dwóch osób. Dla wszystkich dzieci
uczestniczących w Biegu Malucha, hotel SKIPPER w Rewie ufundował wejście na basen hotelowy.
Na najlepsze pary czekają również pamiątkowe puchary i dyplomy, zaproszenia na kolację do Hito Sushi, karnety na siłownię, zaproszenia na gokarty, zaproszenia do kina 9D, zaproszenia do Jumpcity
oraz wiele innych cennych nagród i upominków.
Na wszystkich na mecie będą czekały medale, ciepłe napoje,
woda, fotobudka, napoje energetyczne, upominki niespodzianki oraz
nagroda Wójta Gminy dla najlepszych 3 par z Gminy Kosakowo. Po biegu rozdamy również masę nagród dla pozostałych uczestników biegu.
Ze względu na sportową rywalizację, w biegu mogą brać udział
pary mieszane (K+M) oraz K+K. Para na metę może wbiec z różnicą
maksimum 5 sekund pomiędzy osobami w parze.
Link do regulaminu, z którym należy się zapoznać: Regulamin Bieg
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Walentynkowy 2019. Sponsor Główny: >Hotel Skipper****Rewa
Partnerzy biegu:JUMPCITY - Park Trampolin,Multikino Rumia,Skimondo, Crazy Carts - Akademia Driftingu Reda, KINO 7D REDA, Arkesia,Dos Amigos, CrossBox Kaszuby, Fotobudka Retro, Direct Call,
Black Management, Pitbull energy drink, Nata, Telewizja Kablowa
Chopin, Meble Wiwa, Premium Gym Rumia, www.arkabud.pl
Patronat medialny: Twoja Telewizja Morska, Norda FM, Nadmorski24.pl, Radio Kaszëbë, Kosakowo TV
Więcej informacji na stronie: www.gminakosakowo.pl
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Druga edycja Biegu Tropem Wilczym – Biegu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Z

apraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji Biegu Tropem
Wilczym – Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie Gminy
Kosakowo 3 marca 2019r., start godzina 12:00.
Bieg organizujemy we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja, pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku.
Inicjatorem biegu jest Radny Gminy Kosakowo Pan Michał Przysiecki.
Bieg na 1963 metry (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz
Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich organizatorów – przebiegać będzie po ścieżce pieszo-rowerowej Pierwoszyno-Kosakowo ze startem i metą w Pierwoszynie przy bramie Lotniska.
Dzięki współpracy z panem Michałem Przysieckim, w ramach imprezy odbędzie się: wystawa na banerach pt. „V Wileńska Brygada
Armii Krajowej na Pomorzu”, krótka lekcja historii na temat Żołnierzy
Wyklętych, którą poprowadzi pracownik IPN Gdańsk, po biegu dla
uczestników Test z wiedzy o Żołnierzach Wyklętych z nagrodami.
Bieg ten jest wydarzeniem bez rywalizacji sportowej. Może w nim
wziąć udział każda osoba, bez względu na wiek, bez przeciwwskazań
lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego. Limit przyznanych w tym roku miejsc dla Gminy Kosakowo to 130 osób – kto pierwszy
ten biegnie.
Zapisy na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/3336/strona.html. Link do regulaminu, z którym należy się zapoznać: Regulamin
Bieg Tropem Wilczym 2019
Każdy uczestnik biegu otrzyma: numer startowy z logiem patrona biegu, pamiątkową koszulkę, materiały promocyjne, a na mecie
pamiątkowy medal. Uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
zobligowani są do biegu w koszulce w ramach pakietu startowego z
numerem startowym umiejscowionym z przodu na wysokości klatki
piersiowej. Zapraszamy w szczególności mieszkańców naszej Gminy,
aby z całymi rodzinami przyłączyli się do naszego biegowego wydarzenia i spróbowali swoich sił na dystansie 1963 metrów.
Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: http://tropemwilczym.pl/
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY KALENDARZ IMPREZ
LUTY 2019
Czw. 07.02.2019

17:00

Wystawa fotografii Adama Majkowskiego-wernisaż

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

Sob. 09.02.2019

9:00

I Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych „Moc Tańca”

Wójt Gminy

Centrum Sportowe w Kosakowie

Pon. 11.02.2019

9:00-13:00

Pobór krwi

Kosakowski Klub HDK

Parking przy Urzędzie Gminy

Pon. 11.02-24.02.2019

9:00-16:00

Winter English Project- ferie zimowe dla dzieci

Kosakowskie Centrum Kultury

Świetlica Sołecka Suchy Dwór

Ferie zimowe

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury

Obiekty kulturalne Gminy Kosakowo,
Szkoły Gminne

Pon. 11.02-24.02.2019
Wt. 12.02.2019

17:00

Warsztaty Walentynkowe

Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kultury w Pierwoszynie

Sob. 16.02.2019

10:00-18:00

Mistrzostwa Gminy Kosakowo w Piłce Nożnej Kosakowiak Cup

Andrzej Śliwiński-Przewodniczący Rady Gminy, Michał PrzysieckiRadny Gminy, Referat ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji

Centrum Sportowe
Kosakowo

Sob. 16.02.2019

15:00

Zabawa Karnawałowa (Bal Przebierańców) dla dzieci do lat 10

Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów-Gminne Koło w Kosakowie

Dom Kaszubski w Dębogórzu

Nd. 17.02.2019

14:00

II Walentynkowy Bieg Parami

Wójt Gminy

Plaża w Rewie (ul. Morska 2)

Czw. 21.02.2019

17:00

Wernisaż Dagmary Wełnickiej ,,Czas stawiać żagle’

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

Sob. 23.02.2019

13:00

Turniej Baśki-Maraton Kosakowski

Stowarzyszenie Federacja Kaszebë Baszka- Lës oraz Wójt Gminy

Centrum Sportowe w Kosakowie

Czw. 28.02.2019

17:00

Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze, Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów-Gminne Koło w Kosakowie

Dom Kaszubski w Dębogórzu

Tłusty Czwartek

MARZEC 2019
20:00

Zabawa Karnawałowa (Bal Przebierańców) dla dorosłych

Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze, Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów-Gminne Koło w Kosakowie

Dom Kaszubski w Dębogórzu

Nd. 03.03.2019

12:00

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym

Wójt Gminy

Pierwoszyno obok bramy lotniska

Czw. 7.03.2019

18:00

Gala Nagród Wójta w Dziedzinie Kultury i Sportu

Wójt Gminy

Dom Kultury w Pierwoszynie

Sob. 09.03.2019

18:00

Dzień Kobiet ,,Koncert Renaty Przemyk z zespołem”

Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kultury w Pierwoszynie

Sob. 02.03.2019

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

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 Profilaktyki 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;

Ś.P.

Maria Bruhn z Dębogórza, lat 66
Maria Kerszka z Dębogórza, lat 94
Agnieszka Matuszak z Pogórza, lat 42
Władysław Pokorny z Pogórza, lat 73
Zygmunt Zawada z Mostów, lat 78
- 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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z wizytą w winnicy

N

a mapie Gminy Kosakowo, znanej mieszkańcom Trójmiasta
i okolic z przepięknych krajobrazów i znakomitej kuchni,
pojawiło się kolejne wyjątkowe miejsce z urzekającym widokiem i wyszukanym smakiem. O powstającym z marzeń i pasji
miejscu na klifie w Mechelinkach, opowie nam właściciel, urodzony w Gdańsku Gdynianin, Pan Krzysztof Nawrot.
Już po kilku zdaniach rozmowy zdajemy sobie sprawę, że Winnica Nawrot to miejsce z pasją stworzone przez człowieka z pasją.
Widzimy ją na każdym kroku, wpisaną niemal w każdą cegłę (niekiedy historyczną), w każdy drobiazgowo przemyślany szczegół
wystroju wnętrza. Na mecheliński brzeg entuzjastę wina przywiódł
trop historii – w starym przewodniku natknął się bowiem na informację o winnicach z XII-XIII wieku prowadzonych przez Cystersów
na terenach Oksywia. Wybrzeże Kępy Oksywskiej, a zwłaszcza
mecheliński klif z pięknym widokiem na całą Zatokę Pucką i Półwysep Helski oczarował właściciela do tego stopnia, że przybytek
wina, a zarazem restaurację (z kuchnią tradycyjną i lokalną w nowoczesnym wydaniu), niepowtarzalne muzeum wina, miejsce noclegowe z pokojami o wysokim standardzie, postanowił wybudować
właśnie w Mechelinkach na ulicy – notabene – Klifowej. Współautor
monumentalnej… (1150 stron) publikacji popularno-naukowej poświęconej historii winiarstwa w Zielonej Górze (stamtąd pochodzi
małżonka Lucyna) o tytule Enographia Thalloris postawił sobie za
cel stworzenie miejsca dla całych rodzin: tak mieszkańców, jak i
turystów, uczestników wydarzeń kulturalno-rozrywkowych czy
konferencji, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
Miejsca wpisującego się w bogatą historię i tradycję miejscowości za sprawą licznych morskich oraz rybackich akcentów
(imponujące 20.000l-akwarium z rozbitą łódką… wyrzeźbione w
betonie, znajdujące się na sali głównej, jest tylko jednym z wielu
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przykładów). Leżakują w niej dwie historyczne butelki jednej z najstarszych wytworni alkoholi/likierow w Europie, Der Lachs z Gdańska, w środku z zakorkowanym i zalakowanym winem wyprodukowanym przez właściciela.
A wino? Najlepiej od polskich producentów, dzięki czemu wesprze się rodzimą produkcję, wyszukane w małych butikowych ofertach, z niewielkich winnic. Również niemieckie, gdyż do polskiej
kuchni – dowiadujemy się od naszego rozmówcy – pasuje właśnie
wino pochodzące z tej samej szerokości geograficznej. Oczywiście
nie zabraknie i znamienitych trunków z innych stron świata.
Na stronie internetowej Winnicy Nawrot znajdziemy hasło najwybitniejszego niemieckiego poety: Życie jest za krótkie, żeby pić
kiepskie wino. Na to zdanie natykamy się również w pomieszczeniu
muzealnym, mającym w przyszłości spełniać również funkcje konferencyjne. Znajduje się tam tez przestronna biblioteka z ponad 500
pozycjami o tematyce winiarskiej i alkoholowej w kilku językach.
Obok budynku powstanie ogród z fontanną w stylu parkowym, z posadzonymi winoroślami, a także plac zabaw dla dzieci. Przy wjedzie
na posesje witają nas trzy muzealne kufy, o pojemności ponad 4tys
litrów każda, pochodzących z Zielonej Góry, w których dawno temu
dojrzewał niemiecki Weinbrand wytwórni Reatsch.
Jest tam tez duża stara XIX wieczna drewniana prasa winiarska. W przestronnym, a zarazem niezwykle przytulnym i przyjaznym wnętrzu odbywać się będą m.in. cykliczne bale Rybak u winiarza. Powstające Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy promować będzie lokalnych producentów. Przez
wieki uważany za napój bogów trunek znalazł swoją przystań w
Gminie Kosakowo – godną polecenia każdemu.
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