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DOŻYNKI GMINNE KOSAKOWO 2005
Po raz trzeci w historii gminy Kosakowo przemarszem
barwnych korowodów rozpoczęto uroczystości dożynkowe.
Była słoneczna, pierwsza niedziela września.
Barwnie przystrojone wozy konne, traktory, maszyny rolnicze
przygotowane przez wszystkie sołectwa przejechały ulicami
Kosakowa by zaprezentować się publiczności zgromadzonej
na boisku przy ul. Chrzanowskiego. Przedstawiciele sołectw
złożyli u podnóża sceny przepiękne wieńce dożynkowe.

Następnie w asyście księży z parafii Kosakowo,
Pierwoszyno, Pogórze i Rewa odprawiono nabożeństwo w
podziękowaniu za urodzajne żniwa. Wokalnymi utworami
kościelnymi mszę św. uświetnił chór „Morzanie”.
Po wzruszającym i pouczającym kazaniu na temat wartości
i znaczenia ziemi w życiu rolnika i każdego z nas,
poświęcono chleb wypieczony z tegorocznego ziarna.
Starostowie tegorocznych dożynek p. Lidia Kaszuba i p. Roman Bigott przekazali chleb dożynkowy Wójtowi
Gminy – Jerzemu Włudzikowi a jak na dobrego gospodarza przystało Wójt zaprosił do wspólnego dzielenia
chlebem wszystkich mieszkańców i gości, Przewodniczącego Rady Gminy Adama Miklaszewicza oraz swojego
zastępcę Zdzisława Miszewskiego.
Podobnie jak w ubiegłym roku odbył się konkurs dla sołectw
na najpiękniejszy wieniec i korowód dożynkowy. Powołane
przez Wójta niezależne jury długo się spierało i burzliwie
debatowało by ostatecznie pierwsze miejsce i nagrodę
przyznać sołectwu Pierwoszyno, drugie sołectwu Dębogórze,
trzecie – sołectwu Kosakowo. Nagrodę specjalną Wójta
Gminy otrzymało sołectwo Rewa, którego korowód pn.
„Rewa na fali” otrzymał liczne brawa publiczności.

Wszystkie sołectwa naszej gminy otrzymały na
potrzeby sołeckie nagrody finansowe o zróżnicowanej
wysokości.
Imprezę urozmaiciły występy dziewcząt z Zespołu
Tanecznego przy SP Dębogórze, góralskiego kwartetu
smyczkowego z gminy Krościenko nad Dunajcem,
kabaretu muzycznego „Country Bonanza”. Była także
muzyka cygańska w wykonaniu zespołu „Juliszka”
oraz muzyka The Beathles w wykonaniu zespołu „Back
Up”. Na zakończenie części artystycznej odbył się
pokaz sztucznych ogni a później długa zabawa taneczna…
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Pani Sołtys kandyduje do Sejmu

PODZIĘKOWANIA

Sołtys
wsi
Dębogórza
Wybiudowania
Bożena
Wolf
Sobieralska kandyduje do Sejmu.
Pani Sołtys ma 39 lat, jest zamężna,
ma troje dzieci. Pracuje jako
nauczyciel w S. P. Nr 6 w Gdyni .
Ukończyła studia na Uniwersytecie
Gdańskim – kierunek filologia
rosyjska oraz Studium Nauczania
Języka Kaszubskiego. Wraz z
mężem prowadzi gospodarstwo rolne
w Gminie Somonino. Jej hasło:
„Wśród ludzi dla ludzi”. Jest
członkiem Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego.

Sołtys i Rada Sołecka wsi Pierwoszyno składają serdeczne
podziękowania mieszkańcom, którzy włączyli się w organizację
dożynek gminnych, dzięki czemu sołectwo zajęło I miejsce w
konkursie na najładniejszy wieniec i korowód dożynkowy, w
szczególności rodzinie p. Bożeny i Czesława Schwan oraz
dzieciom i młodzieży z Pierwoszyna za ich liczny udział.
*****************************************************
Pani Maria Wrzałek dziękuje Wójtowi Gminy Panu Jerzemu
Włudzikowi oraz sąsiadom i znajomym za życzenia z okazji jej 92
urodzin.
*****************************************************
Sołtys wsi Kazimierz dziękuje Paniom i Panom, mieszkańcom wsi
oraz Radzie Sołeckiej za pomoc w przygotowaniu wieńca i
korowodu dożynkowego.
*****************************************************
Sołtys Dębogórza p. Sławomir Dąbrowski składa serdeczne
podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
i pomoc w przygotowaniu uroczystości dożynkowych
****************************************************
Sołtys i Rada Sołecka Rewy składają podziękowania mieszkańcom
wsi za udział w konkursie „Piękna Wieś” i przygotowanie
korowodu dożynkowego.

Gratulacje dla Morzan
Nasz Chór „Morzanie” może pochwalić się kolejnym
sukcesem. W dniach 27-29.08.05r. brał udział w II
Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Toszku woj.
śląskie, reprezentując region kaszubski. Chórzyści wrócili
zadowoleni, wymieniali się doświadczeniami, nawet
nutami. Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali
dyplomami, pamiątkowymi płaskorzeźbami i bukietami
kwiatów. Życzymy dalszych sukcesów.

OSIAGNIĘCIA

Polska gościnność – mówimy po niemiecku
Pod takim tytułem realizowany jest program szkoleń z języka niemieckiego
współfinansowanego przez Unię Europejską oraz budżet państwa.
Szkolenia organizowane są dla pracujących osób dorosłych z Powiatu
Puckiego.
Zdobyta wiedza przyczyni się do wzrostu ich konkurencyjności na
lokalnym rynku pracy.
Kurs języka niemieckiego jest całkowicie bezpłatny.
Rozpoczęcie kursu przewidziane jest na październik 2005 i obejmuje 360
godzin podczas 3 semestrów.
Zajęcia odbywać się będą w grupie 15 osobowej w Pucku. Poziomem
wyjściowym jest poziom podstawowy.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłoszenia: tel./fax: 058 305
37 82, e – mail: gdansk@inbit.pl
lub osobiście w siedzibie firmy „INBIT”, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80
– 824 Gdańsk
Informacje: www.inbit.pl

W dn. 28.08.2005r. na boisku sportowym w Pierwoszynie
wręczyła uczniom tego sołectwa upominki za osiągnięcie dobrych
wyników w nauce w roku szkolnym 2004/2005. Otrzymało je 20
uczniów Szkoły Podstawowej i 4 z Gimnazjum. Nagrody
ufundowało sołectwo.

POWIATOWY URZĄD PRACY W PUCKU
INFORMUJE:

Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków:
Nagrody odbierają: Natalia Dzierżyńska i
Szymon Dobrzyński

Miejsce składani
oświadczeń

Składanie
oświadczeń

Wypłata
świadczeń

Miejsce wypłaty

Bank Rumia
Spółdzielczy
o/Kosakowo ul.
26.09.2005
12.10.2005
Żeromskiego 67 godz
800 - 1700
00
00
Wypłata w kasie PUP Puck: 25.10.2005r, w godz. 9 - 14

Jednocześnie wręczono nagrody zwycięzcom mistrzostw
Pierwoszyna w tenisie stołowym. Konkurs obejmował III kategorie
wiekowe.
I kat. 7-9 lat
I miejsce – Dominik Iwanowski
II kat. 10-14 lat
I miejsce – Tomasz Denc
III kat. open
I miejsce – Stanisław Brylowski

Urząd Gminy
Kosakowo Biuro
Obsługi Interesant

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku informuje, że odbędą się
następujące szkolenia dla osób bezrobotnych:
1.
Powyżej 25 roku życia: kurs spawania, programy
komputerowe, kurs prawa jazdy kat. C, kat. E, fakturowanie
obsługą kas fiskalnych i modułem języka angielskiego)
2.
Do 25 roku życia: obsługa wózków widłowych, kurs
barman – kelner (realizacja wiosna 2006), kurs spawania
(realizacja styczeń – luty 2006)
W/w szkolenia będą realizowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w związku z tym uczestnikami mogą
być osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie nie dłużej
niż 2 lata.
Osoby chętne i spełniające wymogi prosimy o zgłaszanie się do
Powiatowego Urzędu Pracy w \Pucku (tel. 774-31-61) pok. 7

Nagrody odbierają: Tomasz Denc
i Artur Filter
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DO RODZICÓW

Rozgrywki o puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo

Informujemy wszystkich rodziców , że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004r. Nr 256 poz. 2572) są
zobowiązani do powiadamiana organów gminy o formie spełniania
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18
lat i zmianach w tym zakresie.
Prośbę o powiadomienie organów gminy o w/w obowiązku, kierujemy
również do rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i
gimnazjalnych poza terenem gminy Kosakowo.
Niespełnienie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego,
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zaświadczenia wystawione przez szkołę do której uczęszcza dziecko lub
pisemne oświadczenie podpisane przez rodziców należy dostarczyć
niezwłocznie do Urzędu Gminy Kosakowo.

W ostatni weekend wakacji, 27 sierpnia Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo Adam Miklaszewicz zorganizował
rozgrywki piłki nożnej o swój puchar na boisku sołeckim w
Kosakowie. Udział w zawodach zgłosiło 8 drużyn z sołectw
naszej gminy. Przez pięć godzin obsesją zawodników stała
się jedna niewinna piłka i cel – umieścić ją w bramce.
Rywalizacja wszystkich biorących udział w rozgrywkach
godna była podziwu. Impreza odbyła się przy pięknym
słońcu i znakomitych humorach. Niestety ktoś musiał
przegrać by puchar otrzymać mógł ktoś. W roku 2005
zwycięzcą rozgrywek zostało sołectwo Dębogórze przed
drużynami z Rewy i Pierwoszyna. Wszystkim zawodnikom
dziękujemy za sportową zabawę.

STYPENDIA
Przypominamy, że Uchwałą Nr XXVII/8/05 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 27 stycznia 2005r. został utworzony lokalny
program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów
kierunków dziennych szkół wyższych, pod nazwą Gminny
Fundusz Stypendialny .
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15
października.
Regulamin Gminnego Funduszu Stypendialnego wraz z wnioskami
dostępny jest na stronie internetowej; www.kosakowo.pl.
Dokumentację składa się w Urzędzie Gminy Kosakowo w
Referacie ds.Promocji, Turystyki i Kultury, Oświaty, Zdrowia i
Sportu (II piętro, pok. nr 205).

TURNIEJ EYBL 2005
18 września br. zakończył się II Międzynarodowy Turniej Koszykówki
Chłopców rocznik 1989 – EYBL 2005
O główną nagrodę ubiegało się łącznie 8 drużyn w tym dwie z Polski.
Objęcie turnieju patronatem przez Prezesa Zarządu Północno Europejskiej
Młodzieżowej Ligii Koszykówki „Eybl” oraz Pomorskiego Okręgowego
Związku Koszykówki dowodzi, że na halę sportową przy Gimnazjum w
Mostach zjechały się najlepsze drużyny z Litwy, Estonii, Łotwy, Rosji,
Białorusi, Ukrainy i Polski.
Sportowa postawa naszej publiczności zagrzewała do walki. Brawami za
celne rzuty piłki do kosza nagradzano zawodników każdej drużyny.
Rozgrywkę o pierwsze miejsce stoczyły między sobą drużyna BS
”Sabonis” z Litwy oraz Prokom –Trefl z Polski. Emocje będące wyrazem
lokalnego patriotyzmu dały znać o sobie nie tylko wśród publiczności
siedzącej na widowni ale i trenerów.. Główna nagroda „Kosakowska
Łódka” wykonana z bursztynu i srebra została wywieziona do Litwy.
Wójt Gminy Jerzy Włudzik kończąc turniej podziękował radnemu z
Suchego Dworu p. Markowi Kądziela za wspaniałą organizację rozgrywek
oraz ich koordynację, a Dyrektorowi Gimnazjum Adamowi Pop i Szkoły
Podstawowej w Mostach Annie Szymborskiej w podziękowaniu za
współudział w organizacji wręczył pamiątkowe medale. Trudno byłoby
podziwiać w Mostach najlepszych z najlepszych zawodników, gdyby nie
sponsorzy. Wśród nich należy wymienić firmę „Nata”, „Toyota”,
„Gropptown”, Karpatkę, DLS z Pogórza, Nordea Bank Polska, Pensjonat
„Rewa” właścicielem którego jest Jerzy Olszewski.

POZYSKANE DOTACJE

W dniu 19.08.2005r. Wójt Jerzy Włudzik podpisał umowę na
dofinansowanie kwotą 29.594,61zł projektu „Modernizacja hallu i
antresoli w szkole podstawowej w Dębogórzu na salę
widowiskową i dydaktyczną”, realizowanego w ramach Kontraktu
Wojewódzkiego.
Prace modernizacyjne zostały wykonane w czasie wakacji.

Ponadto w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa
realizujemy inwestycje sportowe. W trakcie robót jest budowa
dużego boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w
Dębogórzu. Ze środków Unii Europejskiej otrzymaliśmy również
dofinansowanie na budowę wielofunkcyjnego boiska w Pogórzu w
kwocie 196.721zł.
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WYBORY

UWAGA MĘŻCZYŹNI URODZENI
W 1987 ROKU

Do Sejmu i Senatu
Odbędą się w najbliższą niedzielę 25 września 2005r.,
lokale wyborcze czynne będą w godz. 6.00 – 20.00.
Mieszkańcy:
Mechelinek, Mostów i Pierwoszyna – głosują w Szkole
Podstawowej w Mostach. Dla osób niepełnosprawnych
zostaną otwarte drzwi przy wejściu do sali gimnastycznej.
Rewy – głosują w Przedszkolu w Rewie
Dębogórza, Dębogórza Wyb., Kazimierza, Kosakowa –
głosują w Szkole Podstawowej w Dębogórzu (lokal
przystosowany dla osób niepełnosprawnych).
Pogórza, Suchego Dworu i cz. Babich Dołów – głosują w
Szkole Podstawowej w Pogórzu.
Dla osób niepełnosprawnych zapewniamy dowóz do lokali
wyborczych
naszym
samochodem
Volkswagen
przystosowanym do przewozu wózków inwalidzkich.
Prosimy wcześniej zgłosić przewóz w tut. Urzędzie Gminy
pod nr tel. 660-43-43
Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza
tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub
innego dokumentu z fotografią. Wyborca potwierdza
własnoręcznym podpisem, w przeznaczonej na to rubryce
spisu wyborców, fakt otrzymania Kart do głosowania. Na
wniosek wyborcy komisja obowiązana jest wyjaśnić mu
sposób głosowania oraz warunki ważności głosu, zgodnie z
informacjami umieszczonymi na karcie do głosowania.
Obywatel polski stale zamieszkały za granicą, może
głosować w kraju na podstawie ważnego polskiego
paszportu, jeśli udokumentuje że stale zamieszkuje za
granicą (np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający
zatrudnienie za granicą, dokument potwierdzający
uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia
społecznego za granicą itp.)
Osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę, może pomagać w
głosowaniu inna osoba, pomocy w głosowaniu nie może
udzielać członek komisji ani mąż zaufania.
W lokalu wyborczym na widocznym miejscu będą
wywieszone obwieszczenia o:
1.
Zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym
okręgowych listach kandydatów na posłów i na senatorów
2.
Państwowej Komisji Wyborczej o sposobie
głosowania i warunkach ważności głosu
3.
o składzie Komisji obwodowej przeprowadzającej
głosowanie
Telefony:
1. Lokal Wyborczy w SP w Mostach – 679-13-21
2. Lokal Wyborczy w Przedszkolu w Rewie – 679-13-78
3. Lokal Wyborczy w SP w Dębogórzu – 679-13-25
4. Lokal Wyborczy w SP w Pogórzu – 665-76-30
5. Urząd Gminy Kosakowo – zgłoszenia przewozu osób
niepełnosprawnych – 66-43-43

REJESTRACJA PRZEDPOBOROWA

00
1. W dniach 12-13 października 2005 r od godziny 8 do
00
14 w URZĘDZIE GMINY w Kosakowie przy ul.
Żeromskiego 65 zostanie przeprowadzona rejestracja
przedpoborowa zameldowanych na terenie gminy
Kosakowo na stałe lub na pobyt czasowy trwający ponad
dwa miesiące.
2. Obowiązkowi zgłoszenia się podlegają mężczyźni
urodzeni w 1987 r., a także urodzeni w latach 1981-1986
którzy dotychczas niedopełnili obowiązku zgłoszenia się
do rejestracji.
3. Zgłaszający się na rejestracje poborowy obowiązany jest
przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestracje
dowód
osobisty
i
dokumenty
stwierdzające
wykształcenie lub pobieranie nauki
4. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie,
osobiście lub za pośrednictwem innej osoby Urząd Gminy
w Kosakowie o przeszkodzie uniemożliwiającej zgłoszenie
się na rejestracje oraz przedstawić dokumentu
usprawiedliwiające niemożność wstawiennictwa
5. Zawiadomienia należy przedłożyć nie później niż w dniu
rejestracji oraz po ustaniu przeszkody wstawić się do
wójta po wyznaczenie nowego terminu i miejsca
wstawiennictwa do rejestracji
6. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia
się do rejestracji ( wskutek kalectwa lub choroby).
Obowiązek zgłoszenia się do rejestracji może spełnić za
pośrednictwem pełnoletniego członka swej najbliższej
rodziny, który dokonując tego zgłoszenia obowiązany jest
przedstawić własny dowód osobisty, dowód tożsamości
przedpoborowego i dokument potwierdzający niemożność
osobistego wstawiennictwa przedpoborowego. W podaniu
o zwolnienie z obowiązku osobistego wstawiennictwa
należy podać imię i nazwisko, imię ojca, date i miejsce
urodzenia, wykształcenie i zawód nr i serie dowodu
osobistego, nazwę i siedzibę organu, które go wydał oraz
PESEL. Do podania należy dołączyć zaświadczenie
lekarskie stwierdzające rodzaj kalectwa lub ułomności
uniemożliwiające wstawienie się na rejestracje.
7. Nieotrzymanie wezwania imiennego na rejestracje nie zwalnia poborowego od obowiązku zgłoszenia się
do rejestracji w terminie i miejscu określonym w pkt 1
8. Poborowi, którzy z jakiegoś powodu nie zgłoszą się do
rejestracji w określonym terminie i miejscu albo nie
przedłożą
wymaganych
dokumentów,
których
przedstawienie zostało nakazane, podlega karze grzywny
albo karze pozbawienia wolności (art. 224 pkt 1 z dnia 21
listopada 1967 r ustawy o powszechnym o Obowiązku
Obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.Z 2004 r Nr 241
poz.2416 ze zm.
9. Zastosowanie kar określonych w pkt.8 może być
poprzedzona nałożeniem grzywny w celu przymuszenia
albo
wydaniem
zarządzenia
o
przymusowym
doprowadzeniu przez Policję( art. 27 ust. 3 i art. 32 ust. 6
cyt. Ustawy) Koszty doprowadzenia ponosi doprowadzony
poborowy.

Wybory Prezydenta RP
Odbędą się w dniu 9 października20005r. w tych samych
lokalach co wybory do Sejmu i Senatu i również w godz.
6.00 – 20.00. Dowóz osób niepełnosprawnych zapewniamy.
(Zgłoszenia pod nr tel. w Urzędzie Gminy Kosakowo 66043-43).
________________________________________________

Wójt Gminy Kosakowo
(...) Jerzy Włudzik
________________________________________________
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Czystość – to nasz obowiązek
W rozpoczynającej się z początkiem września jesiennej edycji akcji „Moja dzielnica – moja sprawa” szczególny nacisk
położymy na obowiązki właścicieli nieruchomości. Nakłada je ustawa z 13 września 1996 roku „O utrzymaniu czystości i
porządku w gminach”. Każdy z nas, powinien posiadać na swojej posesji odpowiednią liczbę pojemników na odpady.
Oznacza to, że musi być ona proporcjonalna do liczby zamieszkałych tam osób. Pojemniki należy utrzymywać w czystości
i dbać o ich właściwy stan techniczny. Należy je usytuować tak, aby nikomu nie przeszkadzały. Ustawienie ich na
przykład vis a vis okien sąsiada na pewno nie będzie właściwe.
Sprawdzą nas
Wszyscy właściciele nieruchomości powinni wiedzieć, że prawo zezwala na kontrolowanie, czy posiadają aktualne
umowy na wywóz śmieci. Takie kontrole będą przeprowadzane podczas jesiennej edycji naszej akcji. Wezmą w nich
udział przedstawiciele straży miejskich na terenie siedmiu gmin należących do Związku. Jeśli zapukają do naszych drzwi,
pamiętajmy, że mogą sprawdzić, czy posiadamy umowę i czy opłacamy rachunki za wywóz śmieci. Naszym obowiązkiem
jest zawrzeć umowę z firmą posiadającą zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych. Jeśli będziemy chcieli
zaoszczędzić i podpiszemy dokument kierując się jedynie oferowaną niską ceną, możemy zostać przykro zaskoczeni. Jeśli
bowiem okaże się, że nasz kontrahent nie posiada odpowiedniej decyzji administracyjnej, odpowiedzialność spadnie na
nas. Jak wiadomo, nieznajomość przepisów prawa, nie zwalnia od jego przestrzegania.
Rachunki za wywóz śmieci należy okazać, zarówno te aktualne, jak i z poprzednich lat. Straż Miejska rozpocznie swoje
działania od 19 września i prowadzić je będzie do 14 października. Postaramy się, aby do każdego z właścicieli
nieruchomości dotarła ulotka informacyjna. Porady można zasięgnąć także telefonicznie lub w Internecie.
Informacje o firmach wywozowych, zasadach utrzymania porządku i czystości oraz szczegółowych obowiązków
właścicieli nieruchomości otrzymają Państwo w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”: www.kzg.pl ,
tel. 624–66–11 lub w siedzibie właściwego Urzędu Gminy.
Można zaoszczędzić
Istnieją bałaganiarze wywożący śmieci do lasu i tworzący dzikie
wysypiska. Inni spalają odpady domowe w piecach domowych, zatruwając
skutecznie siebie, swoją rodzinę i całe otoczenie. Jedni i drudzy tłumaczą
swoje działania oszczędnością. W jednym i drugim z przypadku płacimy
za to wszyscy. Z jednej strony ponosimy koszt finansowy, ponieważ
gmina usuwa dzikie wysypiska z pieniędzy budżetowych, pochodzących z
naszych podatków. Z drugiej – tracimy własne zdrowie.
Istnieje inny prosty sposób na zaoszczędzenie. Wystarczy segregować
wytwarzane przez nas odpady. Zaoszczędzamy w ten sposób nawet do
45% objętości pojemnika. Tyle miejsca zajmują w nim opakowania z
plastiku, szkła oraz makulatury, które to każdego dnia wyrzucamy.
Właściwie wysegregowane odpady opakowaniowe i surowcowe
poddawane są później w procesie recyklingu powtórnemu przetworzeniu i
znów stają się użytecznymi produktami. Pozwala to uchronić wiele
bogactw naturalnych naszej planety.

KONTAKT
Wszelkie zapytania, problemy związane szczególnie z gospodarką odpadami prosimy kierować na adres:
Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, tel. 624-66-11,
e-mail: dgo@kzg.pl, strona: www.kzg.pl
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Uchwały Rady Gminy Kosakowo
podjęte na posiedzeniu XXXV Zwyczajnej Sesji
w dniu 23 sierpnia 2005 roku:
1.

Nr XXXV/70/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek
położonych w rejonie ulicy Szkolnej w Pogórzu gmina Kosakowo;
2. Nr XXXV/71/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 178/3 w
Pogórzu gmina Kosakowo;
3. Nr XXXV/72/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew.
gr. 195/13 w Pogórzu gmina Kosakowo;
4. Nr XXXV/73/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/10, 176/4 oraz części działki nr 171/8 w Pogórzu gmina
Kosakowo;
5. Nr XXXV/74/05 w sprawie nadania nazw ulicom położonym w obrębie geodezyjnym Mosty na terenie gminy
Kosakowo;
6. Nr XXXV/75/05 w sprawie przystąpienia i objecia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp.z
o.o. z siedzibą w Gdyni;
7. Nr XXXV/76/05 w sprawie zmiana budżetu gminy na 2005 rok;
8. Nr XXXV/77/05 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin „ Dolina Redy i Chylonki „
9. Nr XXXV/78/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo;
10. Nr XXXV/79/05 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w
miejscowości Kosakowo o oznaczeniu działek nr 167/21 i 167/23.

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Kosakowo
w okresie od 30.06.2005r. – 22.08.2005r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem nr 59/2005 z dnia 06 lipca 2005r. zatwierdziłem regulamin placów zabaw i boisk sportowych. Regulamin podano do
wiadomości mieszkańców w biuletynie gminnym.
2. Zarządzeniem nr 66/2005 z dnia 05 sierpnia 2005r. powołałem Komisję egzaminacyjną dla 3 nauczycieli ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego (2 – z Gimnazjum,1 ze SP w Pogórzu). Posiedzenie Komisji odbyło się 11 sierpnia br.
3. Zarządzeniem nr 67/2005 z dnia 12 sierpnia 2005r. powołałem Komisję do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości,
stanowiących własność gminy, w składzie J. Karczmarek, A.Lejman, B. Łukaszewicz.
4. Zarządzeniem Nr 68/2005 z dnia 17 sierpnia 2005r. wprowadziłem w Urzędzie Gminy usługi kserograficzne dla ludności. Opłaty za
odbitki ksero wynoszą 0,15 zł za 1 stronę, formatu A4 i 0,30 zł za 1 stronę formatu A3 i stanowią wyłącznie równowartość poniesionych
kosztów. Związane jest to z brakiem takich punktów na terenie Gminy Kosakowo oraz zgłoszonymi postulatami mieszkańców.
5. Zarządzeniem Nr 69/2005 z dnia 17 sierpnia 2005r. wprowadziłem w Urzędzie Gminy zasady poboru opłat za usługi kserograficzne.
Usługi wykonywane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta. Za każdą wykonaną usługę należy wystawić pokwitowanie, będące
drukiem ścisłego zarachowania. Pobieranie kwitariuszy oraz rozliczenie pobranych opłat należy do p. K. Gwiazdowskiej.
II. GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Wyrażenie zgody na przewozy motorówką dla dwóch podmiotów w sezonie letnim 2005 roku. Opłata 200,00 zł od miejsca
cumowania za cały okres.
2. Zawarcie umowy użyczenia ( bezpłatne użytkowanie ) na część działki nr 142 o pow. 0,18 ha położonej w miejscowości
Dębogórze na okres 3 lat ( od 01 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2008 roku ) z przeznaczeniem na prowadzenie upraw warzyw i
krzewów.
3. Wystąpienie w dniu 12 lipca 2005 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku o nieodpłatne przekazanie Gminie Kosakowo
gruntu o pow. 0,11 ha położonego w miejscowości Kazimierz, stanowiącego teren zabudowany hydrofornią wraz z urządzeniami,
który uzdatnia wodę dla mieszkańców wsi Kazimierz.
4. W dniu 12 sierpnia 2005 roku odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnych. W wyniku przeprowadzonych
rokowań zostały zbyte 4 działki o oznaczeniu :
a) 1029/5 o pow. 962 m2 obręb Mosty za cenę 67.400,00 zł netto
b) 1305 o pow. 970 m2 obręb Mosty za cenę 54.320,00 zł
c) 1304 o pow. 999 m2 obręb Mosty za cenę 55.944,00 zł
d) d) 252 o pow. 675 m2 obręb Kosakowo za cenę 40.000,00 zł
5. Spisanie umowy ustalającej wysokość odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogi i przejętą na własność Gminy
Kosakowo:
- obręb Mechelinki działka 143/13 o powierzchni 104 m2 w wysokości 1.040,00 zł.
6. W dniu 19 sierpnia 2005 roku zostało zawartych 14 aktów notarialnych, które dotyczyły sprzedaży mienia gminnego, zamiany
działek, nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych.
7. Zawarcie w dniu 14 lipca 2005 roku umowy w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowej w związku z
budową kanalizacji sanitarnej – działka nr 1246/89 położonej w obrębie Mosty.
8. Ustalenie rent planistycznych w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego :
a) działka nr 182/64 o pow. 1112 m2 obręb Pogórze , kwota 20.127,00 zł
b) działka nr 139/5 o pow. 1203 m2 obręb Mechelinki, kwota 16.060,00 zł
c) działka nr 178/9 o pow. 483 m2 obręb Pogórze, kwota 7.679,00 zł
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d) działka nr 159/2 o pow. 1300 m2 obręb Mechelinki , kwota 15.990,00 zł
e) działki nr 182/56 i 182/59 o pow. ogólnej 1361 m2 obręb Pogórze, kwota 24.633,00 zł
f) działka nr 150/10 o pow. 535 m2 obręb Kosakowo, kwota 6.628,00 zł
g) działka nr 150/4 o pow. 531 m2 obręb Kosakowo, kwota 6.579,00 zł
h) działka nr 150/11 o pow. 531 m2 obręb Kosakowo, kwota 6.579,00 zł
9. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości – podział działki nr 90/2 na 2 działki obręb Pogórze, opłata 2.681,00 zł.
10.
Wszczęto postępowanie w sprawie obciążenia wojska z tytułu bezumownego użytkowania gruntu gminnego – drogi ( za
działki nr 27 i 210 położone w Pierwoszynie oraz działki nr 1037 i 1034 położone w Pogórzu ).
11.
Zawarto cztery umowy dzierżawy na działalność sezonową w Rewie ( sprzedaż okularów, waty cukrowej i artykułów
spożywczych ) oraz w Kosakowie ( sprzedaż kwiatów i zniczy ).
III.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

W przetargu nieograniczonym na remont parteru i I piętra budynku Urzędu Gminy została wybrana oferta firmy MERONK, Malarstwo – Tapicerstwo i
Usługi Ogólnobudowlane z Rumi, za cenę brutto wykonania zamówienia 149.220,31zł (wpłynęła 1 oferta)
W przetargu nieograniczonym na wykonanie prac geologicznych rekonstrukcji studni nr 1 na terenie ujęcia wiejskiego w Dębogórzu została wybrana
oferta firma UNI-INVEST s.c. z Gdańska za cenę brutto wykonania zamówienia 42.663,04 zł (wpłynęła 1 oferta)
W przetargu nieograniczonym na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego Domu Kultury w miejscowości Pierwoszyno
została wybrana oferta Przedsiębiorstwa „Abakus” z Malborka za cenę brutto wykonania zamówienia 36.478 zł (wpłynęły 4 oferty)
W przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja hallu i antresoli w SP w
Dębogórzu na skalę widowiskową i dydaktyczną została wybrana oferta firmy WASKO z Godętowa koło Łęczyc za cenę brutto wykonania zamówienia
63.443,39 zł (wpłynęły 3 oferty)
W przetargu nieograniczonym na wykonanie antresoli na klatce schodowej budynku przedszkola w miejscowości Kazimierz została wybrana oferta firmy
WASKO z Godętowa, koło Łęczyc za cenę brutto wykonania zamówienia 19.118 zł (wpłynęła 1 oferta)
W przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni trawiastej boiska przy SP w Dębogórzu została wybrana oferta firmy FRODROG z Pucka za
cenę brutto wykonania zamówienia 79.231,09 zł (wpłynęły 2 oferty)
W przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Narcyzowej w miejscowości Kosakowo została wybrana oferta firmy DROGOMEX sp. z o. o. z
Pruszkowa Zakład w Gdańsku za cenę brutto wykonania zamówienia 81.111,21 zł (wpłynęły 2 oferty)
Wybrano wykonawcę na wykonanie robót budowlanych drogowych, położenie dywanika asfaltowego dla ul.Kruczkowskiego, Leśmiana i Staffa. Jest
nim Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Pucka. Roboty wykonane zostaną w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Cena oferty : na ul.
Kruczkowskiego – 42.652,90zł, na ul. Leśmiana – 53.172,93zł, na ul.Staffa 33.797,27zł.
Wybrano wykonawcę firmy WASKO z Łęczyc na wykonanie robót budowlano-montażowych budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Skalniakowej
za cenę brutto 40.260zł
Wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo „OL – TRANS” z Mrzezina dla „budowy ul. Leśnej w miejscowości Mosty – I etap budowy” za cenę brutto
863.786,85zł.

IV. SPOTKANIA I NARADY WÓJTA
03.07.2005 – udział w uroczystości odsłonięcia tablic w Alei Zasłużonych Ludzi Morza
05.07.2005 – narada z pracownikami firm „PEKO” i „Półwysep” w sprawie przepompowni ścieków na terenie gm. Kosakowo
06.07.2005 – udział w gali Samorządowo – Gospodarczej – odbiór statuetki i dyplomu „Certyfikat HIT 2005” dla Gminy Kosakowo.
08.07.2005 – przegląd zarządzania systemu ISO w Urzędzie Gminy Kosakowo z uczestnictwem najwyższego kierownictwa Urzędu. Celem przeglądów, które
odbywają się dwa razy w roku jest analiza zgodności działania systemu z normą.
18.07.2005 – rozmowa z Sołtysem wsi Pierwoszyno na temat realizacji zadań i perspektyw wsi Pierwoszyno
19.07.2005 – rozmowa z komendantem powiatowym OSP w na temat działalności i rozwoju OSP; podpisanie wniosków unijnych w Urzędzie
Marszałkowskim w Gdańsku; przyjęcie dzieci litewskich przebywających na kolonii w naszej Gminie
21.07.2005 – podpisanie wstępnego porozumienia dotyczącego wykupu gruntów pod gimnazjum od pana Antoniego Pienczk
26.07.2005 – udział w audycie w ramach konkursu „Gmina Fair Play”
28.07.2005 – udział w powiatowych uroczystościach święta policji
30.07.2005 – udział w konkursie „Bursztynowa Miss Lata Mechelinki 2005”
31.07.2005 – wyjazd do okręgu wileńskiego – zaprzyjaźnionej gminy Dukszty
04.08.2005 – narada w sprawie organizacji Festynu Kaszubskiego w Rewie
06.08.2005 – udział w festynie wiejskim w Pierwoszynie
08.08.2005 – narada z kierownikami referatów Urzędu oraz skarbnikiem w sprawie realizacji budżetu na rok 2005
18.08.2005 – przegląd inwestycji gminnych terenie
19.08.2005 – udział w Radzie Metropolitarnej Zatoki Gdańskiej
21.08.2005 – narada z sołtysami w sprawie organizacji tegorocznych dożynek
- spotkanie w Klubie Żeglarskim Sopot w ramach Mistrzostw Świata Juniorów Juniorów Windsurfingu
12.08.2005 – lustracja budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Dąbrowskiej w Suchym Dworze
15.08.2005 – złożenie kwiatów przy pomniku i na kwaterze poległych żołnierzy w Kosakowie - udział w festynie Kaszubskim w Rewie
16.08.2005 - rozmowa na temat organizacji Regat Windsurfingowych Rewa – Cup - spotkanie organizacyjne tegorocznych międzynarodowych rozgrywek
koszykówki chłopców NEYBL 2005-09-20
18.08.2005 – narada w Urzędzie Gminy Puck w sprawie udziału w programie Lider Plus mającym na celu stworzenie Lokalnej Grupy Działania pod nazwą
„Bursztynowy Pasaż”
19.08.2005 – zawarcie umów notarialnych z nabywcami gruntów gminnych
22.08.2005 – udział w uroczystości 95 urodzin p. Jana Antoniego Rzepy z Dębogórza

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas:
Ś. p.
Izabela Borkowska z Suchego Dworu, żyła lat 41
Franciszek Kunnath z Rewy, żył lat 81
„Biuletyn” bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo
Redakcja : Krystyna Schmidt (red. naczelny), Elwira Klein (sekr. redakcji)
Adres : 81 – 198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69 tel. 660-43-43, fax 660-43-01 e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl.
Ukazuje się 15 każdego miesiąca. Nakład 2150 egz.
Zdjęcia z dożynek są autorstwa p. Edmunda Kwidzińskiego
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WYTYCZNE DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH DRÓB
Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod uwagę konieczność wprowadzania działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia
ludzi i zwierząt, związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo dużych strat ekonomicznych
spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz
zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby.
Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są ptaki wolno żyjące, będące bezobjawowymi nosicielami ptasiej
grypy.
Objawy klimatyczne ptasiej grypy u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa
wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych.
Główne objawy klimatyczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:
–
depresja;
–
gwałtowny spadek/ utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj;
–
objawy nerwowe;
–
zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków;
–
silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie;
–
duszności
–
biegunka.
Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej
zjadliwości mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszenie ilości jaj u niosek.
Zakażone ptaki wydają dużą ilość wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem
zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt (woda do picia) z migrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem
wodnym. Rozprzestrzenianie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, sprzęt, środki transportu. Bardzo ważną
rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma
większego znaczenia.
Główne zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej:
•
izolacja drobiu od czynników zewnętrznych – przetrzymywanie ptaków w zamknięciu
•
ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem
•
szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków w celu ograniczenia
dostępu do nich dzikim ptakom, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa
(głównie ze zbiorników wodnych i rzek) oraz:
–
dla uniknięcia „przyciągania” dzikiego ptactwa – nie poić i nie karmić drobiu na zewnątrz pomieszczeń,
–
uniemożliwienie przemieszczania się osób oraz zwierząt pomiędzy obiektami, których przechowywana jest karma dla zwierząt a
obiektami, w których bytuje drób,
•
ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują
drobiu we własnych zagrodach,
•
rozłożenie przed wejściem do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym,
•
założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu,
•
zakaz wjazdów pojazdów na teren fermy poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przed
zakład utylizacyjny,
•
obowiązkowa dezynfekcja pojazdów wyjeżdżających,
•
rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy,
•
konieczność używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie po wcześniejszym pozostawieniu
odzieży własnej w szatni,
•
konieczność przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektu, w których utrzymuje się drób,
•
osoby bezpośrednio stykające się z drobiem na fermach nie powinny mieć kontaktu z innym ptactwem np. gołębiami,
•
wskazane jest zaopatrzenie pracowników branży drobiarskiej i lekarzy weterynarii w leki przeciwwirusowe oraz przeprowadzenia
szczepień u ludzi.
Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia ptasią grypą, a co za tym idzie, większe straty
ekonomiczne powodowane szerzeniem się choroby wśród ptaków, tj.:
•
zamknięcie granic państw dla towarów z Polski, co spowoduje spadek eksportu i handlu drobiem i produktami pochodzącymi od
drobiu,
•
utrata miejsc pracy,
•
co najmniej trzymiesięczne wyłączenie obiektów gospodarczych z produkcji drobiu od wygaszenia ostatniego ogniska choroby,
•
trudność w odbudowie pogłowia drobiu po wybiciu stad reprodukcyjnych,
•
straty ekonomiczne ludności związane z ograniczeniami w ruchu i przemieszczaniu się ludzi i zwierząt,
•
bankructwa producentów drobiu, właścicieli ubojni i przetwórni drobiu.
Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni. W kale przeżywa przez co najmniej przez 35
dni w temperaturze 4 stopni C, a w kurzu kurnika przez 2 tygodnie po usunięciu ptaków. W wodzie (stawy, jeziora) zachowuje zakaźność
do 4 dni przy temperaturze 22 stopni C i ponad 30 dni przy temperaturze 0 stopni C. Wirus wykrywano tuszkach padłych ptaków dzikich
po 23 dniach w temperaturze 40 stopni C.W tuszkach drobiu przechowywanych w temperaturze pokojowej wirus grypy przeżywał tylko
kilka dni, natomiast w temperaturze lodówki – do 23 dni. Wirus może utrzymywać się w drobiowych produktach mięsnych. Niszczy go
obróbka termiczna. Lipidowa otoczka powoduje, iż wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, włączając
detergenty.
Główny lekarz weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą poprzez spożywanie
mięsa drobiowego i jego przetworów.
Wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni mają być obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego
świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.
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