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W kosakowskim samorządzie jest
już drugą kadencję. Przez cały czas
zajmuje się sprawami rolnictwa i
ekologii. Zarówno w pierwszej, jak
i
w
drugiej
kadencji
przewodniczący tej komisji w
Radzie Gminy Kosakowo.
Również członek Komisji Oświaty,
Kultury i Zdrowia.
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obecnym
na
wszystkich
posiedzeniach i spotkaniach. W
poprzedniej kadencji był również
członkiem
Zarządu
Gminy.
Prowadzi z żoną gospodarstwo
rolne i handlową działalność
gospodarczą.
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Niepodległości

W gminie Kosakowo w piątkowy ranek, ksiądz Jan Grzelak odprawił w kościele
parafialnym p.w.Św. Antoniego mszę świętą w intencji ojczyzny. Po mszy o
godz 12.00, jak co roku, żołnierze Marynarki Wojennej zaciągnęli wartę
honorową pod obeliskiem Józefa Klebby – kaszubskiego działacza
niepodległościowego. Władze Gminy , na czele z wójtem Jerzym Włudzikiem,
młodzież ze SP w Dębogórzu i Mostach , przedstawiciele społeczeństwa
kosakowskiego, po odśpiewaniu hymnu państwowego, w rytm werbla składali
pod obeliskiem kwiaty i zapalali znicze.
W godzinach popołudniowych. w pierwoszyńskim kościele p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego, kontynuowano obchody Święta Niepodległości. Proboszcz
parafii ksiądz kanonik Zygmunt Karczewski odprawił mszę św. za ojczyznę.
(więcej informacji na stronie 2)

ZADUSZKI MORSKIE W REWIE
Po raz pierwszy na Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie z inicjatywy Wójta Gminy –
Jerzego Włudzika, zorganizowano „Zaduszki Morskie”.
Pod Krzyżem Morskim zgromadzili się mieszkańcy gminy, uczniowie i nauczyciele
kosakowskich szkół. Ciemną noc rozświetlały znicze ustawione wzdłuż Alei.
U stóp Krzyża Morskiego wznosiło się do nieba 1500 światełek symbolizujących duszę
„tych co odeszli na wieczną wachtę”.
Czytaj na stronie 3

POŁĄCZENIA
ELEKTRORNICZNE
Z URZĘDEM GMINY

Informujemy, że wszystkie biura w
Urzędzie Gminy Kosakowo mają
adresy e-mail. Adresy są dostępne
na
naszej
stronie
www.kosakowo.pl.
Korespondencja z Urzędem przez
internet może dotyczyć wyłącznie
spraw, które nie wymagają podpisu
elektronicznego.

kwiaty złożone pod krzyżem na
Alei Zasłużonych Ludzi Morza

@@@@@
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Wieniec z kwiatów rzucany na wodę

KOMISJA EKOLOGII I ROLNICTWA
powołana została Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr I/8/2002 dnia 18 listopada 2002 roku.
Skład Komisji:
Przewodniczący Raducha Sylwester ( radny z Pogórza )
Członkowie
Kądziela Marek ( radny z Suchego Dworu )
Kluga Teresa ( radna z Pogórza )
Olszewski Jerzy (radny z Rewy )
Śliwiński Jan (radny z Pierwoszyna )
W uchwale określono zakres i przedmiot działania Komisji.
Zakres i przedmiot działania Komisji Ekologii i Rolnictwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inicjowanie rozwiązań w zakresie poprawy stanu ekologicznego gminy, a w szczególności przygotowanie wniosków o charakterze
ekologicznym kierowanych do instytucji rządowych i samorządowych oraz analizowanie wyników podjętych inicjatyw
ekologicznych.
Ocena sytuacji ekologicznej gminy, a zwłaszcza analizowanie uciążliwości ekologicznej poszczególnych obiektów zlokalizowanych
na terenie gminy oraz opiniowanie nowych inwestycji stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Opiniowanie rozdysponowania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Opiniowanie stanu rolnictwa w gminie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy tego stanu.
Opiniowanie projektów zmian do planu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych.
Współpraca z właściwymi organami, służbami powiatowymi, sąsiednimi gminami i samorządami wiejskimi w wyżej wymienionym
zakresie.

Komisja w trakcie tej kadencji odbyła 32 posiedzenia.
Posiedzenia Komisji odbywają się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo (II piętro sala nr 209).

Święto

Niepodległości

W Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada w miastach i gminach odbywały się lokalne uroczystości. W gminie Kosakowo w piątkowy
ranek, ksiądz Jan Grzelak odprawił w kościele parafialnym p.w.Św. Antoniego mszę świętą w intencji ojczyzny. Po mszy o godz 12.00, jak co roku, żołnierze
Marynarki Wojennej zaciągnęli wartę honorową pod obeliskiem Józefa Klebby – kaszubskiego działacza niepodległościowego. Władze Gminy , na czele z
wójtem Jerzym Włudzikiem, młodzież ze SP w Dębogórzu i Mostach , przedstawiciele społeczeństwa kosakowskiego, po odśpiewaniu hymnu państwowego, w
rytm werbla składali pod obeliskiem kwiaty i zapalali znicze.
W refleksyjny pełen patriotyzmu nastrój wprowadziła zebranych mieszkanka wsi Pierwoszyno, pani Wiktoria Śliwińska, odczytując okolicznościowy wiersz
własnego autorstwa. Po zakończeniu uroczystości wójt podziękował przybyłym za uczestnictwo, młodzieży za pielęgnowanie tradycji, którą należy ocalić od
zapomnienia.
W godzinach popołudniowych. w pierwoszyńskim kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, kontynuowano obchody Święta Niepodległości. Proboszcz
parafii ksiądz kanonik Zygmunt Karczewski odprawił mszę św. za ojczyznę. „Ludzie stworzeni są do wolności. Jarzmo zaborcy kończyło się przed progiem
każdego polskiego domu. Tu w jego zaciszu, Polak zawsze był wolny duchem i słowem” -powiedział w homilii Pasterz. Przypominając czas zaborów i walki o
niepodległość kraju, ks. Kanonik nawoływał społeczeństwo, a szczególnie młodzież do pielęgnowania mowy polskiej, jako największej wartości decydującej o
naszej tożsamości. Odśpiewanie pieśni „ Boże coś Polskę” zakończyło mszę. Tuż po niej odbył się uroczysty koncert słowno- muzyczny.
Koncert uświetnił zaproszony z okazji Dnia Niepodległości Andrzej Nanowski, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku. W wykonaniu Mistrza , uczestnicy
mieli przyjemność wysłuchać Poloneza A-dur - Fryderyka Chopina. Profesor akompaniował również Magdalenie Molendowskiej, studentce IV roku Wydziału
Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wschodząca gwiazda rodem z Kosakowa, wykonała pieśń Stanisława Niewiadomskiego – „Maki”
oraz Mieczysława Karłowicza - „Zasmuconej”.
Wiele pieśni religijnych i patriotycznych wykonały wspólnie pod batutą Przemysława Stanisławskiego (również profesora Akademii Muzycznej w Gdańsku),
trzy chóry ( Morzanie z Dębogórza, chór z Luzina i Linii).
Równie pięknie śpiewała młodzież ucząca się w Gimnazjum w Mostach , przygotowana muzycznie przez panią Magdę Tarnacką, nauczyciela muzyki.
Święto Narodowe Niepodległości było również okazją do wysłuchania i przypomnienia fragmentów poematu Juliana Tuwima „Kwiaty polskie”. Trudnej sztuki
recytowania podjęły się mieszkanki z Mostów, pani Krystyna Luchowska i Ewa Omernik. Podczas występów artystów, ukazywały się na planszy obrazy,
fotografie, przedstawiające najważniejsze wydarzenia i postacie z okresu walki o wolność i niepodległość.
Doniosły nastrój narodowego święta stanowił piękne tło dla wyróżnień, które zasłużonym mieszkańcom wręczył Włodarz gminy.
Statuetki „Złotego Kłosa” ustanowione decyzją Wójta i wręczane w tym roku po raz pierwszy w Narodowe Święto Niepodległości miały charakter
symboliczny i będą przyznawane raz w roku za kultywowanie tradycji i wartości patriotycznych , promowanie gminy i jej społeczności.
Otrzymali je: Jadwiga Piernicka – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo, Renata Muża wieloletni wychowawca młodego pokolenia, ksiądz kanonik
Zygmunt Karczewski, ksiądz Jan Grzelak, Stanisław Brylowski – sportowiec maratończyk, zdobywca mistrzostwa Polski w kat.M-50, podczas
Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Pile –2005r.
Miłą niespodziankę swym uczestnictwem sprawił wizytator Zygmunt
Dukiewicz, reprezentujący Ministra Edukacji Narodowej. Podczas koncertu,
wręczył
pani Hildegardzie Skurczyńskiej, dyrektorce Zespołu Szkoły
Podstawowej im Obrońców Kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego, „Medal Komisji Edukacji Narodowej”. Uczestnicy koncertu w
pozycji stojącej oddali cześć zasłużonemu dla społeczeństwa kosakowskiego
pedagogowi.
Znakomite ucieleśnienie trudnej, ale efektywnej pracy wychowawczodydaktycznej nauczycieli, stanowili uzdolnieni uczniowie i studenci, którym
Wójt wręczył symboliczną różę oraz dyplomy uznania, potwierdzające
przyznanie stypendium.
Trwający dwie godziny koncert dobiegł końca,
pozostawiając w duszy wiele estetycznych doznań
muzycznych oraz refleksji naszej historii.
Szkoda, że tak mało widać było młodzieży.
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MORSKIE ZADUSZKI NA SZPERKU W REWIE
Dzień zaduszny został ustanowiony przez kościół na dzień 2 listopada w X wieku. Tradycja zaduszna jest jednak znacznie
starsza. Ludzkość w każdym zakątku ziemi od zawsze oddawała hołd tym, co odeszli. Pielęgnowano w ten sposób pamięć o
nich oraz wspólnie spędzone chwile. Wyrażano wdzięczność, miłość płynącą z głębi serca oraz tęsknotę za najbliższymi.
Każdego z nas w listopadowe dni ogarnia nostalgia, refleksja i smutek. Uświadamiamy sobie, że czas przemija również dla
nas, a wraz z nim młodość, zdrowie, uroda, szczęście. Wiemy, choć boimy się o tym mówić, że i nas będą niedługo
opłakiwać. Odwiedzamy groby znajomych, rodziny, zapalamy znicze odmawiamy modlitwy, wierząc w ich zbawczą moc.
Podobnie było na Szpyrku w Rewie. Po raz pierwszy z inicjatywy Wójta Gminy – Jerzego Włudzika, zainicjowano
„Zaduszki Morskie”.
Pod Krzyżem Morskim w Rewie, zgromadzili się mieszkańcy Gminy, uczniowie i nauczyciele kosakowskich szkół. Ciemną
noc rozświetlały znicze ustawione wzdłuż Alei Zasłużonych Ludzi Morza. U stóp Krzyża Morskiego wznosiło się do nieba
1500 światełek symbolizujących duszę „tych co odeszli na wieczną wachtę”.
Proboszcz parafii p.w. Św Rocha - Stanisław Jarzembski odprawił różaniec w intencji rybaków, ludzi pracujących na morzu
oraz ofiar morskich katastrof. Przy szumie fal morskich złożono na wodę wieniec żałobny. Modły za tych „ co nie powrócili
z morza” wzbogacone były pieśniami okolicznościowymi w wykonaniu artystów z Akademii Muzycznej w Gdańsku, przy
akompaniamencie fortepianowym prof. Przemysława Stanisławskiego oraz recytacją wierszy w wykonaniu pani Ewy
Omernik. Uroczystość zakończono grą na trąbce „Ciszy” i „Ave Maryja”.
Króciutka, bo zaledwie godzinna uroczystość pozostawiła w nas niezapomniane wrażenia. Uwierzyliśmy, że szumiące
morze, noc rozświetlona różnobarwnymi lampkami, iskrzące ognisko ze snopem ognia wznoszącym się ponad głowami
zebranych, cisza wokoło głęboka, przerywana skrzypem piasku i szeptem modlitwy różańcowej, uczyniły z tej chwili,
miejsce o magicznej mocy. Jak wynika z wypowiedzi uczestniczących w „Zaduszkach Morskich”, powinny one stać się
gminną tradycją.
W imieniu Wójta zapraszamy więc w przyszłym roku.
P r est iżo wy M eda l Komis j i Edu kacj i Na rodo we j
d la Pan i D y r e k t o r H i lde g a r d y S k u r c zyń sk iej
To prestiżowe odznaczenie jest wręczane przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i
wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu Pani Hildegardzie Skurczyńskiej wręczył go podczas uroczystości Święta
Niepodległości w kościele w Pierwoszynie w dniu 11 listopada br. wizytator naszych szkół Zydfryd Dukiewicz, dziękując
jednocześnie za wieloletnią oddaną pracę (jak słusznie zauważył Wójt Gminy Jerzy Włudzik, przez lata pracy w szkole, co
drugi mieszkaniec Gminy, jest wychowankiem Pani Dyrektor).
Nazwa medalu pochodzi od Komisji Edukacji Narodowej powołanej przez Sejm w 1773r. Komisja była jednym z
pierwszych ministerstw oświatowo – wychowawczych w ówczesnej Europie. Pracowała nad przygotowaniem nowych
programów i zasad organizacji szkolnictwa. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem
zaś było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swych obowiązków obywatelskich, wyposażonych w użyteczną
wiedzę .
Staszic – twórca Komisji, zwracał uwagę na szczególną rolę nauczycieli, którzy tworząc w szkole odpowiednią atmosferę,
wychowują ludzi „prawdziwie szlachetnych , zdolnych do niepłatnej miłości ojczyzny”.
"Medal Komisji Edukacji Narodowej" wprowadzony ustawą z dnia 27 kwietnia 1956r, symbolizuje idee twórców Komisji,
wybitnych przedstawicieli polskiego oświecenia.
Serdeczne dziękujemy Pani Hildegardzie Skurczyńskiej, za dostarczenie nam radości i łez wzruszeń.
Jesteśmy z Pani dumni, wierzymy, że jeszcze długo pracować będzie Pani dla dobra i na rzecz społeczeństwa gminy
Kosakowo.
******************************************************************************************************************
Hildegarda Skurczyńska rozpoczęła pracę dydaktyczno - wychowawczą jako nauczyciel w Gminnej Szkole Zbiorczej w Mostach w 1961r.
Od 1978 r pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębogórzu.
Proces dydaktyczno – wychowawczy w Szkole zorganizowany został w taki sposób, aby jak największa liczba dzieci kończących edukację
podstawową mogła korzystać z nauki w szkołach średnich.
Jest autorem i inicjatorem wdrożonego wychowawczego ,,Programu regionalnego szkoły” .
Zaangażowanie Pani Dyrektor w rozwój edukacji regionalnej zaowocowało powstaniem kaszubskiego muzyczno – tanecznego zespołu pod
nazwą ,,Dębogurści kwiotci” . Od wielu lat jest jego menadżerem i dyrygentem.
W 2000r jej szkolny zespół regionalny jako jedyny został zaproszony do reprezentowania Powiatu Puckiego w zabawie pod nazwą ,,Turniej
Miast”, transmitowanej przez TVP 2. Doceniając wkład pracy oraz osiągane sukcesy Starosta Pucki przyznał szkole dodatkowe godziny na
dalszy rozwój i działalność zespołu.
W 2002r Kuratorium Oświaty dokonało mierzenia jakości pracy szkoły, pani Dyrektor została wysoko oceniona przez wizytatora.
Hildegarda Skurczyńska jest moralnym autorytetem dla mieszkańców naszej Gminy.
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej była nagradzana
dziewięcioma odznaczeniami.
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UWAGA!
OSOBY BEZROBOTNE

Mieszkańcy Mechelinek
mają swoją świetlicę.

Od dnia 1 listopada 2005r. comiesięczne składanie
oświadczeń o przychodach obowiązuje tylko
bezrobotnych z prawem do zasiłku dla
bezrobotnych, natomiast osoby bez prawa do zasiłku
obowiązane są złożyć oświadczenie tylko w
przypadku uzyskania przychodu.
Podstawa prawna: art. 75 ust.6 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.):
„Bezrobotny jest obowiązany do składania lub
przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego
oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów
niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń
przewidzianych w ustawie:
1) w każdym miesiącu- w przypadku bezrobotnych z
prawem do zasiłku
2) w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów- w
przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
W razie niedokonania tych czynności zasiłek lub inne
świadczenie z tytułu bezrobocia przysługują od dnia
złożenia oświadczenia i innych wymaganych
dokumentów.
Oświadczenie można przesłać bezpośrednio do
Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku,
ul. Wejherowska 42, jednakże musi ono tam dotrzeć w
terminie składania.
Zarejestrowani bezrobotni bez prawa do zasiłku, którzy
zgłoszeni byli do ubezpieczenia społecznego- nadal
będą ubezpieczeni, pomimo, że nie muszą składać
oświadczeń.

W dniu 7 listopada br. uroczystym przecięciem wstęgi oddano
do dyspozycji sołectwa świetlicę w Mechelinkach. Obiekt ma
108m2 powierzchni, dużą salę i kilka pomieszczeń w tym
zaplecze kuchenne. Może służyć jako miejsce zebrań
wiejskich, posiedzeń rady sołeckiej, spotkań mieszkańców
wsi, młodzieży itp. Zgodnie ze statutem sołectwa, zasady
korzystania z świetlicy ustali Zebranie Wiejskie. Wójt Gminy
Jerzy Włudzik przekazując Sołtysowi Mechelinek klucze
życzył, by świetlica dobrze służyła mieszkańcom.
Obiekt stanowią kontenery socjalne, przekazane Gminie w
darze. Koszty modernizacji, które poniosła gmina adaptując je
na świetlicę– to ok.60 tys. .zł.

JUBILACI….
Dnia 02.09.2005 r. swoje 99 urodziny obchodziła najstarsza
mieszkanka gminy Kosakowo p. Maria Anastazja
Schimmelpfening. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze
życzenia.

Podziękowania
Wójt Gminy Jerzy Włudzik dziękuje obwodowym komisjom
wyborczym w Gminie Kosakowo za sprawne, bez zakłóceń
przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu i
Prezydenta RP.
**************************************************
Serdecznie dziękuję panu profesorowi Akademii Muzycznej w
Gdańsku, Przemysławowi Stanisławskiemu, za pomoc w
przygotowaniu oprawy muzycznej koncertu
z okazji
Narodowego Święta Niepodległości.
W swoim, jak i mieszkańców imieniu, przekazuję słowa
uznania i podziękowania, za umożliwienie obcowania z
muzyką wykonywaną przez profesjonalistów w tej dziedzinie.
**************************************************
Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach Annie
Szymborskiej i dyrektorowi Gimnazjum Adamowi Pop,
dziękuję za poświęcenie na rzecz koncertu swego wolnego
czasu celem przygotowania slajdów z obrazami,
upamiętniającymi wydarzenia okresu walk o wolność i
niepodległość.
**************************************************
Serdeczne podziękowania kieruję również do księdza
kanonika Zygmunta Karczewskiego – Proboszcza Parafii p.w.
Podwyższenia Krzyża Św. w Pierwoszynie, za pomoc w
organizacji uroczystości z okazji Narodowego Święta
Niepodległości oraz odprawienie mszy świętej.
Wyrazy podziękowań składam także księdzu Janowi
Grzelakowi proboszczowi Parafii p.w. Św Antoniego w
Kosakowie, za odprawienie mszy św. w intencji Ojczyzny.
**************************************************
Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom, mieszkańcom, chórowi
„Morzanie” i chórowi przy Gimnazjum w Mostach za wzięcie
udziału w modlitwie i patriotycznej uroczystości.
**************************************************
Pragnę wszystkich Państwa zapewnić, ze doceniam Wasze
zaangażowanie i pomoc, jakiej udzielacie promując naszą
Gminę, którą mam zaszczyt reprezentować.

*************************************************

Konkurs na logo
wsi Pogórze
Informujemy, że w ogłoszonym kilka miesięcy temu
konkursie na logo wsi Pogórze wpłynęło 5 prac. Komisja
Konkursowa, której przewodniczył sołtys wsi, nie wybrała
żadnej z nadesłanych propozycji.
Konkurs jest otwarty, prace można składać u sołtysa p.
Antoniego Strzelca w Pogórzu, ul. Wiejska 72 w terminie do
31.01.2006r.
Czeka nagroda w wysokości 500zł.

UWAGA ROLNICY - DYŻURY OŚRODKA
DORADZTWA ROLNICZEGO!!!

Od 1 grudnia br. we wtorki i czwartki w godz. 1000 – 1400 w
Biurze Straży Gminnej w Kosakowie (ul. Żeromskiego 67,
przy Urzędzie po schodach do góry) będzie przyjmować
interesantów pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pani
Olga Żachowska.

PRZYDATNE TELEFONY
- Urząd Gminy Kosakowo (Biuro Obsługi Interesanta) – 66043-43
- Straż Gminna – 660-43-11
- Starostwo Powiatowe w Pucku – 673-42-02
- Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego –
774-32-80
- Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (Centrala Ruchu) –
620-89-10; 621-86-11 (infolinia) 0-801-174-194
- Pogotowie energetyczne – 991
- Pogotowie gazowe – 992
- PEKO – 625-47-47
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt – 672-82-16
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„DROGA DO WOLNOŚCI„
W SZKOLE W MOSTACH.
W tym roku szkolnym w związku z realizacją projektu
obywatelskiego „ Z Maciusiem dojrzewamy do
odpowiedzialności”, w sposób wyjątkowy uczniowie szkoły
uczcili Święto Niepodległości. Zamiast tradycyjnego apelu
odbył się dwugodzinny spektakl patriotyczny. Wejścia do
szkoły pilnował marszałek Józek Piłsudski , a korytarze
szkolne udekorowane bogato biało – czerwonymi barwami
tworzyły wyjątkową drogę do wolności. Cały spektakl
rozpoczął się widowiskiem teatralnym przygotowanym przez
naszych najmłodszych tzn. uczniów zerówki . Wzruszające
chwile przeżyliśmy oglądając Historię Polski Niepodległej
widzianej oczami dziecka. Ukazali się nam tak ważni
bohaterowie narodowi jak Kościuszko, Bonaparte, Piłsudski.
Całość wzbogacona była pieśniami patriotycznymi z różnych
okresów polskiej historii.

BADANIA ANKIETOWE W URZĘDZIE GMINY
Informujemy naszych klientów / interesantów, że w ramach systemu
zarządzania jakością ISO 9001:2000 w urzędzie Gminy Kosakowo
już po raz trzeci w miesiącu grudniu przeprowadzimy badania
ankietowe.
Wasze oceny, uwagi, propozycje wnikliwie przeanalizujemy w celu
ciągłego doskonalenia i podnoszenia poziomu obsługi.
W tym celu w hollu przy wejściu do Urzędu Gminy na cały miesiąc
grudzień ustawimy urnę, do której prosimy wrzucać wypełnione
ankiety bezpośrednie. Formularze będą dostępne w każdym biurze.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że na naszej stronie internetowej
www.kosakowo.pl przez cały czas jest dostępna e-ankieta, którą
prosimy przesyłać na adres sekretarz@kosakowo.pl
Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach ankietowych. Zależy
nam na poznaniu Państwa zdania nt. funkcjonowania Urzędu.
Ankiety są anonimowe.
Misją tut. Urzędu jest świadczenie usług na coraz wyższym poziomie.

*********************************************

Zespół z gimnazjum
znowu na podium

Kolejnym etapem była część artystyczna przygotowana przez
uczniów klas starszych pod kierunkiem mgr M. Krauze i mgr
E. Stachury. Po krótkiej scence historycznej ukazały się
wszystkim żywe rzeźby ilustrujące słowa – klucze.
Uczniowskimi rzeźbami przedstawione były takie hasła jak :
WOLNOŚĆ, ZWYCIĘSTWO, MIŁOŚĆ, WIARA,
ODWAGA,
GODNOŚĆ,
PRAWDA,
MĄDROŚĆ,
NADZIEJA
Wyglądało to imponująco. Kolejnym punktem programu była
odśpiewana przez chór szkolny pieśń M. Grechuty „ Wolność
” w trakcie , której uczniowie zawiesili symboliczne słowa –
klucze .
Prowadząca spektakl nauczycielka pani Anna Bladowska
przedstawiła następnie postać Wielkiego Polaka ostatniego
stulecia - papieża Jana Pawła II. Wszyscy mogli przypomnieć
sobie tę postać poprzez fragmenty filmu wyświetlone na
ekranie i usłyszeć jego głos i przesłanie dotyczące wiary
papieża w młode pokolenie – polską młodzież. Zwieńczeniem
tej retrospekcji o Ojcu Świętym był teledysk Amadeo minghi
„ Człowiek z dalekiego kraju
Następnie dyrektor szkoły Anna Szymborska i Wójt Gminy
Kosakowo Jerzy Włudzik ogłosili wyniki III Dekanalnego
Konkursu Religijnego „ List do Ojca Świętego „
organizowanego przez nauczycieli SP w Mostach p.mgr A.
Bladowską i p. mgr R. Kochańską. Autorom najpiękniejszych
listów wręczono nagrody. Wśród laureatów znaleźli się
uczniowie szkół gminnych oraz SP 6, SP 28, SP 39, SP 43 z
Gdyni oraz SP z Tuchomia.
Wszystkie napisane przez 109 uczestników konkursu listy
zgodnie z ich przeznaczeniem trafiły do adresata. Każdy
uczeń szkoły i każdy autor listu otrzymał na koniec balon
wypełniony helem . Wszyscy uczniowie wraz z opiekunami i
wychowawcami oraz zaproszonymi gośćmi wyszli razem na
plac przed szkołą i utworzyli kręgi.
Na sygnał organizatora wszystkie balony – około 500 sztuk wypuszczone z rąk poleciały do Ojca Świętego Jana Pawła II
– do nieba.

21 października w hali sportowej przy Gimnazjum w Mostach
odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum, w
którym wzięło udział 8 drużyn z powiatu puckiego i
wejherowskiego.
Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach. W grupie A grały:
Hel, Puck, Mosty I, Władysławowo, w grupie B: Mosty II,
Kostkowo, Mrzezino, Reda. W grupach zespoły rozgrywały
mecze systemem „każdy z każdym”.
W drugiej części turnieju odbywały się spotkania o końcowe
miejsca, zwycięzcy grup walczyli o pierwsze miejsce, drugie
drużyny o trzecie miejsce itd.
Wyniki tych spotkań były następujące:

o 7 miejsce: Puck – Mrzezino 0 : 1

o 5 miejsce: Mosty I – Reda 4 :3

o 3 miejsce: Mosty II – Hel 2 : 0

o 1 miejsce: Kostkowo – Władysławowo 3 : 0
Wybrano także najlepszych piłkarzy turnieju, których
nagrodzono statuetkami: bramkarza, zawodnika i strzelca.
Najlepszym bramkarzem został reprezentant Pucka, a dwie
pozostałe statuetki przypadły w udziale zawodnikom z Mostów.
Najlepszym zawodnikiem został Paweł Chełmikowski, a
strzelcem Krzysztof Kluga. Turniej wpisał się do kalendarza
stałych imprez szkolnych.

CZAT Z WÓJTEM GMINY KOSAKOWO
Internautów zapraszamy na kolejny czat z Wójtem Gminy
Kosakowo p. Jerzym Włudzikiem!!! Siadajcie przed
monitorami w dniu 9 grudnia br. (piątek) o godz. 20.00 i
klikajcie, pytajcie, bawcie się dobrze na www.kosakowo.pl

KOMUNIKAT
W związku z nadchodzącą zimą i związanym z tym
występowaniem ostrych mrozów, zachodzi niebezpieczeństwo
zagrożenia zdrowia i życia dla wielu osób - szczególnie
bezdomnych.
Wszystkie służby lokalne tj. pracownicy socjalni, pracownicy
służby zdrowia, Straż Gminna i Policja służą pomocą osobom,
których życie z powodu warunków zimowych może być
zagrożone. Zwracamy się z prośbą o zwiększenie stopnia
wrażliwości społecznej na sytuację rodzin oraz osób,
szczególnie samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych,
które mogą być dotknięte tragicznymi skutkami zimy.
Zwyczajna sąsiedzka uwaga i troska może zapobiec
nieszczęściom i przemarznięciom.
Bliższych informacji udziela:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69,
pokój nr 8, Tel. 660-43-37, 660-43-38
oraz tut. Straż gm. Tel. 660-43-11 lub kom. 606-428-652

To był naprawdę piękny i wzruszający obraz .
Ta balonowa ”droga do nieba” zakończyła naszą szkolną
DROGĘ DO WOLNOŚCI.
Dyrektor SP w Mostach
Anna Szymborska
Organizatorzy spektaklu serdecznie dziękują za okazaną
życzliwość i pomoc wójtowi Gminy Kosakowo panu
Jerzemu Włudzikowi, wicewójtowi panu Zdzisławowi
Miszewskiemu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie
oraz urzędnikom UG w Kosakowie.
Dziękujemy!

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich
dniach odszedł od nas Ś. p.
Brunon Augustyn Kupc z Kazimierza, żył lat 82
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OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW
Wójt Gminy Kosakowo przypomina mieszkańcom utrzymujących
zwierzęta domowe (zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzystwa) o ich obowiązkach
wynikających z Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/66/05 z dnia 30
czerwca 2005 r oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie
zwierząt (Dz.U. Nr 106 z 2003 r z późn. zm.):
1. Osoby utrzymujące psy oraz inne zwierzęta domowe obowiązane są do
zachowania ostrożności mającej na celu ochronę przed zagrożeniem,
uciążliwością dla ludzi, jak również przed zanieczyszczaniem terenów
użyteczności publicznej.
2. Właścicieli psów zobowiązuje się do zabezpieczenia swoich posesji
urządzeniami uniemożliwiającymi wydostanie się zwierzęcia poza teren
posesji.
3. Na spacer pies winien być wyprowadzany na smyczy i w kagańcu.
Zwolnienie ze smyczy dopuszcza się tylko w wypadku, gdy pies jest w
kagańcu, w miejscu mało uczęszczanym
( teren oznakowany dla psów )
4 Zabrania się wprowadzania psów, koni na tereny przeznaczone do
wspólnego użytku.
5. Psy pozbawione dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako
bezdomne i mogą być doprowadzane do schroniska dla bezdomnych
zwierząt.
6. Właściciele psów i innych zwierząt (konie) zobowiązani są do
uprzątnięcia terenu użyteczności publicznej, jeżeli został on
zanieczyszczony przez należące do nich zwierzęta.
7. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywną wymaga zezwolenia organu gminy, wydawanego na wniosek
osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa
(amerykański pit bull terrier,pies z Majorki, buldog amerykański, dog
argentyński, pies kanaryjski, tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian
karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski).
8. Zwierzętom należy zapewnić pomieszczenie chroniące je przed zimnem,
upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,
umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, (budy dla psów),
odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
9. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego
urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu
10.Fermy lisie zlokalizowane na terenach produkcji rolnej winny
utrzymywać lisy w pomieszczeniach zamkniętych. Odchody powstające
przy hodowli ferm lisich muszą być składowane w zbiornikach lub silosach
wykonanych z trwałych materiałów umożliwiających odprowadzenie
ścieków do bezodpływowych, szczelnych zbiorników na odchody płynne.
Odpady niestwarzające zagrożenia dla środowiska, mogą być
wykorzystywane rolniczo.
W sprawie błąkających się psów prosimy dzwonić pod numery:
Urząd Gminy Kosakowo 660-43-06
Straż Gminna 660-43-11

UWAŻAJMY PRZY ZAKUPIE WĘGLA
OD DOMOKRĄŻNYCH SPRZEDAWCÓW!
Węgiel zakupiony prosto z samochodu za niższą cenę wcale nie musi być
tańszy. Dochodzą do nas sygnały, że niektórzy sprzedawcy podkładają
magnesy pod wagami i w ten sposób, kupowany węgiel waży mniej, niż
waga wskazuje.
Po przeliczeniu, wcale nie jest taniej.
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NOWE STATUTY SOŁECKIE
W dzisiejszym numerze znajdziecie
Państwo jako wkładkę Statut Sołectwa,
który prosimy zachować.
Projekt statutu poddano konsultacjom
społecznym w formie zebrań wiejskich,
które
odbyły
się
na
przełomie
października i listopada 2004 r. oraz
kwietnia i maja 2005r. Uchwałę w
sprawie zatwierdzenia statutów Rada
Gminy Kosakowo podjęła 30 czerwca
2005r. W statutach uwzględniono
wszystkie wnioski z zebrań wiejskich
przyjęte większością głosów uczestników
tych zebrań. Statuty zostały ogłoszone w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego Nr 101 z dnia 22
października 2005r. Weszły w życie 6
listopada 2005r.

Uwaga
Od 5 grudnia br. nowy Schemat
krajowych połączeń telefonicznych
Telekomunikacja Polska informuje, że
wykonując obowiązek wynikający z
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 15.04 2004r roku, w sprawie planu
numeracji krajowej dla publicznych sieci
telefonicznych od 5.12.2005r. godz. 0.00,
wprowadza nowy, jednolity schemat
realizacji połączeń krajowych. Zmianie
ulegnie sposób realizacji połączeń
miejscowych i strefowych (lokalnych).
Każde połączenie miejscowe i strefowe
realizowane z telefonu stacjonarnego lub
automatu telefonicznego wymagać będzie
dodatkowo wyboru cyfry „0” i
dwucyfrowego numeru kierunkowego
obowiązującego
w
danej
strefie
numeracyjnej (u nas 58), a dalej
siedmiocyfrowego
numeru
telefonu
abonenta, tj. wybrania 10 cyfr, tak jak w
przypadku połączeń międzystrefowych
(międzymiastowych).
Zmiana nie dotyczy wybierania numerów
skróconych
Abonenckich
Usług
Specjalnych (AUS):
•
trzycyfrowych
numerów
alarmowych, np. do pogotowia
ratunkowego 999,
•
numerów czterocyfrowych, np.
zamawianie
rozmów
międzymiastowych 90 50,
informacja miejska 94 91, radio
taxi, pogotowia techniczne, itp.,
•
numerów sześciocyfrowych, tj.
numerów informacyjnych tp,
np. biuro numerów 118 913.
W przypadku realizowania przez Klienta
połączenia poprzez numer dostępu
dostawcy usług (prefiks), schemat
wybierania numeru będzie następujący:
„0”, numer dostępu dostawcy usług
(prefiks), następnie numer kierunkowy i
dalej siedmiocyfrowy numer telefonu.

Bałaganiarskie praktyki
Miesiąc temu w „Biuletynie Rady i Wójta Gminy Kosakowo” można było przeczytać o praktykach stosowanych przez niektórych
nieuczciwych mieszkańców polegających na spalaniu domowych odpadów we własnych piecach czy kominkach. Nie są to jedyne
metody pozbywania się niechcianych śmieci – wielu „bałaganiarzy” podrzuca je do pojemników sąsiadów, do ulicznych koszy, czy do
lasów, gdzie tworzą się tzw. „dzikie wysypiska”. To kosztuje nas wszystkich, bowiem za usuwanie takich odpadów płaci gmina,
pieniędzmi pochodzącymi z naszych podatków. Osoby śmiecące gdzie popadnie zniechęcają do działania uczciwych ludzi, którzy mają
podpisane umowy na wywóz odpadów, a dodatkowo jeszcze chcą segregować te, nadające się do powtórnego przetworzenia.
Dobry przykład
Do działania zainspirowały nas Rumia i Wejherowo, gdzie kilka
miesięcy temu służby porządkowe przeprowadziły kontrole u posiadaczy
nieruchomości. Odwiedzili wiele posesji i tym sposobem stało się
wiadome, kto nie posiada podpisanych umów na wywóz śmieci.
Postanowiliśmy podobne działania przeprowadzić na obszarze całego
Związku, jednak z góry było jasne, że strażnikom miejskim nie uda się
sprawdzić wszystkich domków jednorodzinnych. Aby dotrzeć do jak
największej liczby ludzi nagłośniliśmy akcję w mediach - prasie, radiu,
telewizji. Relacjonowały one na bieżąco prowadzenie działań i ich
rezultaty. Możemy już teraz powiedzieć, że są one wymierne i
konkretne.
Co osiągnęliśmy?
Już od pierwszych dni prowadzenia jesiennej edycji akcji „Moja dzielnica - moja sprawa” w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” rozdzwoniły się telefony. Mieszkańcy pytali, czy posiadanie umowy jest rzeczywiście obowiązkowe i gdzie można znaleźć
spis firm, które posiadają aktualne zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych. Bardzo dużo telefonów odebrali także pracownicy
Urzędu Gminy Kosakowo. Podstawowym celem naszej akcji była edukacja. Ci, którzy reagowali na upomnienia strażników i
natychmiast zawierali umowy na wywóz odpadów, najczęściej nie ponosili żadnych konsekwencji.
Wyraźnie wzrosła liczba umów zawieranych z firmami (posiadającymi odpowiednie zezwolenia) na wywóz śmieci z posesji. Straż
Gminna Kosakowa w ramach akcji przeprowadziła kontrole sanitarno-porządkowe we wsiach: Rewa, Mosty, Dębogórze, Kosakowo i
Pierwoszyno. Przy okazji wykryto szereg innych nieprawidłowości, takich jak np. nie podłączenie posesji do gminnej kanalizacji. Na
terenie 22 posesji stwierdzono brak posiadania umów na wywóz odpadów. Wszystkich, którzy nie dostosowali się do obowiązujących
przepisów pisemnie wezwano w terminie 7 dni do usunięcia nieprawidłowości. „Niezdyscyplinowani” mieszkańcy gminy Kosakowo
zostali ukarani 13 mandatami karnymi na łączną kwotę 2 300 zł.
Słowa uznania składamy pracownikom Straży Gminnej w Kosakowie, która choć obciążona nawałem innych obowiązków, do
kontroli na posesjach podeszła rzetelnie i z dużym zaangażowaniem.
KONTAKT
Wszelkie zapytania, problemy związane szczególnie z gospodarką odpadami, ale także z innymi problemami ochrony środowiska i
edukacji ekologicznej prosimy kierować na adres:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl
gospodarka odpadami: tel. 624-66-11, mail: dgo@kzg.pl
ochrona środowiska: tel. 624-75-15, dos@kzg.pl
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„Szansa na sukces – kompleksowe wsparcie dla osób
chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”

SZKOLENIA DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Kosakowo, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w realizowanym przez Pomorską Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską – Europejski Fundusz
Społeczny pt. „Szansa na sukces – kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność
gospodarczą ”, który polega na pomocy finansowej dla nowopowstałych firm.
Informacje na ten temat oraz formularz zgłoszeniowy można również znaleźć na:
stronie internetowej Gminy Kosakowo : www.kosakowo.pl
Jednocześnie informujemy, iż kwestionariusz zgłoszeniowy, w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Urzędu
Gminy Kosakowo, w Biurze Obsługi Interesanta, a w wersji elektronicznej pobrać ze strony :
http://www.parr.slupsk.pl/index.php?go=pelny&tresc=projekty_biezace/szansa_na_sukces.htm
Tam można też znaleźć bardziej szczegółowe informacje o zakresie i terminach szkoleń.
rzypominamy, iż termin składania kwestionariuszy do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego upływa 30.11.2005 r.
Dodatkowych informacji udziela:
Marzena Pobłocka - Koordynator projektu
tel. 840-11-72 wew. 53 e-mail: marzena@parr.slupsk.pl
Z poważaniem
Instytucja Zarządzająca:
Departament Zarzadzania Europejskim Funduszem Społecznym
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Skr. Poczt. 59 00-955 Warszawa
www.zporr.gov.pl
www.europa.eu.int
www.efs.gov.pl
„Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do
zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz
inwestowania w zasoby ludzkie”.
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską i budżet państwa

Uchwały Rady Gminy Kosakowo
podjęte na posiedzeniu XXXVII Zwyczajnej Sesji
w dniu 27 października 2005 roku

1)

Nr XXXVII/94/05 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania;

2)

Nr XXXVII/95/05 w sprawie przyjęcia cen biletów jednorazowych i okresowych za wewnątrzgminne przewozy
osób.

3)

Nr XXXVII/96/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej NATURA 2000 dla obszaru Zatoki Puckiej i Półwyspu
Helskiego ( PLH220032 )

4)
5)

Nr XXXVII/97/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

6)

Nr XXXVII/99/05 w sprawie określenia na 2006 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Nr XXXVII/98/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/8/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2005 r.
w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów kierunków
dziennych szkół wyższych;

„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.
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UPRAWNIENIA BEZPŁATNE I ULGOWE W PUBLICZNEJ KOMUNIKACJI
Uprawnienie przysługuje na liniach
zwykłych,
pospiesznych
i nocnych

GRUPA PASAŻERÓW

specjalnych
do przejazdów

Senatorowie i posłowie na Sejm

bezpłatnych

bezpłatnych

Dzieci do lat 4 (z wózkiem dziecięcym lub bez)

bezpłatnych

bezpłatnych

Niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi (na wózku inwalidzkim lub bez) oraz
przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych niezdolnych do pracy i samodzielnej
egzystencji

bezpłatnych

bezpłatnych

Niezdolne do pracy osoby represjonowane (na wózku inwalidzkim lub bez) oraz przewodnicy
osób represjonowanych niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji

bezpłatnych

bezpłatnych

Osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (na wózku
inwalidzkim lub bez) oraz towarzyszący im przewodnicy

bezpłatnych

ulgowych

Ociemniali całkowicie niezdolni do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i towarzyszący im
przewodnicy

bezpłatnych

bezpłatnych

Ociemniali całkowicie niezdolni do pracy

bezpłatnych

bezpłatnych

Przewodnicy towarzyszący ociemniałym całkowicie niezdolnym do pracy

bezpłatnych

-

Uczniowie niepełnosprawni (na wózku inwalidzkim lub bez) na postawie legitymacji szkolnej
MENiS II / 182 / 2

bezpłatnych

bezpłatnych

Dzieci niepełnosprawne (na wózku inwalidzkim lub bez), uczęszczające do przedszkoli lub
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na postawie legitymacji przedszkolnej
MENiS II / 181 / 2

bezpłatnych

bezpłatnych

Opiekun niepełnosprawnego ucznia lub dziecka, wyłącznie na trasie miejsce zamieszkania placówka przedszkolna lub szkolna na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia
niepełnosprawnego M/-I/2002 wydanego przez placówkę przedszkolną lub szkolną

bezpłatnych

bezpłatnych

Osoby legitymujące się biletem pracowniczym

bezpłatnych

bezpłatnych

Osoby posiadające legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK" I stopnia

bezpłatnych

ulgowych

Osoby, które ukończyły 70 lat

bezpłatnych

ulgowych

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat

ulgowych

ulgowych

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół policealnych do dnia 31
grudnia roku ukończenia 21 lat

ulgowych

ulgowych

Młodzież niezdolna do pracy oraz młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i
lekkim w wieku od 18 do 30 lat

ulgowych

ulgowych

Studenci szkół wyższych

ulgowych

ulgowych

Uczniowie i studenci legitymujący się kartą EURO<26 Student albo kartą ISIC wydanymi
poza granicami RP

ulgowych

ulgowych

Emeryci i renciści niepozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń
emerytalnych bądź rentowych oraz ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści
otrzymują dodatki rodzinne

ulgowych

ulgowych

Kombatanci

ulgowych

ulgowych

Żołnierze rezerwy w dniu rozpoczęcia ćwiczeń, w trybie natychmiastowym

bezpłatnych

-

Przewodnicy z psami ratowniczymi, oznaczonymi emblematem Grupy PoszukiwawczoRatowniczej Państwowej Straży Pożarnej

bezpłatnych

bezpłatnych

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkali na terenie Gminy Kosakowo

bezpłatnych*

-

* Tylko na liniach zwykłych w granicach administracyjnych Kosakowa na trasie szkoła-adres zamieszkania. Dokumenty stanowiące podstawę do
przejazdów bezpłatnych i ulgowych są określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i
instytucje działające na obszarze
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Ważne dla rolników – wymagania dotyczące higieny pasz
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucki uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2006 roku wchodzi w życie
Rozporządzenie (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiające wymagania
dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. WE Nr L 35 z 08.02.2005r.). Stosownie do przepisów przedmiotowego rozporządzenia
(art.9 i art. 18) wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu
lub dystrybucji pasz zobowiązane są do dnia 1 stycznia 2006r. powiadomić organ właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia działalności o zamiarze prowadzenia tej działalności po tej dacie.
Uwzględniając definicje „podmiotu działającego na rynku pasz” oraz „produkcji pierwotnej pasz” zawarte w przedmiotowym
rozporządzeniu, obowiązek powiadamiania obejmować będzie również rolników wytwarzających produkty, które mogą być
stosowane w żywieniu zwierząt (w tym, m.in. producentów zbóż) i przedsiębiorców wytwarzających produkty odpadowe
przemysłu rolno-spożywczego stosowane w żywieniu zwierząt.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wytwarzania pasz i żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności
konsumowanej w gospodarstwie, w którym te zwierzęta są utrzymywane oraz zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji
żywności jak i bezpośrednich dostaw niewielkich ilości produkcji pierwotnej pasz na poziomie lokalnym, realizowanych
przez producenta dla lokalnych gospodarstw w celu wykorzystania ich w tych gospodarstwach i obrotu detalicznego karmą
dla zwierząt towarzyszących.
Organem właściwym dla prowadzonych działalności gospodarczych w gminie Kasakowo, któremu należy przesłać wniosek
o rejestrację jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38 (tel.: 673 10 90 i 673 06 86).
Przypominamy: termin składania wniosków – do 1 stycznia 2006r. Wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta tut.
Urzędu Gminy lub w Ośrodku Doradztwa Rolniczego (w tut. siedzibie Straży Gminnej).

Sprawozdanie z prac Wójta
w okresie międzysesyjnym od dnia 30.09 – 27.10.2005r.
I Sprawy organizacyjne:
1.

Zarządzeniem Nr 83/2005 z dnia 30.09.2005r. upoważniłem Kierownika GOPS do przyznawania i wypłaty zaliczek
alimentacyjnych.
2. Zarządzeniem Nr 87/2005 z dnia 18.10.2005 powołałem Komisję do przeprowadzania rokowań na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w miejscowości Kosakowo i Mosty w składzie; J.
Kaczmarek, I.Piwońska, B. Łukaszewicz.
3. Zarządzeniem Nr 88/2005 z dn. 19.10.2005r. wprowadziłem zasady udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć
dachowych i elewacji zawierających azbest w budynkach mieszkalnych. Informacja o powyższym została zamieszczona
na stronie internetowej gminy Kosakowo.
4. Zakończyły pracę Obwodowe Komisje Wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu, Senatu i Prezydenta RP.
Wybory na terenie Gminy Kosakowo przebiegły spokojnie i bez problemów.
5. Gmina Kosakowo została nagrodzona tytułem „Gminy Fair Play” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Jest to kolejne
nasze zobowiązanie (po ISO 9001:2000) w stosunku do potencjalnych przedsiębiorców, że przy załatwianiu spraw
spotykają się ze wsparciem ze strony Urzędu, szybką i sprawną obsługą, pomocą w wyszukiwaniu odpowiednich
terenów pod planowane inwestycje, a w końcu z przyjaznym przyjęciem społeczności lokalnej.
Informacja o certyfikacji wraz z ofertą inwestycyjną gminy będzie dostępna na stronie internetowej gminy Kosakowo, a znak
wykorzystywany w działaniach promocyjnych, w celu zwiększenia konkurencyjności inwestycyjnej gminy.

II. Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
4.
5.
6.

Zawarcie dziewięciu umów dzierżawy na część działki nr 50/3 o pow. 3 m2 położonej w Kosakowie w okresie Święta
Zmarłych z przeznaczeniem na sprzedaż zniczy i kwiatów. Czynsz 60,00 zł netto dziennie + VAT 22% lub w przypadku
umowy na dłuższy okres 210,00 zł netto miesięcznie + VAT 22%
Spisanie umowy ustalającej wysokość odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogi z działki nr 48 obręb
Pogórze w wysokości 3,00 zł za 1m2.
W dniu 19 października 2005 roku odbyły się po raz drugi rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych
w miejscowości Kosakowo i Mosty. W wyniku przeprowadzonych rokowań zostało zbytych 9 działek o oznaczeniu :
11/15 o pow. 892 m2 obręb Kosakowo za cenę 53.000,00 zł
1029/6 o pow. 1159 m2 obręb Mosty za cenę 77.073,50 zł
251 o pow. 717 m2 obręb Kosakowo za cenę 45.171,00 zł
261 o pow. 661 m2 obręb Kosakowo za cenę 47.150,00 zł
11/9 o pow. 932 m2 obręb Kosakowo za cenę 50.328,00 zł
11/10 o pow. 1068 m2 obręb Kosakowo za cenę 57.672,00 zł
11/8 o pow. 829 m2 obręb Kosakowo za cenę 44.766,00 zł
11/13 o pow. 939 m2 obręb Kosakowo za cenę 52.550,00 zł
59/1 o pow. 4300 m2 obręb Kosakowo za cenę 227.900,00 zł, co ogółem daje kwotę 655.610,50zł
Zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 64/9 o pow. 482 m2 położonej w miejscowości Kosakowo na okres od
20 października 2005 roku do dnia 19 października 2008 roku z przeznaczeniem na stworzenie placu manewrowego i
umożliwienie bezpiecznego transportu wewnątrzzakładowego.
Zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny położony w miejscowości Pierwoszyno w celu zapewnienia schronienia
dla osoby fizycznej, która przebywała w budynku gminnym przeznaczonym do rozbiórki. Gmina ponosi czynsz w
wysokości 550,00 zł miesięcznie.
Zawarcie umowy podnajmu na lokal mieszkalny, który wynajęła gmina. Podnajmujący wnosi na rzecz gminy czynsz w
wysokości 150,00 zł miesięcznie a opłatę za energię elektryczną dla właściciela lokalu.
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7.
8.
¾
¾

Wpłynął wniosek osoby fizycznej o wypłacenie odszkodowania w wysokości 24.600,00 zł z tytułu obniżenia wartości
nieruchomości – działka nr 244/6 obręb Rewa w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Rewa.
Wojewoda Pomorski wydał dwie decyzje w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Gminę Kosakowo
własności nieruchomości położonych we wsi :
Rewa działka nr 88/1 i 88/2 o pow. ogólnej 69 m2
Dębogórze działka nr 137 o pow. 300 m2 ( część ulicy Zbożowej )

III. Zamówienia publiczne
1.
2.
3.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na roboty przy zagospodarowaniu terenu stawu w
miejscowości Dębogórze – I etap. Została nim firma Wasko z Godętowo 3, za cenę brutto 104.920zł (wpłynęły 2
oferty).
W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn.
„Budowa Gimnazjum”. Zostało nim Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z
siedzibą w Gdańsku za cenę brutto: 15.860zł (wpłynęły 4 oferty).
W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na „wykonanie elementów zagospodarowania boiska przy
Szkole Podstawowej w Dębogórzu”. Została nim firma „Frodrog” z Pucka za cenę brutto wykonania zamówienia
11.465,43zł (wpłynęła 1 oferta).

IV. Spotkania i narady
30.09.2005 - spotkanie z dyr. Nadleśnictwa Gdynia w spr. zamiany gruntów; uczestnictwo w zebraniu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kosakowie
3.10.2005 – pożegnanie Skarbnika Gminy Kosakowo p. Teresy Sliwinskiej; udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej wsi Rewa
4.10.2005 – udział w inauguracji projektu wychowawczo – obywatelskiego w Szkole Podstawowej w Mostach pt. „Z
Maciusiem dojrzewamy do odpowiedzialności”.; spotkanie z przedstawicielem klubu sportowego „Flota” nt. budowy basenu;
spotkanie z członkami Rady Sołeckiej w Mostach
7 –8.10.2005 – udział w konferencji pn. „Jasna i bezpieczna gmina” organizowanej przez Zakł. ENERGA
10.10.2005 – rozmowa z nowym właścicielem Wioski Żeglarskiej w Rewie na temat perspektyw rozwoju
12.10.2005 – odbiór certyfikatu „Gmina Fair Play” w Sali Koncertowej Pałacu Kultury
13.10.2005 – spotkanie z przedstawicielami Rady Sołeckiej Babich Dołów
14.10.2005 – Przyjęcie protokołu z kontroli NIK w Urzędzie
15.10.2005 – udział w spotkaniu Towarzystwa Miłośników Rewy i Mechelinek
17.10.2005 - udział w uroczystości 92 urodzin p. Stefanii Wujke z Rewy
18.10.2005 – wizja lokalna w Pierwoszynie; rozmowy z przedstawicielami ENERGA nt. umowy na konserwację punktów
świetlnych na terenie gminy Kosakowo
20.10.2005 – spotkanie z Wicemarszałkiem woj. pomorskiego Mieczysławem Strukiem, podpisanie protokołu z kontroli NIK
w Urzędzie
21.10.2005 – narada organizacyjna w spr. Zaduszek Morskich na Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie w dn. 2 listopada
oraz koncertu z okazji 11 listopada
24.10.2005 – szkolenie nt. nowych zasad przyjmowania do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; narada w sprawie
inscenizacji Obrony Kępy Oksywskiej
25.10.2005 – szkolenie nt. konstruowania budżetu na 2006r.
26.10.2005 – udział w sesji Rady Powiatu; negocjacje w spr. konserwacji punktów świetlnych; czat internetowy
27.10.2005 – spotkanie w Nadleśnictwie Gdynia dotyczące zamiany gruntów; spotkanie z nauczycielami z Gdyni, Rumi i
Kosakowa oraz kuratorem; spotkanie z przedstawicielami Firmy „Półwysep” w spr. ostatecznego odbioru kanalizacji wsi
Rewa.

Piknik w gęśniku
12 listopada br. na posesji pana Andrzeja Dzienisza w Dębogórzu odbył się „Piknik w gęśniku”.
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Bursztyn”, promując swoją działalność po raz drugi zorganizowało
wspaniałą zabawę. Honorowy patronat został powierzony przez organizatorów Wójtowi Gminy
Jerzemu Włudzikowi. Gości zabawiała kapela kaszubska, która przygrywała do tańca oraz dzieci z
zespołu tanecznego przy Szkole Podstawowej w Dębogórzu .Prowadzący piknik Józef Roszman
zachęcał do udziału w konkursach. Nie obyło się bez czerniny , żurku, pasztetu i okrasy. Frekwencja
mimo „ strachu przed grypą” była duża, a zabawa bardzo udana. Wysiłek włożony w organizację
pikniku, którego celem była promocja Stowarzyszenia i zachęta do zakupu smacznego drobiowego
mięsa hodowanego w sposób tradycyjny „ na zielonej łące”, zaowocuje - jak zapowiadają
organizatorzy - kolejną przyszłoroczną zabawą.
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WÓJT GMINY PROMUJE NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW GMINY
Stypendia Wójta Gminy Kosakowo przyznawane są najbardziej uzdolnionej młodzieży gminnej od 2003r. Aby otrzymać
stypendium, zarówno studenci jak i uczniowie spełnić muszą określone Uchwałą Rady Gminy Kosakowo kryteria. Obok
wysokiej średniej wszystkich ocen, brane są też pod uwagę osiągnięcia w konkursach wiedzy i sporcie. W tym roku
stypendia otrzymało 13 osób, w tym 3 gimnazjalistów, 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 5 studentów. Otrzymali je:
Mariusz Zinka – średnia 5,25. Mariusz jest laureatem I stopnia konkursu przyrodniczego Trójmiejskiej Gimnazjady
Edukacyjnej,
Artur Duszak – średnia ocen 5,06
Marlena Łempicka – zdobywczyni 3 złotych medali w pływaniu, 2 złotych medali w LA – w Międzynarodowych
Zawodach Sportowych Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Warszawie. Z przedmiotów obowiązkowych uzyskała
średnią ocen 5, 21.
Aneta Adamczyk – średnia ocen 5,33 oraz wygrany Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego.
Martyna Mazurek – za udział oraz podiumową lokatę w XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski
Juniorów Młodszych w Warszawie, Mistrzostwach Makroregionu Centralnego, Mistrzostwach Makroregionu
Mazowieckiego, Szkolnych Drużynowych Mistrzostwach Świata w Portugalii.
Mariusz Belka - średnia 5,18. Okrzyknięto go najlepszym uczniem - biologii woj. pomorskiego w 2005r., laureat konkursu
chemicznego „Wygraj Indeks” Politechniki Gdańskiej. Laureat zawodów okręgowych Jubileuszowej XXX Olimpiady
Geograficznej i Nautologicznej.
Małgorzata Gutowska (5,43) i Monika Gutowska (5,50), (nie po raz pierwszy)
Karolina Muża – średnia ocen z egzaminów 4,8. Podczas semestru Karolina studiowała na uczelni niemieckiej.
Monika Szydłowska otrzymała stypendium za udział w Ogólnopolskim Konkursie Twórczego Rozwiązywania ProblemówOdysei Umysłów, oraz za zajęcie I miejsca na Eurofestivalu w Mołdawii gdzie reprezentowała Polskę w Konkursie Odysei
Umysłu.
Kamil Langowski - średnia 5,00 i udział w Pomorskich Zawodach w Programowaniu Indywidualnym./ III m-c/, zdobycie
„Paszportu Firmy ADB” w klasyfikacji generalnej ogólnopolskich „Potyczek Algorytmicznych”, uprawniającego do podjęcia
pracy w w/w firmie.
Magdalena Molendowska – wschodząca gwiazda Wydziału Aktorsko-Wokalnego Akademii Muzycznej w Gdańsku rodem
z Kosakowa. Średnia ocen egzaminacyjnych 4,83. Miłośnicy muzyki oraz stali bywalcy uroczystości gminnych znają
Magdalenę z licznych promujących Gminę występów.
Gabriela Borys jej średnia ocen z egzaminów wynosi 4,86. Komisja Stypendialna wnioskowała do Wójta o przyznanie
Gabrieli po raz kolejny stypendium naukowego.

Gminny Konkurs
Szopek Bożonarodzeniowych
Organizator:
Wójt Gminy Kosakowo oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Dębogórzu
Warunki uczestnictwa:
1.
W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Kosakowo, bez względu na wiek.
2.
Szopki mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo.
3.
Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:
• dzieci w wieku przedszkolnym
• dzieci szkół podstawowych
• młodzież szkół ponadpodstawowych
• dorośli
4.
Wykonane szopki, w dowolnej technice, należy dostarczyć w dniu 19.12.2005r, o godz. 12.00 do Szkoły
Podstawowej w Dębogórzu, ul. Pomorska 30
5.
Oceniana będzie:
•
estetyka i technika wykonania
•
nawiązanie do tradycji kaszubskich
•
pomysłowość
6.
Wykonawcy szopek przywożą je do Szkoły w Dębogórzu oraz wykonują na własny koszt.
7.
Szopki będą oceniane przez trzyosobowe jury. Nagradzane będą po trzy najlepsze szopki w każdej kategorii. Jury
może nie przyznać nagród w danej kategorii, a jedynie wyróżnić. Werdykt jury zostanie ogłoszony w dniu 22.12.2005r
o godz. 16.00 na Sesji Rady Gminy.
8.
Szopki będzie można oglądać na wystawie w Szkole Podstawowej w Dębogórzu.
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