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Kto jest kim?
W dzisiejszym numerze Biuletynu przedstawiamy sylwetki osób nominowanych w
bieżącym roku przez Kapitułę do tytułu „Zasłużony Człowiek Morza”.

Józef Michał Hubert Unrug (1884-1973)
Jako dowódca floty w latach 1925-1939 był żywo zainteresowany jej rozwojem, w
szczególności floty podwodnej, szczególny nacisk kładł na szkolenie kadr morskich.
W 1939 roku mianowano go Dowódcą Obrony Wybrzeża. Był jeńcem 6 obozów, na
każdym kroku podkreślając swoją polskość, godność i honor polskiego oficera.
W momencie przekazania okrętu podwodnego ORP „Dzik” powiedział:
„Jeżeli potrafiliśmy utrzymać ducha niezłomnego w walce pełnej sukcesów i
zaszczytów, potrafimy zachować go również w niepowodzeniu. Wierzymy wszak
głęboko, że nadejdzie czas, kiedy poczujemy pod stopami stalowy pokład i znów w
cieniu bandery Białego Orła będziemy udowadniać światu, że „Jeszcze Polska nie
zginęła”.
Za obronę Wybrzeża został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari IV klasy.
Zmarł we Francji.

Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz „Macaj” (1890-1972)
Kapitan żeglugi wielkiej, ostatni komendant „Lwowa”, pierwszy komendant „Daru
Pomorza”. Nazywano go „Kapitanem kapitanów”.
Po II wojnie światowej jako jeden z pierwszych wrócił do Gdyni i sam zaczął
odgruzowywanie Szkoły Morskiej, następnie uruchamiał Szkołę Morską w
Szczecinie. Jako pełnomocnik ministra żeglugi zajmował się sprawami związanymi
z kształceniem kadry oficerskiej polskiej floty, prowadził również szeroką
działalność popularyzującą morze.
Oprócz posiadanej olbrzymiej wiedzy i praktyki morskiej charakteryzował się
niezwykłą osobowością, był kapitanem znanym na całym świecie, przez
wychowanków niezwykle cenionym i szanowanym. To jedna z najznakomitszych
postaci w historii polskiej bandery i szkolnictwa morskiego.

Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974)

Budowniczy Gdyni, minister przemysłu i handlu, wicepremier i minister skarbu. Z
jego działalnością powiązane są wszystkie wielkie osiągnięcia II RP: związanie
Śląska z Wybrzeżem Morskim, magistrala kolejowa Katowice-Gdynia, rozbudowa
Warszawskiego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola, Mościce, Centralny Okręg
Przemysłowy. Dzięki jego działaniom Gdynia szybko mogła się stać jednym z
największych i najnowocześniejszych portów na Bałtyku. Powstała flota handlowa i
Dalekomorska Flota Rybacka.
Wojna obróciła w ruinę dzieło jego życia i przekreśliła wielki perspektywiczny plan
rozwoju gospodarczego, sięgający aż po rok 1954. Miał nieoceniony wpływ na
rozwój polskiego wybrzeża oraz rodzimej gospodarki morskiej. Jako pierwszy
otrzymał tytuł doktora honoris causa nauk ekonomi cznych Uniwersytetu
Gdańskiego.
Wmurowanie tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie

Już dziś zapraszamy na tę niecodzienną uroczystość,
która rozpocznie się dnia 2 lipca 2006 roku o godzinie 17.00.
Mszą św. koncelebrowaną.

23 czerwca
kończy się rok szkolny.
Przed nauczycielami i
uczniami czas wakacyjnego
odpoczynku. Niech zatem
rozpoczynający się tego
dnia upragniony przez
wielu czas wakacji posłuży
Wam jak najlepiej. Niech
dobrze służą: woda, słońce,
świeże powietrze, lasy,
góry. Bądźcie szczęśliwi i
radośni. Wracajcie wszyscy
zdrowi we wrześniu do
swoich szkół.

Dziękuję dyrektorom szkół
i nauczycielom za trud ich
pracy wychowawczej.
Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik

DZIEŃ EUROPEJSKI
W GIMNAZJUM W MOSTACH

Dnia 30 maja 2006 roku w Gimnazjum w Mostach w ramach
obchodów Święta Szkoły odbył się Dzień Europejski mający na
celu rozwijanie wiedzy o kulturze, historii i tradycji krajów
europejskich. Za realizację i przygotowanie projektu
odpowiedzialne były mgr A. Gerber oraz mgr D. Miotk.
W ramach godziny wychowawczej poszczególne klasy pod
opieką nauczyciela przygotowały dekorację sali, stroje i część
artystyczną związaną z wcześniej wylosowanym krajem.
Rozpoczęcie Dnia Europejskiego zaczęło się uroczystym
odśpiewaniem Hymnu Unii Europejskiej „Ody do radości”.
Największe emocje wywołała część artystyczna, w której każda
z klas odgrywała scenki mające na celu przybliżenie tradycji i
historii danego kraju. Odbył się także quiz wiedzy o krajach
Unii Europejskiej. Poszczególne klasy reprezentowały 3 osobowe drużyny.
Nad przebiegiem Dnia Europy pieczę sprawował dyr. Szkoły
mgr A. Pop, jako przewodniczący jury. Pierwsze miejsce zajęła
klasa 3A, drugie miejsce 2B, a trzecie miejsce 2A.

„Piłkarska Kadra Czeka”

25 maja br. w Pinczynie k. Stargardu Gdańskiego rozegrał się
coroczny turniej pod nazwą „Piłkarska Kadra Czeka”. Kolejny
raz brały w nim udział dziewczęta z Gimnazjum w Mostach,
przygotowywane przez nauczycielkę wychowania fizycznego
Panią Marię Lebiedzińską.
Nasza piłkarska drużyna dziewcząt w składzie: Agata Marszał,
Agnieszka Badtke, Sonia Kunkol, Alicja Zmuda,Kasia Zinka,
Marlena Wiśniewska, Angelika Wojewska, Agnieszka Ficht,
Daria Kaleta, Marta Gawin, Agnieszka Kerszke, Magda Misztal,
Małgosia Sosnowska, Agata Wiśniewska, Paulina Nowaczyk,
Małgosia Kobalczyk wywalczyła II miejsce w województwie
pomorskim.
Dziewczęta utrzymują wysokie lokaty od 2004r., kiedy to zajęły
I miejsce. W roku 2005r. uplasowały się na II pozycji.
Przekazujemy gratulacje od Wójta Gminy.

Kwaśne mandaty od pierwszoklasistów

Szkoła Podstawowa w Pogórzu zlokalizowana jest przy
ruchliwej ulicy łączącej Suchy Dwór z Gdynią. Pomimo nakazu
ograniczenia w tym miejscu prędkości do 40 km/h, wielu
kierowców lekceważy ten przepis, stwarzając tym samym realne
zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci zmierzających codziennie
do szkoły.
Chcąc uwrażliwić dorosłych na ten problem uczniowie klasy I
wraz z wychowawcą i policjantami z Sekcji Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Pucku, zorganizowali w dniu 6
czerwca 2006r. akcję pt. „Pomarańcza czy cytryna”.
Przedsięwzięcie to miało na celu poprawę bezpieczeństwa
dzieci na drodze. W tym dniu mandat zastąpiony został
kawałkiem cytryny, który musieli zjeść kierowcy nie
przestrzegający przepisów ruchu drogowego. Na szczęście byli
też tacy, którym
uczniowie mogli
podziękować za
bezpieczną
jazdę,
nagradzając ich
ćwiartką
pomarańczy.
Szkoda, że tych
drugich okazało
się
znacznie
mniej. Należy
jednak
mieć
nadzieję, że podobne akcje organizowane w przyszłości
sprawią, że dorośli zdejmą nogę z pedału gazu widząc dzieci
idące
do
szkoły.______________________________________________

SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH
W ROKU SZKOLNYM 2005/06

Sprawdziany odbyły się w całej Polsce 4 kwietnia 2006r. Pisali
je uczniowie szóstych klas. Na tle ogólnej punktacji w powiecie
i w województwie nasi szóstoklasiści wypadli wcale nieźle, w
tym najlepiej ze szkoły w Pogórzu.
Prezentujemy wyniki sprawdzianów:
Szkoła Podstawowa w Mostach
Szkoła Podstawowa w Pogórzu
Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
Gmina Kosakowo
Powiat pucki

Województwo pomorskie

Liczebność
43
21
20
84
994

27520

Średni wynik
26,88
28,29
25,15
26,82
23,35

24,63

PODZIĘKOWANIA

Sołtys wsi Dębogórze Wybudowanie w imieniu dzieci sołeckich
dziękuje miejscowym sponsorom imprezy z okazji Dnia
Dziecka: hurtowni Scholler, wytwórni Kummer oraz sklepom
Trelmar i Pod Wieżą, a Panu Adamowi Mazurkowi za
umożliwienie pobytu dzieci na terenie stadniny koni.
Rodzice milusińskich z Kazimierza dziękują Sołtysowi, Radzie
Sołeckie i sponsorom p. Lipskiej i p. Szreder za zorganizowanie
imprezy z okazji DNIA DZIECKA

II Powiatowy Przegląd
Zespołów Folklorystycznych w Wierzchucinie
W przeglądzie, który odbył się 4.06. brały udział zespoły z
powiatów puckiego, wejherowskiego i lęborskiego. Zespół
folklorystyczny „Dębogórskie kwiatki” ze Szkoły Podstawowej
w Dębogórzu zaprezentował zgromadzonej publiczności znane
kaszubskie utwory oraz tańce. Profesjonalne zachowanie na
estradzie absolwentów tej szkoły, którzy nadal należą do
zespołu, wpływało łagodząco na tremę ich młodszych kolegów i
koleżanek z klas I-VI.
Zespół wyśpiewał i wytańczył II miejsce. W nagrodę otrzymał
burczybas - ludowy instrument muzyczny.
Od wielu lat menadżerem i dyrygentem zespołu muzycznotanecznego jest Pani dyr. Hildegarda Skurczyńska. Obecnie do
współpracy zaprosiła również p. Teresą Czerwińską nauczyciela regionalistę.
Występy poza granicami naszej gminy wpisane są w „Program
regionalny szkoły”.
Jak twierdzi Pani dyrektor: „kształtowanie poczucia własnej
tożsamości jest podstawą zaangażowania ucznia w
funkcjonowanie własnego środowiska. Związek młodego
człowieka z dziedzictwem własnego regionu jest wartością,
którą należy uświadamiać dzieciom i ich rodzicom”.
Gratulujemy owocnego występu.

WOKÓŁ WŁOSKIEGO BUTA
To tytuł projektu edukacji europejskiej realizowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej im. kontradmirała Xawerego
Czernickiego w Pogórzu.
Jak co roku uczniowie klas 0 – VI mięli okazję poznać kolejny kraj należący do Unii Europejskiej. Po Szwecji,
Niemczech i Wielkiej Brytanii, przyszedł czas na Włochy.
28 kwietnia 2006r., po prawie 4-ro miesięcznych przygotowaniach (wycieczkach po mapie, przewodnikach i Internecie),
uczniowie gotowi byli na zaprezentowanie swoich zadań. Impreza odbyła się w Centralnej Składnicy MW w Pogórzu, w
jednostce wojskowej, z którą szkoła utrzymuje stałe kontakty ze względu na wspólnego patrona kontradmirała
Czernickiego.
Dzień Włoski rozpoczął się zaśpiewaniem hymnu Unii Europejskiej i krótkim quizem na temat omawianego państwa.
Pierwsza część obejmowała Starożytność. Uczestnicy poznali m.in. historię powstania Rzymu, jego kulturę, sztukę i
znane budowle. W części tej podziwiano przygotowane przez klasy makiety i namalowane na płótnach budowle, były to:
Akwedukty, Colloseum, Panteon, Termy Karakalli, Kolumna Trajana, Teatr Marcellusa oraz Circus Maximus. Ponadto
każda klasa zaprezentowała wybranego boga rzymskiego. Gośćmi imprezy byli: Neptun, Fortuna, Wenus, Diana, Mars,
Amor i inne postaci rzymskiego panteonu.
Nie zabrakło również miejsca na degustację włoskiej potrawy – spaghetti, której walory smakowe zostały docenione
przez wszystkich.
Po przerwie uczniowie przenieśli się do współczesnych Włoch. W programie imprezy znaleźli się twórcy włoskiego
malarstwa i muzyki. Uczniowie przedstawili ich życie i artystyczne dokonania w formie inscenizacji. Kolejnym gościem
Dnia Włoskiego był Pinokio – najbardziej znana włoska drewniana lalka. Wcielili się w nią chłopcy z klas od 0 do VI,
którzy w krótkich scenkach zaprezentowali jego przygody i płynące z nich nauki.
Największe emocje wywołał kończący imprezę mini playback show. Uczestników imprezy do wspólnej zabawy porwały
największe włoskie gwiazdy i ich przeboje.
Projekt edukacji europejskiej stanowi połączenie dobrej zabawy z interesującą oraz efektywną formą przyswajania
nowych wiadomości. Każdego roku uczniowie z niecierpliwością oczekują na możliwość zaprezentowania swojej
wiedzy i pomysłowości. Ciekawe, które z państw europejskich odwiedzą następnym razem.
*************************************************************************************************

Kalendarz imprez – CZERWIEC-LIPIEC

Sołectwa Pirwoszyno i Mechelinki
ZK-P o/Dębogórze
ZK-P o/Dębogórze
Stowarzyszenie Chór „Morzanie”
Bibliotek Publiczna
Gminy Kosakowo

Dom Kaszubski

UG Kosakowo

Aleja w Rewie

Wybory Bursztynowej MISS LATA

UG Kosakowo

Inscenizacja
historycznych walk w obronie
Kępy Oksywskiej

UG Kosakowo
Patronat honorowy :
Bogdan Borusewicz – Marszałek
Senatu RP
adm.fl. Roman Krzyżelewski
Dowódca MW RP

Plaża
w Mechelinkach

23-24.06

Sobótki

24.06

V Przegląd
Pieśni o Morzu

2.07

Wodowanie książki Augustyna Necla

2.07

Uroczystość wmurowania tablic
w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych
Ludzi Morza

22.07

23.07

28-30.07

Dni Gminy Kosakowo
Trzydniówki muzyczne
28.07 – muzyka klasyczna
29.07 – muzyka pop, rock
30.07 – muzyka operetkowa

UG Kosakowo
Stowarzyszenie Chór „Morzanie”

III SPARTAKIADA PÓŁNOCNYCH DZIELNIC GDYNI

plener

Rewa

Mechelinki

Rewa, Mechelinki

Dnia 03.06.2006 odbyła się III SPARTAKIADA PÓŁNOCNYCH DZIELNIC GDYNI
(Babie Doły, Kosakowo, Oksywie, Pogórze).
Gimnazjum w Mostach wzięło udział w 4 konkurencjach:
szachy – Marcin Hohn I klasa ( II miejsce)
sztafeta lekkoatletyczna – Marlena Wiśniewska I klasa, Agnieszka Badtke I klasa, Tomasz Arciszewski III klasa, Michał Kerschke
III klasa (II miejsce)
tenis stołowy – Przemysław Nylec II klasa (III miejsce)
piłka nożna – Przemysław Nylec II klasa,Mirosław Skelnik I klasa, Siedlecki Andrzej III klasa, Baronowski Łukasz III klasa,
Żurawski Piotr III klasa, Kerschke Michał III klasa
(II miejsce).
Po podsumowaniu wyników Gmina Kosakowo (reprezentowana przez Gimnazjum i SP Mosty), biorąc po raz pierwszy udział w tego
typu imprezie, zajęła III miejsce.
Opiekunem Gimnazjum była pani Maria Lebiedzińska.
Zawsze cieszą wyczyny sportowe naszej młodzieży. Gratulujemy uczestnikom i nauczycielom.

KĄPIELISKA W REWIE

Jak w roku ubiegłym czynne będą 2 strzeżone kąpieliska w
Rewie, każde o długości 100m. Bezpieczeństwa kąpiących
pilnować będzie 3 ratowników na każdym kąpielisku. Sprawują
oni jednocześnie opiekę nad kolonistami. Wszyscy ratownicy
posiadają uprawnienia WOPR. Sprawami kąpielisk zajmuje się
P. Tomasz Zapaśnik z tut. Ref. ds. Gosp. Komunalnej i Ochrony
Środowiska, nr tel. 660-43-06-07.
NIESTETY W MECHELINKACH NIE MOŻNA SIĘ KĄPAĆ

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ:
•
•

Nauczcie się pływać
Nie skaczcie do wody, a zwłaszcza do takiej, której nie
znacie
•
Korzystajcie ze sprzętu wodnego zawsze w kapoku
•
Nie przeceniajcie swoich umiejętności nie dajcie się
podpuszczać kolegom, możecie stracić siły i trudno będzie
wrócić na brzeg
•
Pamiętajcie ze w rzekach i na morzu bardzo często
występują silne prądy i wiry
•
Stawy i zbiorniku przeciwpożarowe nie są miejscami do
kąpieli
•
Przed wejściem do wody sprawdźcie czy kąpiel w tym
miejscu jest dozwolona - przypominamy :
flaga biała oznacza, że można się kąpać
flaga czerwona - to bezwzględny zakaz kąpieli
•
Jeśli jesteście rozgrzani nie wskakujcie do wody
gwałtownie najlepiej najpierw się zamoczyć
•
Kąpcie się zawsze pod okiem dorosłych, na strzeżonym
kąpielisku
•
Nie wchodzicie do wody zaraz po jedzeniu, lepiej trochę
odczekać
•
Po wejściu do wody zanurzajcie się stopniowo
•
Nawet, jeśli dobrze pływacie nie wypływajcie poza linie
wyznaczone przez czerwone boje
•
Jeśli nie umiecie pływać nie przekraczajcie linii
wyznaczonych przez żółte boje
•
Opalajcie się z umiarem używając kremów z UV, noście
nakrycia głowy i okulary przeciwsłoneczne.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ:
numer ratunkowy nad wodą- 0 601 100 100
SPRZĄTANIE PLAŻ
Uwagi dot. utrzymania czystości prosimy zgłaszać do tut.
Ref. Gospod. Komunalnej i Ochr. Środowiska tel. 660-43-06
lub Straży Gminnej 660-43-11.

SEZON W REWIE

W okresie lata w Rewie na terenach dzierżawionych przez
gminę prowadzone będą takie działalności gospodarcze, jak:
dwie szkółki żeglarsko-windsurfingowe, w tym: „wakacje z
windsurfingiem” dla dzieci od 10-16 lat i „szkółka sportowa”
dla znających podstawy teoretyczno praktyczne w żeglowaniu
na desce /więcej informacji na www.rewasurf.pl /, będą
trzy wypożyczalnie sprzętu wodnego, między innymi
rowerków wodnych, kajaków, przejażdżki łodzią motorową
w tym na bananie, a także wypożyczalnia sprzętu plażowego
i sportowego, pięć punktów z drobną sprzedażą: okularów,
czapek i akcesoriów plażowych, sportowo-rekreacyjna
poduszka pneumatyczna dla dzieci, dwa pawilony handlowe
z upominkami i wyrobami z bursztynu, trzy pawilony
gastronomiczne, w tym jeden z asortymentem rybnym.
Wiele atrakcji szykują prywatni gestorzy, mieszkańcy Rewy.
Zachęcamy mieszkańców gminy do miłego spędzania czasu w
tej coraz piękniejszej naszej miejscowości i korzystania z
kąpieli morskich i słonecznych.

GMINNY REGULAMIN PLACU ZABAW

Plac zabaw jest obiektem Gminy Kosakowo w dyspozycji
Sołectwa.
Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież
szkolna do lat 15.
Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie placu zabaw pod
opieką osób dorosłych.
Na terenie placu zabaw zabrania się:
• przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod
działaniem innych środków odurzających
• wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
• niszczenia sprzętu i urządzeń
• zaśmiecania terenu
• wprowadzania zwierząt.
Osoby korzystające z placu zabaw powinny stosować się do
poleceń władz sołectwa oraz gminnych służb komunalnych.
Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich
opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego
Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.
Skargi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy Kosakowo
lub bezpośrednio u Sołtysa wsi.
Regulamin placu zabaw zatwierdził Wójt Gminy Kosakowo.

GMINNY REGULAMIN
BOISKA SPORTOWEGO

Boisko sportowe jest obiektem Gminy Kosakowo.
Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają mieszkańcy
sołectwa i pozostałych miejscowości gminy Kosakowo. Z
boiska korzystają osoby powyżej 7 lat. Dzieci do lat 12 mogą
przebywać na terenie boiska pod opieką osób starszych. Osoby
korzystające z boiska powinny stosować się do poleceń
zarządzających obiektem, a place i miejsca gier wykorzystywać
zgodnie z ich przeznaczeniem. Na terenie boiska zabrania się:
• przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod
wpływem innych środków odurzających
• niszczenia sprzętu i urządzeń
• zaśmiecania terenu
• wprowadzania zwierząt
• jazdy rowerem i innymi pojazdami.
Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska bądź ich
opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego
Regulaminu będą usuwane z boiska.
Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego
Regulaminu ponosi odpowiedzialność korzystający z boiska.
Skargi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy Kosakowo
lub bezpośrednio u Sołtysa wsi.
Regulamin boiska zatwierdził Wójt Gminy Kosakowo.

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o. o. w
Kosakowie informuje, iż na podstawie Uchwały nr 4/ 2006
Zgromadzenia Wspólników Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki w Gdyni z dnia 13 lutego 2006r. –
Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków Rozdz.
VIII § 28 ust. 4 - na terenie gminy Kosakowo w okresie od 15
maja do 15 września 2006 roku wprowadza się zakaz
podlewania ogródków przydomowych w godzinach od 6.00
do 22.00. Powyższy zakaz ma zapewnić mieszkańcom dostawy
wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod
odpowiednim
ciśnieniem.
Podlewanie
ogrodów
w
wymienionych godzinach, będzie przyczyną spadku
ciśnienia oraz występowania przerw w dostawie wody.
***************************************************
Sołtys wsi Pogórze organizuje dla mieszkańców gminy Kosakowo
pielgrzymkę kaszubską do sanktuariów maryjnych w Lourdes i
Fatimie w maju 2007 roku. Szczegółowe informacje na temat
wyjazdu można uzyskać pod numerem telefonu 625 53 56.

OSTATNIE TYGODNIE
STARYCH PRAW JAZDY

Do 30 czerwca 2006 roku trzeba wymienić
prawa jazdy wydane od 1 maja 1993 r. do 30
czerwca 1999 r. oraz wydane po 1 lipca 1999
r. na blankietach papierowych - informuje
Ministerstwo Transportu na swoich stronach
internetowych.
Kierowca, który nie wymieni starego prawa
jazdy do końca czerwca, nie straci wprawdzie
posiadanych
uprawnień
do
kierowania
pojazdami, ale nie będzie mógł prowadzić
samochodu do momentu wydania nowego
dokumentu, ponieważ "stare" prawo jazdy
straci ważność.

KOMUNIKAT

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku
informuje, że w dniach:
31.05.2006 r. do 10.06.2006 r.
przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich
przeciw wściekliźnie na terenie województwa
POMORSKIEGO
Szczepienie odbędzie się z samolotów drogą zrzutów
przynęt ze szczepionką przeciw wściekliźnie.
W związku z tym prosimy ludność o:
Ø nie wchodzenie do lasu przez 3 tygodnie
Ø nie podnoszenie i dotykanie przynęt
Ø trzymanie psów na uwięzi przez okres 3 tygodni
w przypadku kontaktu zwierząt gospodarskich z
przynętami należy skontaktować się z lekarzem
weterynarii
w przypadku kontaktu ludzi z przynętą należy zgłosić się
do lekarza medycyny
w przypadku bezpośredniego kontaktu ze szczepionką;
rany, oczy, jama ustna, i nos należy przed zgłoszeniem się
do lekarza medycyny, miejsca infekcji gruntownie
przemyć wodą i mydłem.
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Gdańsku
WŁODZIMIERZ PRZEWOSKI

DOTACJE UNIJNE
DO ŁĄK, PASTWISK I GRUNTÓW ORNYCH!!!
Od 15 maja do 31 sierpnia 2006 r. można składać
wnioski w ARiMR o przyznanie płatności z tytułu
realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych. Przed
złożeniem wniosku jednak należy opracować plan
działalności rolnośrodowiskowej.
Przykładowe pakiety programu i płatności:
Półnaturalne łąki jednokośne-wykaszanie ręczne-1.030
zł/ha/rok
Półnaturalne łąki jednokośne-wykaszanie mechaniczne –
400 zł/ha/rok
Półnaturalne łąki dwukośne – 880 zł/ha/rok
Pastwiska nizinne z wypasem tradycyjnym- 400 zł/ha/rok
Międzyplon ścierniskowy – 520 zł/ha/rok
Więcej informacji można uzyskać u doradcy
rolnośrodowiskowego we wtorki i czwartki w godz. 10.0014.00,
urzędującego w lokalu Straży Gminnej w
Kosakowie, przy Urzędzie Gminy.

Przestrzegajmy zasad selektywnej zbiórki śmieci

Nie jest nam przyjemnie pisać o tym, że ustawione na
terenie naszej gminy pojemniki do selektywnej zbiórki
szkła, papieru i plastiku zapełniane są niezgodnie z ich
przeznaczeniem. Powoduje to, że miejsca te i najbliższa
okolica zamieniają się w śmietniska.
Ostatnio podjęliśmy decyzję o usunięciu takich
pojemników w Pogórzu i Dębogórzu.
Apelujemy jednak, by przede wszystkim dawać dobre
przykłady szacunku do naszego środowiska naturalnego.
PRZEDSZKOLE W REWIE ?
W związku z sygnałami w sprawie utworzenia na terenie
Gminy
Kosakowo
ośmiogodzinnego
oddziału
przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, uprzejmie
informujemy, że taki oddział mógłby powstać na bazie
istniejącego już pięciogodzinnego przedszkola w Rewie,
gdyby okazało się, że jest dostateczna liczba chętnych
dzieci. Celem ustalenia potrzeb w tym względzie,
prosimy rodziców o przekazywanie pisemnych informacji
o poniższej treści do sekretariatów naszych szkół lub do
Urzędu Gminy w Kosakowie /Biuro Obsługi Interesanta/
w terminie do dnia 30 czerwca br.
Jestem zainteresowana /y posyłaniem dziecka do
ośmiogodzinnego oddziału przedszkolnego w Rewie
Imię i nazwisko dziecka ......................rok urodzenia……...
Czy pracuje ojciec ?..............................................................
Czy pracuje matka?...............................................................
sama wychowuję dziecko.....................................................
data………………………… podpis………………….......

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA- PROGRAM
PROFILAKTYCZNY NFZ
Program profilaktyczny, którego celem jest wykrycie raka
piersi w jak najwcześniejszym etapie obejmuje kobiety z
roczników 1937 do 1956. Badania prowadzone są w
nowo otwartej specjalistycznej przychodni diagnostycznej
w Wejherowie przy ul. 1 Brygady Pancernej W.P. 36
(wejście od ul. Rejtana przy tunelu samochodowym).
Skorzystać mogą Panie, które nie miały wykonanej w
ciągu ostatnich dwóch lat bezpłatnej mammografii.
Rejestracja i informacja pod nr tel. 058 677 11 11.
Badania wykonuje NZOZ STERMED.
W latach 2004 -2005 dzięki akcji NFZ na terenie objętym
obsługą NZOZ przebadano ok. 5000 pacjentek, wśród
których wykryto wiele niewyczuwalnych nowotworów.
URZĄD PRACY INFORMUJE:
Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków:
Miejsce
składania
oświadczeń

Składanie
Wypłata
oświadczeń świadczeń

Urząd Gminy
Kosakowo 28.06.2006
Biuro Obsługi
Interesanta

12.07.2006

Miejsce wypłaty

Bank Rumia
Spółdzielczy
o/Kosakowo
ul. Żeromskiego 67
godz.: 800 - 1700

OGÓLNOPOLSKA ALEJA ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA W REWIE
powstała, by czcić pamięć o wszystkich tych, którzy dla polskiego morza żyli, którzy na nim
pracowali i którzy życie w jego toni utracili.
Od niepamiętnych czasów stał u nasady "Szperku" krzyż, wysoki, z dębiny,
obłożony kamieniami, patrzył na południe. Został zniszczony przez
hitlerowców na przełomie lat 1939/1940.
Dnia 9 lipca 2004r. odbyła się w Rewie uroczystość otwarcia Alei
Zasłużonych Ludzi Morza oraz poświęcenia postawionego na nowo Krzyża
Morskiego. Krzyż poświecił Arcybiskup Tadeusz Gocłowski w asyście
księży proboszczów z parafii Pierwoszyno i Kosakowo. Zgodnie z tradycją,
podczas uroczystości wszyscy fundatorzy przedsięwzięcia podpisali akt
erekcyjny. Wmurowanie aktu pod Aleją Zasłużonych Ludzi Morza zostało
zainicjowane
przez
Arcybiskupa
Tadeusza
Gocłowskiego,
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego - Brunona Synaka,
Przewodnicząego Rady Gminy Kosakowo - Adama Miklaszewicza i Wójta
Gminy Kosakowo - Jerzego Włudzika. Aleja oraz krzyż powstały z
inicjatywy mieszkańca Rewy Pana Tadeusza Krzysztofa oraz Wójta Gminy
Kosakowo.
Postanowiono, że każdego roku w miesiącu lipcu w Aleję uroczyście
wmurowane zostaną trzy tablice upamiętniające nadanie tytułu "Zasłużony
Człowiek Morza"
Kandydatów do tytułu wybiera - spośród złożonych wniosków - Kapituła, w
skład której wchodzą: Marszałek Województwa Pomorskiego, Dowódca
Marynarki Wojennej RP, Rektor Akademii Morskiej w Gdyni,
przedstawiciel Ligi Morskiej i Rzecznej, Starosta Pucki, Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo i Wójt Gminy Kosakowo.
Tytuł nadaje się osobie, która swoim życiem, postawą, pracą przysporzyła
sławy polskiemu morzu i przyniosła chwałę Ojczyźnie.

Etap II budowy Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w
Kosakowie został w 2005r. zrealizowany przy wsparciu samorządu
województwa pomorskiego w wys. ok.100 000 zł ( 48,16% wartości
zadania) ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2005 - 2006, rok budżetowy 2005 w ramach Programu
Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2001-2006 (Uchwała Sejmiku
606/XLIV/2002 dnia 1 lipca 2002 roku) - Działanie 3.5. Rozwój oraz
podnoszenie standardu i jakości obsługi w obiektach infrastruktury
społecznej. W ramach projektu "Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi
Morza w Kosakowie - Gmina Kosakowo - Etap II" wybudowano: - 330 mb
promenady-chodnika o szer. 3 m, 10 punktów świetlnych,
zagospodarowano teren przy promenadzie w ławeczki, betonowe kosze na
śmieci, gazony z kwiatami. Umożliwiło to połączenie deptakiem
spacerowym cypla rewskiego z centrum miejscowości.
Promenada pełni funkcję historyczną i rekreacyjną.
Pierwsze trzy tablice odsłonięto w 2004r. Upamiętniają nadanie tytułu „Zasłużony Człowiek Morza” gen. Józefowi
Hallerowi temu, który „zaślubił Polskę z Morzem”, Klemensowi Długiemu, najsłynniejszemu armatorowi rewskiemu i
Janowi Leszczyńskiemu z Mechelinek, niedoścignionemu wychowawcy kadr morskich.
W roku 2005 uhonorowano: Karola Olgierda Borchardta, kapitana żeglugi wielkiej, najbardziej znanego i cenionego
polskiego pisarza marynistę, Augustyna Necla, rybaka, rodzimego pisarza kaszubskiego, związanego z morzem przez
całe swoje życie oraz Mariusza Zaruskiego, współorganizatora Yacht Klubu Polski, który ze swojej pasji do morza
zrobił narzędzie kształtowania charakterów m.in. na jachtach „Świteź” i „Zawisza Czarny”. Wartości te wpajał na tyle
skutecznie swoim uczniom i podwładnym, że czuli się oni zobowiązani, by przekazywać je dalej.
W bieżącym roku oddamy hołd Józefowi Michałowi Hubertowi Unrugowi, Konstantemu MatyjewiczMaciejewiczowi i Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu.
A więc do zobaczenia 2 lipca w Rewie.
więcej na stronie www.kosakowo.pl
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Działania edukacyjne prowadzone w Gminie Kosakowo w roku szkolnym 2005/2006
Ostatnie dni maja stały się okazją do podsumowania współpracy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z placówkami
oświatowymi. KZG swoją ofertę kierował do wszystkich placówek oświatowych, począwszy od przedszkoli, a kończąc na szkołach
ponadgimnazjalnych. 12 czerwca w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni odbyło się spotkanie z pedagogami, młodzieżą i radnymi.
Miłym akcentem było wręczenie nagród oraz dyplomów wyróżnionym uczestnikom akcji i konkursów. Największym zainteresowaniem
placówek z terenu Kosakowa cieszyły się konkursy „Mała nakrętka – duży problem” i „Małe dzieci nie chcą śmieci”.
Konkurs „Mała nakrętka-duży problem”
Około 22 000 uczniów i przedszkolaków z 64 placówek oświatowych z terenu KZG „Dolina
Redy i Chylonki” brało udział w zorganizowanym już po raz trzeci konkursie pt. „Mała nakrętka
– duży problem”. Konkurs polegał na zbiórce plastikowych nakrętek oraz wykonaniu pracy
plastycznej (projekt naklejki na pojemnik do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych). Prace
nadesłane do siedziby Związku podlegały wstępnej weryfikacji przeprowadzonej przez
uczestniczące w konkursie placówki oświatowe.
Celem całego konkursu było zwrócenie uwagi na problem odpadów z tworzyw sztucznych
powstających w niezwykle dużej ilości w naszych domach. Łącznie dzieci i młodzież zebrały
10 580 kg plastikowych nakrętek, oraz nadesłano 47 prac plastycznych.
Kosakowskie szkoły osiągnęły duży sukces zajmując w kategorii „Szkoły Podstawowe”: I
miejsce – Szkoła Podstawowa w Pogórzu i II miejsce – Szkoła Podstawowa w Dębogórzu,
natomiast w kategorii „Gimnazja”: II miejsce – Gimnazjum w Mostach. Na szczególne
wyróżnienie zasłużyła praca plastyczna Marty Luniak z klasy I c Szkoły Podstawowej w
Mostach.
Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” – VII edycja p.t. „Czyste podwórko”
Na konkurs nadesłano łącznie 181 prac plastycznych z 21 placówek z terenu Związku, w tym z 3 placówek z terenu Gminy Kosakowo.
Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki – laureatami zostali ze Szkoły Podstawowej w Dębogórzu: Dominik Kaczyński z klasy „0”
(I miejsce), ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu: Maciej Suchocki z klasy „I” (II miejsce), ze Szkoły Podstawowej w Mostach: Marta
Luniak z klasy „I” (wyróżnienie) i Karolina Mazur z klasy „III” (II miejsce).
Ponadto młodzież z Gimnazjum w Mostach (opiekun: Elżbieta Totzke) wzięła udział w warsztatach p.t. „Bliżej Europy-nowoczesne
gospodarowanie odpadami”, w ramach których młodzi ludzie „na własne oczy” zobaczyli jak przebiega unieszkodliwianie trójmiejskich
odpadów oraz w warsztatach terenowych p.n. „Oczyszczanie ścieków”, prowadzonych na terenie obiektów PEWIK Gdynia.
„Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe”
„Europejska Akademia Ekologii” to projekt ogólnopolski. Realizowany jest on przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin, do którego należy nasz
Związek. To właśnie dzięki współpracy między związkami gmin udało się pozyskać
środki finansowe z NFOŚiGW w Warszawie na realizację 3 zadań (kaskada edukacyjna
„Nie musimy śmiecić”, konkurs „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” i warsztaty
„Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”), które składają się na „Europejską Akademię
Ekologii”. W Europejskiej Akademii Ekologii łącznie wzięło udział 100 placówek
oświatowych z terenu Związku, w tym 4 z gminy Kosakowo: Szkoła Podstawowa w
Dębogórzu, Szkoła Podstawowa w Pogórzu oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w
Mostach. O szczegółach projektu wkrótce.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, tel. 058-624-66-11,
gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, mail: dgo@kzg.pl , ochrona środowiska: tel. 058-624-75-15, dos@kzg.pl
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SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie międzysesyjnym
od dnia 28.04. do 31.05.2006r.
I. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
W wyniku pisemnego przetargu przeprowadzonego w dniu 8 maja 2006 roku zostało zawartych 5 umów dzierżawy i 1 umowa poddzierżawy
na okres 3 lat z działalnością w sezonie ( 4 miesiące ) w miejscowości Rewa na :
•
Część działki nr 147/45 o pow.49 m2 z przeznaczeniem na gastronomię, miesięczny czynsz w wysokości 31,00 zł za 1m2 + 22% VAT
w sezonie
•
Część działki nr 147/45 o pow. 57 m2 z przeznaczeniem na gastronomię, miesięczny czynsz w wysokości 33,00 zł za 1m2 + VAT 22%
w sezonie
•
Część działki nr 147/45 o pow. 10 m2 z przeznaczeniem na drobny handel, jednorazowy czynsz w wysokości 1.014 ,00 zł + VAT 22%
za sezon
•
Część działki nr 147/45 o pow. 6 m2 z przeznaczeniem na drobny handel, jednorazowy czynsz w wysokości 320,00 zł + VAT 22% za
sezon
•
Część działki nr 244/11 o pow. 5 m2 z przeznaczeniem na drobny handel, jednorazowy czynsz w wysokości 500 ,00 zł + VAT 22% za
sezon
•
Część działki nr 147/45 o pow. 37,5 m2 z przeznaczeniem na gastronomię o profilu rybnym, miesięczny czynsz w wysokości 40,00 zł
za 1m2 + 22% VAT w sezonie
•
Część działki nr 146/3 o pow. 70 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie szkółki windsurfingowej, miesięczny czynsz w wysokości 15,00
zł za 1m2 + 22% VAT w sezonie
1.
Zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 244/11 o pow. 70 m2 obręb Rewa na okres 4 m-cy. Miesięczny czynsz dzierżawny –
350,00 zł + VAT 22% z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni quadów, skuterów drogowych i rowerów.
2.
Zawarcie w dniu 09 maja 2006 roku aktu notarialnego ze Spółką Akcyjną „Elektrociepłownie Wybrzeże na zbycie przez Gminę
Kosakowo działki nr 303 o pow. 0,27 ha położonej w Mostach za cenę 17.010,00 zł netto.
3.
Zawarcie umowy dzierżawy na dz. Nr 50 o pow. 20 m2 i umowy poddzierżawy na dz. Nr 59 o pow. 12 m2 obręb Rewa na
prowadzenie wypożyczalni rowerków wodnych.
Okres dzierżawy 4 m-ce w sezonie 2006r, czynsz 3,00 zł za 1 m2
4.
Podpisanie umowy w sprawie ustalenia odszkodowania za drogi powstałe z podziału
działki nr 164/15 w Kosakowie w wysokości 1,00 zł za 1m2 gruntu
5.
Zawarcie umowy dzierżawy z Cityboard Media Spółka z o.o. na część działki nr
1035/84 o pow. 10,5 m2 na okres 1 roku dla ustawienia nośnika reklamowego.
Miesięczny czynsz 628,95 zł + VAT 22%.
6.
Zawarcie umowy ustalającej odszkodowanie za przejęcie udziału ½ części działki nr 81/5 o pow. 5907 m2 obręb Pogórze ( ulica
Sobieskiego i Zamoyskiego) w wysokości 2,00 zł za 1m2
7.
Zawarcie dwóch umów poddzierżawy w miejscowości Rewa (plaża) – część działki nr 146/3 na okres 4 m-cy
•
Teren o pow. 100 m2 na ustawienie poduszki pneumatycznej, miesięczny czynsz 3,00 zł za 1 m2
•
Teren o pow. 20 m2 na prowadzenie wypożyczalni rowerów wodnych i kajaków, miesięczny czynsz 3,00 zł za 1 m2
•
Teren o pow. 40 m2 na prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego, miesięczny czynsz 3,00 zł za 1 m2
8.
W wyniku ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30 maja 2006 roku zostało zbytych 11 działek
budowlanych w miejscowości Kosakowo ( ulica Wrzosowa i Złote Piaski ) za cenę 779.405,00 zł netto.
9.
Zawarcie 30 umów na etapie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mosty i Dębogórze w sprawie zaliczenia
opłaty adiacenckiej z tytułu podziału na poczet przyszłego odszkodowanie za drogi, które powstaną po podziale nieruchomości .
10.
Zawarcie w dniu 15 maja 2006 roku porozumienia w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie dróg w miejscowości Mosty o
powierzchni ogólnej 4.227 m2 w wysokości 6.000,00 zł
11.
Zawarcie przez Gminę Kosakowo umowy użyczenia z osobą fizyczną na okres 3 lat z przeznaczeniem na wybudowanie tymczasowej
pętli autobusowej do czasu wybudowania ulicy Kochanowskiego w Suchym Dworze.
II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielono zamówienia z wolnej ręki na „ rozbudowę
przyszkolnej bazy sportowej przy SP w Dębogórzu – Etap II”. Wykonawcą jest Firma Drogowa FRODROG z Pucka, ogrodzenie
wykona Zakład Ślusarski Tomasz Sikorski z Rewy.
Z braku ofert unieważniono II przetarg nieograniczony na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Zamówienie zostanie udzielone z wolnej ręki /na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 pzp/. Trwaja negocjacje z
projektantem.
Z braku ofert unieważniono przetarg nieograniczony na dostawę płyt drogowych typu YOMB. Zamówienie zostanie udzielone z
wolnej ręki /na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 pzp/.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp unieważniono przetarg nieograniczony pow. 60000 Euro na utrzymanie czystości i porządku na
terenach gminnych, plażach i terenach przyplażowych. Wpłynęły 3 oferty, wszystkie zostały odrzucone ze względów formalnych.
Ogłoszono II przetarg nieograniczony. Termin składania ofert upływa 19.06.br. Pilne prace z tego zakresu zostały zlecone z wolnej
ręki /na podst. art. 67 ust. 1 pkt 3 pzp/.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na „ wykonanie ogrodzenia terenu lotniska na odcinku 800 MB z dwoma bramami wjazdowymi
wg wymagań MON i SIWZ w m. Kosakowo”
Termin składania ofert przedłużono do 20.06.2006r., termin realizacji zamówienia – do 30.08.2006r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na ‘Budowę wielofunkcyjnego rekreacyjnego boiska wiejskiego w m. Pogórze II etap”.
Termin składania ofert upływa 14.06.br., termin realizacji zamówienia – do 29.09.2006r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na Budowę Domu Kultury w m. Pierwoszyno I Etap.
Termin składania ofert upływa 30.06.2006r., termin realizacji zamówienia – do 2.10.2006r.
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III. SPOTKANIA I NARADY
28.04.2006 - Udział w szkolnym Konkursie „Festiwal Piosenki Naszych Dziadków”.
29.04.2006 - Udział w uroczystościach z okazji 5-lecia chóru „Morzanie”.
04.05.2006 - Spotkanie z Prezydentem Miasta Gdyni w sprawie uroczystego otwarcia i zagospodarowania inwestycji powstałych w ramach
„Pierścienia wokół Zatoki Gdańskiej”.
06.05.2006 - Udział w uroczystościach 40-lecia OSP i nadania sztandaru.
08.05.2006 - Przetarg na dzierżawę miejsc w Rewie przeznaczonych na handel i rekreację.
09.05.2006 - wyjazd do Gdańska do notariusza w celu podpisania aktu notarialnego – sprzedaż działki dla Elektrociepłowni.
10.05.2006 - Rozmowy z mieszkańcami Suchego Dworu dotyczące zminimalizowania uciążliwości związanych z natężeniem ruchu, hałasem
i przejazdami ciężkiego sprzętu ul. Szkolną. Spotkanie z dowódcą lotniska i Prezydentem Miasta Gdynia w sprawie zagospodarowania i
dostosowania lotniska do potrzeb portu pasażerskiego.
11.05.2006 - Narada w sprawie wykupu gruntów pod realizację II etapu ul. Leśnej. Rozmowy w „Nadleśnictwie” dotyczące przejęcia
gruntów pod ulicę i przepompownie w Pierwoszynie.
15.05.2006 - Spotkanie w sprawie założenia na terenie naszej gminy klubu „Karate”.
Spotkanie w Urzędzie Miasta w Gdańsku w sprawie Bałtyckiego Metropolitarnego Forum Gospodarczego 2006.
16.05.2006 - Narada z dyrektorami szkół w sprawie koloni, wakacji i remontów obiektów szkolnych.
17.05.2006 - Spotkanie z przedstawicielami Sztabu Marynarki Wojennej w sprawie inscenizacji obrony Kępy Oksywskiej.
18.05.2006 - Udział w jury dziecięcego konkursu „Bawimy się w teatr”.
19.05.2006 - Spotkanie na lotnisku i dalszy ciąg rozmów dotyczących adaptacji obiektu na port pasażerski.
22.05.2006 - Narada w sprawie inscenizacji obrony Kępy Oksywskiej.
Wizja lokalna Al. Lipowej dotycząca kanalizacji oraz udział w zebraniu mieszkańców ul. Rzepakowej w Dębogórzu.
23.05.2006 - Wizja lokalna terenu Gminy Kosakowo.
24.05.2006 - Ocena budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy.
25.05.2006 - Wyjazd, wraz z przedstawicielami referatów inwestycji i gospodarki komunalnej, do Dębogórza Wybudowania celem oceny
prac nad remontem świetlicy.Udział w posiedzeniu komisji budżetowej.Czat internetowy z wójtem.
29.05.2006 - Spotkanie w Urzędzie Gminy w Pucku dotyczące dalszego funkcjonowania inicjatywy „Lider +”.
30.05.2006 - Narada kierowników referatów w Urzędzie Gminy dotycząca realizacji zadań oraz wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej
na terenie gminy. Udział w konferencji organizowanej przez Urząd Wojewódzki, dotyczącej Krajowego Planu Strategicznego i Programu
Odnowy Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
******************************************************************************************************************

Nasi dostojni jubilaci

W dniu 9 czerwca br. Wójt Gminy uroczyście wręczał medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadane przez Prezydenta
RP. Jubileusz Złotych Godów obchodzili Państwo:
Helena i Alfred Princ z Dębogórza, Maria i Franciszek Truszke z Rewy, Maria i Edmund Dzierzyńscy z Kazimierza,
Władysława i Edmund Piepiórka z Pierwoszyna, Stanisława i Jan Brechelka z Pierwoszyna i Maria i Antoni Paczul z Mostów.
Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego.

pp. Princ

pp. Dzierzyńscy

p. Brechelka

pp. Piepiórka

pp. Truszke
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PORADNIK OBYWATELA
Zagrożenia w lecie
PIERWSZA POMOC
Każdy świadek zdarzenia, w którym stan zdrowia lub życie innej osoby są zagrożone ma obowiązek udzielić jej pierwszej pomocy . Pierwsza pomoc udzielona w porę, na
miejscu tragedii , uratowała zdrowie i życie niejednej istocie ludzkiej. Sposób udzielania pierwszej pomocy zależy od rodzaju urazów.
URAZY KRĘGOSŁUPA
Najczęstsze przyczyny
•
Skoki do wody w miejscach nieznanych
•
kąpiele w kąpieliskach niestrzeżonych
•
wypadki
NAJCZĘSTSZE OBJAWY URAZÓW
Kręgosłup szyjny :
•
Ograniczona ruchowość głowy, przymusowe ułożenie głowy
•
Ból przy poruszaniu głową
•
Zaburzenia czucia w kończynach górnych i dolnych
•
Niedowłady kończyn górnych i dolnych
•
Zaburzenia oddechowe, porażenie przepony
Kręgosłup piersiowo - lędźwiowy
•
Ból wzdłuż kręgosłupa samoistny lub uciskowy
•
Zaburzenia czucia kończyn dolnych
•
Niedowłady kończyn dolnych
Postępowanie:
Najważniejszą zasadą jest możliwie najskuteczniejsze unieruchomienie kręgosłupa
Uzyskuje się je za pomocą :
•
Deski
•
Kołnierza szyjnego
•
Kamizelki tułowiowej
Przy braku powyższych przedmiotów należy :
•
Ułożyć chorego na równym twardym podłożu
•
Unieruchomić głowę i szyje dostępnymi środkami np. zrolowany koc
•
Wynoszenia poszkodowanego z samochodu przeprowadzić ostrożnie przy pomocy kilku osób
PRZY PORAŻENIU ODDECHU NALEŻY ROZPOCZĄĆ SZTUCZNE ODDYCHANIE
Telefony alarmowe:
999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż pożarna
997 - Policja
058- 660-43-11 Straż gminna w Kosakowie –telefon stacjonarny
058- 679-13-23- Ośrodek Zdrowia w Kosakowie
WZYWAJĄC POMOC STARAJ SIĘ ZACHOWAĆ SPOKÓJ
ROZMOWA Z DYSPOZYTOREM RATOWNICTWA
•
Określ dokładnie miejsce zdarzenia ( miejscowość, droga, ulica, dom itp.)
•
Opis zdarzenia ( rodzaj wypadku, liczba poszkodowanych)
•
Opisz stan ofiar zdarzenia wiek, stan przytomności, krwawienia, złamania)
•
Podaj swoje dane osobowe i numer telefonu
•
Wysłuchaj uważnie przekazywanych informacji
•
Poczekaj aż dyspozytor pozwoli ci się rozłączyć
Zawsze należy uważnie wysłuchać przekazanych instrukcji i rad nigdy nie przerywać połączenia bez zezwolenia dyspozytora.

CZAS WAKACJI - TYLKO ŁYCZEK ? ? ?
Dorośli starają się sprostać wyzwaniom, jakie przed nimi jako rodzicami stawia świat. Jednak niejednokrotnie sami w
używkach szukają „znieczulenia„ dla własnych trosk, problemów i frustracji, komunikując tym zachowaniem dzieciom,
że tak można sobie poprawić samopoczucie.
Zajęci troską o stronę materialną życia, gubimy to, co w istocie jest dla nas najważniejsze. Dobry kontakt z naszym
dzieckiem. Wzorzec postaw, promujący w mediach osiąganie łatwej przyjemności, styl życia i bycia z alkoholem w tle,
działa niezawodnie. To znajduje swoje odzwierciedlanie w statystykach ogólnokrajowych a także w badaniach
przeprowadzonych na terenie naszej Gminy.
Drastycznie obniża się wiek inicjacji alkoholowej.
Podobnie niepokojąco kształtują się wyniki dotyczące palenia papierosów i zażywania narkotyków. Raczej nie odbiegają
one od średniej krajowej, choć na pewno na terenie naszej Gminy, najbliższa rodzina papierosów ani narkotyków
dzieciom nie podaje. Wyniki badań stanowić będą dla nas dorosłych, sygnał do wzmożonej uwagi i zainteresowania się
tym jak gdzie, i z kim spędzają czas nasze dzieci.
Zjawisko spotykania pijanych kierujących pojazdami na drogach naszej Gminy też jest obecne. Niedaleko od naszej
Gminy dziewczyna, która pozwoliła sobie wypić tylko łyczek, jednego „drinka” obudziła się z wyjętą nerką.
Każda ilość alkoholu powoduje, poza innymi uszkodzeniami, zmianę stanu świadomości. Jak wynika ze statystyk,
możemy spotkać pijane dziecko także obok siebie na jakiejś imprezie. Każdorazowo osoba dorosła może dociec gdzie i
kto sprzedał lub podał dziecku alkohol. Często zrobi to osoba dorosła jedynie wiekiem metrykalnym. Pamiętajmy o tym
jako osoby dojrzałe i dorosłe, bo i w naszej Gminie czasem podaje się i sprzedaje alkohol osobom nietrzeźwym. Pomimo
prowadzenia szkoleń dla sprzedawców, informujących o dotkliwych karach za łamanie prawa i niegodziwość.
Nasze reagowanie i oddziaływanie jako zbiorowości ma wpływ na postawy i dzieci i sprzedawców. Nie pozbawiajmy się
sami możliwości bardzo rzetelnego zadbania o trzeźwość naszych dzieci. Szczególnie, że latem będzie panował nastrój
przyzwolenia na” luz”. Wszyscy chcielibyśmy po wakacjach spotkać się w dobrym zdrowiu ze wspomnieniami przygód
na trzeźwo. Najbliższa przyszłość naszych dzieci i nas samych jest w naszych rękach.
Rodzice Gimnazjalistów zadeklarowali chęć współpracy w kampanii „Ropsan - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu
Nieletnim”. Wszystkich zainteresowanych udziałem w pogłębieniu możliwości oddziaływania, prosimy o spotkanie w Sali
Posiedzeń Urzędu Gminy, w dniu 27.06.06r. o godzinie 1700.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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ATRAKCJE TURYSTYCZNE GMINY

Celem wzbogacenia oferty turystycznej Gminy Kosakowo, Wójt Gminy zachęca do podjęcia działalności w zakresie
przewozu osób:
1. bryczką z końmi
2. lokomotywą z wagonikiem, np. „przerobionym” ciągnikiem z przyczepą

bez zobowiązań podatkowych dla gminy /zwolnienie z podatku

Konkurs na Dyrektora Gimnazjum
Wójt Gminy Kosakowo informuje, że został ogłoszony Konkurs na Dyrektora Gimnazjum w Mostach na następny
5-letni okres. Szczegóły w ogłoszeniu na www.bip.kosakowo.pl (w menu wolne satanowiska)

ŚWIĘTOPEŁEK I MŚCIWOJ-

takie imiona otrzymają dwa najstarsze mechelińskie jesiony- pomniki przyrody.
Miłośników przyrody
zapraszamy w dniu 23 czerwca br. /piątek/ o godzinie 18,30 do Mechelinek na uroczyste nadanie imion drzewom
znajdujących się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, pod numerem 296.
Drzewa te stanowią cenny element przyrodniczy i krajobrazowy tego terenu i związane są z lokalną legendą i wybitnymi
postaciami historycznymi.
W uroczystości weźmie udział Wójt Gminy, który wraz z inicjatorem nadania imion - Panem Zygmuntem Miszewskim z
Mostów dokona symbolicznego aktu nadania. Nie zabraknie również uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mostach,
którzy sprawują pieczę nad pomnikami przyrody.

Zaraz po uroczystości Sołtys Mechelinek zaprasza na SOBÓTKĘ. Życzymy miłej zabawy

ZJAZD KASZUBÓW W GDYNI

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Dębogórzu informuje, że w dniu 1 lipca br./sobota/ odbędzie się w
GDYNI Zjazd Kaszubów.
Zbiórka uczestników o godz. 9,45 przy poczcie, przy Dworcu PKS w Gdyni, a następnie przemarsz do –kościoła przy ul.
Świętojańskiej /mszę odprawi arcbp Gocłowski/ - pod pomnik Abrahama /występy chorów/ - na Skwer Kościuszki.
ZAPRASZAMY

SOBÓTKA W PIERWOSZYNIE

ZKP/Oddział w Dębogórzu i Sołtys Pierwoszyna zapraszają 23.06. /piątek/ na SOBÓTKĘ
na polanie leśnej w Pierwoszynie.
W programie ognisko i inne atrakcje. Początek imprezy o godz. 19,00.

..

Podsumowanie projektu „Gdynia – miasto z morza” w SP w Dębogórzu
Dnia 13 i 14 czerwca 2006 roku w Szkole Podstawowej w Dębogórzu odbyło się podsumowanie projektu pt.
„Gdynia – miasto z morza” zorganizowanego z okazji 80 – tych urodzin Gdyni. Realizacja projektu trwała 3
miesiące, podczas której uczniowie kl. I-VI oraz przedszkola przygotowywali przydzielony temat. Autorki
projektu Hanna Pacyńska i Hanna Skurzyńska dla każdej klasy zaplanowały zadania związane z powstaniem
i rozwojem miasta Gdyni, morzem jako miejscem życia różnych roślin i zwierząt oraz miejscem pracy ludzi
morza. Podsumowanie projektu trwało dwa dni. Pierwszego dnia każda klasa prezentowała inscenizacje,
natomiast drugiego dnia uczniowie przygotowywali wystawę o Gdyni, powstałą
z prac dzieci. Wystawę pt.
„Gdynia - miasto z morza” będzie można oglądać do końca roku szkolnego na antresoli w Szkole
Podstawowej w Dębogórzu. Serdecznie zapraszamy
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas
Ś.p.
Paweł Dzierżyński z Dębogórza, żył 79 lat
Helena Kaleta z Pierwoszyna, żyła 92 lata
Józef Lubner z Pierwoszyna, żył 55 lat
Wanda Lipkowska z Dębogórza, żyła 76 lat

„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 2300 egz.
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Uchwały podjęte
na posiedzeniu XLIIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 31 maja 2006 roku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nr XLIII/29/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w Mostach na północ od kanału
zrzutowego oczyszczalni ścieków;
Nr XLIII/30/06 w sprawie rozpatrzenia wezwania do zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 sierpnia 2005r. Nr XXXV/70/05;
Nr XLIII/31/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 1070 poł w Kazimierzu );
Nr XLIII/32/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 88/1 i 88/2 poł. w Rewie );
Nr XLIII/33/06 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 84/10 położonej w miejscowości Pogórze, Gmina Kosakowo;
Nr XLIII/34/06 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo.
Nr XLIII/35/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na remont drogi wojewódzkiej nr 100
Nr XLIII/36/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Kosakowo na 2006 rok
Nr XLIII/37/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kosakowo
oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego
uprawnionych
Nr XLIII/38/06 w sprawie nadania nazw dla ulic położonych w obrębie geodezyjnym Pogórze na terenie gminy Kosakowo

„BAWIMY SIĘ W TEATR”
18 maja 2006 w Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbył się V
Międzyszkolny Przegląd Zespołów Teatralnych pn. „Bawimy się w
Teatr”. Organizatorem konkursu była dyrektor Szkoły Podstawowej
w Mostach Pani Anna Szymborska, oraz nauczycielki: panie Teresa
Jachimowska i Anna Klimczyk. Patronat nad konkursem objął Wójt
Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik.W konkursie wzięło udział 8
zespołów ze szkół powiatu puckiego oraz zespół ze Szkoły
Podstawowej nr 43 w Gdyni. Zespoły teatralne reprezentowane przez
dzieci w różnych grupach wiekowych przedstawiły bogaty repertuar.
Przyznano 3 główne nagrody, oraz wyróżnienia
indywidualne i zespołowe.
Zespół teatralny „Prosto z Mostów” ze Szkoły Podstawowej w
Mostach zajął II miejsce. Zespół ten ma więcej sukcesów. Zdobył w
tym roku szkolnym również główną nagrodę na Wojewódzkim
Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Gdańsku za przedstawienie pod
nazwą „O tempora, o mores” oraz III nagrodę w eliminacjach
wojewódzkich „Niebieskich Tarcz”. Ponadto zwyciężył w konkursie
na przedstawienie teatralne o tematyce współczesnej, dotykającej
problemów uzależnień ogłoszonym przez tut. Gminną Komisję
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wakacje za progiem
Koniec roku szkolnego za progiem , zdawałoby się, że i pracy w szkołach coraz mniej. Nic bardziej złudnego. Uczniowie,
którzy odpoczywali w czasie roku szkolnego, mają ostatnią szansę na poprawę ocen, ci którzy ciężko pracowali
zastanawiają się gdzie i jak spędzić wakacje, aby dobrze wypocząć. Dyrektorzy zaś przygotowują swoje placówki na
przyjęcie grup kolonijnych, które zabezpieczały możliwość przyjazdu nad morze już w marcu.
Szkoła Podstawowa w Mostach przyjmie:
1. od 26 czerwca do 5 lipca kolonie z Białegostoku
2. od 10 do 20 lipca kolonie z Łomży
3. od 21 do 24 lipca orkiestrę z Żerkowa
4. od 08 do 20 sierpnia kolonie z Krościenka
Gimnazjum w Mostach:
1. od 01 do 14 lipca – grupę dzieci z Żerkowa
2. od 17 do 27 lipca – grupę młodzieży z ks. Filipkowskim z Łomży.
Szkoła Podstawowa w Dębogórzu:
1. od 23 czerwca do 07 lipca młodzież z ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Owińskach
2. od 24 do 31 lipca – grupę dzieci pod patronatem „Caritas”
3. od 18 do 31 sierpnia – grupę dzieci z polskich szkół na Litwie
Uczniowie naszej Gminy odpoczywać będą w terminie od 2 do 13 lipca br. w Żerkowie. Zainteresowanie terenem
położonym na historycznym szlaku piastowskim było tak duże, że Wójt Gminy na prośbę rodziców, zorganizował wyjazd dodatkowo
dla 45 dzieci. Łącznie do Żerkowa wyjedzie nie 45 a 90 uczniów z kosakowskich szkół.
W terminie od 20 lipca do 02 sierpnia br. odpoczywać będą dzieci, które zadeklarowały chęć wyjazdu w góry.
Priorytetem każdych wakacji jest zapewnienie młodym uczestnikom wypoczynku poczucia bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest
oferta zajęć opiekuńczo – wychowawczych sprzyjających rozwijaniu zainteresowań, pasji poznawczych, budzeniu i utrwalaniu
pozytywnych wartości życiowych. Bardzo istotne jest także nastawienie na aktywne formy spędzania wolnego czasu, które
umożliwiają poznawanie urokliwych zakątków, interesujących zabytków kultury i sztuki, walorów geograficzno – przyrodniczych
danego regionu. Należy także pamiętać o aspektach wychowawczych, jakie stwarza krótki, ale intensywnie przeżywany pobyt na
koloniach, obfitujący w nowe doznania i przeżycia.
Oczywiste jest, że wszyscy pragniemy, aby nasze dzieci wypoczęły jak najpełniej, zregenerowały swoje siły i w zdrowiu, z bagażem
wspaniałych wrażeń i wspomnień, wzbogacone o nową wiedzę i doświadczenia szczęśliwie powróciły do swoich domów.
Aby te warunki były spełnione, nad kolonistami czuwać będzie znana im kadra pedagogiczna.

Doceniając całoroczny trud pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej, serdecznie dziękuję
Dyrektorom za ich dodatkową pomoc, jakiej udzielają każdego roku, przygotowując placówki
szkolne na przyjęcie grup kolonijnych, odwiedzających nasz region.
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