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Kosakowo, sierpień 2006 roku

Mieszkanka Kosakowa od
urodzenia. Sołtysem jest od 9
lat. Mężatka. Ma dwóch synów
studiujących na Politechnice
Gdańskiej. Pani sołtys ma
wykształcenie
średnie
i
przepracowane 35 lat w branży
rolno-spożywczej. Kultywuje
rodzinną tradycję, bo już jej
dziadek- Jan Czeliński był
sołtysem wsi Kosakowo. Dzięki staraniom mieszkańców,
radnego i sołtysa corocznie Kosakowo bierze udział w
konkursie „Piękna wieś”. Dwa razy zajęło pierwsze
miejsce w gminie i w powiecie. Sołectwo ma swój udział
w przygotowaniu wieńca i korowodu dożynkowego. Od
kilku lat wieś zajmuje czołowe miejsca w konkursie
dożynkowym. Pani sołtys corocznie organizuje wycieczkę
dla mieszkańców wioski oraz spotkania opłatkowe, a
ostatnio wraz z księdzem proboszczem, radą sołecką i
radnym zawody wędkarskie. Ta impreza z pewnością
wejdzie do kalendarza imprez wsi. Zarybiany staw oraz
jego pięknie zagospodarowane otoczenie jest dumą
mieszkańców Kosakowa. Sołtys zaprasza do spędzania
wolnego czasu przy wędkowaniu. Do pani Anny można
zawsze zwrócić się z problemami związanymi z
Kosakowem. Stara się pomagać w ich rozwiązywaniu.
Bardzo lubi swoją pracę dla sołectwa. Wolne chwile
poświęca spacerom, jeździe na rowerze i przydomowemu
ogródkowi.

Jan Śliwiński
Sołtys wsi Pierwoszyno

Jest sołtysem już drugą kadencję.
Jako
rodowity
mieszkaniec
Pierwoszyna w czasie pełnienia
funkcji społecznej stara się mieć
wpływ na dobro wspólne , by
ludziom żyło się lepiej i
dostatniej.
Inicjuje
życie
kulturalne
sołectwa
poprzez
organizacje festynów dla dzieci i
dorosłych, wycieczek, spotkań seniorów oraz ściśle
współpracuje z młodzieżą w dziedzinie sportów
lokalnych. Dba o estetyczny wygląd sołectwa. Stara się by
przedstawiane propozycje i problemy dotyczące wsi były
realizowane przez władze gminne. Ocenę swojego
zaangażowania w pracę sołtysa pozostawia bezpośrednio
mieszkańcom.
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Historyczna rekonstrukcja walk

Kto jest kim w gminie?
Anna Chojnicka
Sołtys wsi Kosakowo

egzemplarz bezpłatny

w Obronie Kępy Oksywskiej

,,23 lipca 1939 roku płk Stanisław Dąbek objął dowództwo Lądowej Obrony
Wybrzeża. W niespełna dwa miesiące później padły pierwsze strzały Drugiej
Wojny Światowej. W jej trakcie Oksywie było dwa razy miejscem zaciętych walk.
We wrześniu 1939 roku polscy żołnierze bohatersko bronili tego strategicznego
miejsca. W 1945 roku Armia Czerwona i odziały Wojska Polskiego w wyniku
zaciętych walk wyparły wroga z Kępy Oksywskiej...”
23 lipca 2006 roku
dzięki inicjatywie
Wójta
Gminy
Kosakowo i Grupy
Rekonstrukcji
Historycznej
Lądowej Obrony
Wybrzeża
oraz
Stowarzyszenia
Grupy
Rekonstrukcji
Historycznych - w
miejscu,
gdzie
przed ponad 60
laty walczyli i
ginęli żołnierze, zapisując krwawe karty historii, zorganizowano widowisko
mające nie tylko popularyzować wiedzę o tamtych czasach, ale być również
hołdem oddanym walczącym. W rozległym wąwozie w Mechelinkach odbyły się
dwie rekonstrukcje: nawiązująca do walk z okresu Kampanii Wrześniowej oraz
opowiadająca
o
wydarzeniach z 1945
roku.
W
przedsięwzięciu
wzięło udział prawie
dwieście osób. Na „polu
walki” pojawiły się
czołgi i transportery
opancerzone, działa i
kawaleria. Nad głowami
widzów latał zabytkowy
samolot
CSS-13,
rozrzucający
„propagandowe” ulotki.
Był
zmasowany
niemiecki
atak
i
wyparcie obrońców, a następnie typowy dla walk na wybrzeżu kontratak i
paniczna ucieczka Niemców, którzy po uporządkowaniu szyków i otrzymaniu
wsparcia uderzali po raz kolejny. Rozmach, z jakim przygotowano inscenizację
robił wrażenie. Na mechelińskiej łące pojawiło się kilka tysięcy widzów. Zadbano
o przedstawienie publiczności tła historycznego w postaci narracji przed
rozpoczęciem walk, zawierającej fakty dotyczące walk w 1939 i 1945 roku.
Rekonstruktorzy pomimo panującego upału odtworzyli przebieg „boju” z wielkim
zapałem i poświęceniem. Pirotechnicy natomiast udowodnili, że nie mają sobie
równych, wywołując okrzyki emocji wśród zgromadzonej publiczności.
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Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości

Burszynowa Miss Lata 2006
w Mechelinkach

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo
– Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
w Gdańsku zaprasza do udziału w X jubileuszowej
edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.
Konkurs organizowany jest pod patronatem
Wojewody Pomorskiego Piotra Ołowskiego i
przewodnictwem
Marszałka
Województwa
Pomorskiego Jana Kozłowskiego.
Pomorska Nagroda Jakości jest przyznawana
corocznie przedsiębiorstwom, które zaprezentują
dobrą organizację i zarządzanie oraz produkują
dobre wyroby lub świadczą usługi na wysokim
poziomie. Nagroda przyznawana będzie jako
zespołowa, w następujących kategoriach:
- małe przedsiębiorstwa (do 50 pracowników)
- średnie przedsiębiorstwa (51-200 pracowników)
- duże przedsiębiorstwa (powyżej 200 pracow.)
W zależności od liczby zgłoszeń firm o różnych
zakresach działalności, Komitet Organizacyjny
może dokonać dodatkowego podziału na branże.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z
Pomorską Radą Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w
Gdańsku, 80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6 lub pod nr
telefonu (058)301-12-18, 301-81-44

Dnia 22 lipca 2006 r. już po raz drugi w Mechelinkach odbyły
się organizowane przy współudziale Przedsiębiorstwa Imprez
artystycznych „IMPRESARIO” wybory Miss Lata 2006.
Imprezę rozpoczęły wybory Małej Miss Lata 2006, które
cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem ze strony dzieci.
Do konkursu zgłosiło się 25 kandydatek, zatem jury miało
problem z wyłonieniem tej „najładniejszej”. Po burzliwych
dyskusjach w końcu ustalono, że Małą Miss Lata 2006 została
czteroletnia Dominika
Siemczuk, a Vice Miss:
Weronika Adamczyk,
również czerolatka i
siedmioletnia Karolina
Książek.
Następnie odbyły się
już
poważniejsze
wybory. O koronę
Bursztynowej Miss lata
2006
walczyło
12
kandydatek z różnych miejscowości, rozproszonych po całej
Polsce. Kandydatki prezentowały się w strojach żeglarskich,
nawiązując do charakteru imprezy. Następnie pokazały nam
się w strojach koktajlowych, kąpielowych, aby w finale
wystąpić już w wieczorowej scenerii.
Podczas narady jury oraz w przerwach między występami
kandydatek publiczność zabawiała grupa wokalno taneczna
SALSA.
W wyniku obrad jury oraz głosowania publiczności
przyznano następujące tytuły:
Agnieszka Kozłowicz lat 21 ze Starogardu Gdańskiego
otrzymała koronę Bursztynowej Miss Lata 2006
Natalia Jędrzejczak lat 17 z Jeleśniej – została I Vice Miss,
Agnieszka Drabik lat 18 z Bielska Białej – otrzymała tytuł II
Vice Miss.
Miss Publiczności została Emilia Konkel lat 20 z Żukowa.
Licznie przybyłej publiczności, po zakończeniu wyborów do
tańca przygrywała orkiestra „Czarne Kapelusze”.

**********************************
FESTYN KASZUBSKI

W ostatni wtorek
15 sierpnia swój
jubileusz 10-lecia
obchodził „Festyn
Kaszubski”,
odbywający się
tradycyjnie
na
Szpyrku w Rewie.
Organizatorzy
przygotowali dla
uczestników pokazy kultury kaszubskiej – występy
zespołów „Redzanie” i „Koleczkowianie”, degustację
specjałów kuchni kaszubskiej. Była loteria pełna fantów,
mnóstwo wyrobów artystycznych i rękodzielniczych,
miód, wata cukrowa i wiele, wiele innych. Jubileusz
uświetnił występ duetu „Happy End”, czyli Danusi i
Zbyszka Nowaków. Publiczność rozśpiewała się w takt
piosenki „Jak się masz kochanie” i roztańczyła, gdy duet
przypomniał rytm „Słonecznej Californii”

URZĄD PRACY INFORMUJE:
Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków:

Składanie Wypłata świadczeń
Miejsce
składania oświadczeń
oświadczeń
Urząd
Gminy
29.08.2006
Kosakowo
Biuro
Obsługi
Interesanta
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12.09.2006

Miejsce wypłaty

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

W sprawie przedszkola
Przypomnienie:
W dniach od 20 maja do 31 czerwca br. mieszkańcy wszystkich miejscowości Gminy Kosakowo zostali poinformowani o tym, iż Gmina
pragnie podjąć działania mające na celu zdiagnozowanie społecznego zapotrzebowania mieszkańców na otwarcie w Rewie oddziału
przedszkolu funkcjonującego 8-10 godzin dziennie lub budowę przedszkola. Informacja została podana do publicznej wiadomości przez
internet, szkoły, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo i również w majowym Biuletynie Rady i Wójta Gminy
Kosakowo wraz z ankietą do wypełnienia.
Podsumowanie:
Do UG Kosakowo wpłynęło 16 zgłoszeń, wypełnionych zgodnie z załączonym wzorem - od mieszkańców Rewy, Kosakowa, Mostów i
Pierwoszyna. Podanie przez respondentów roku urodzenia dziecka oraz osób zatrudnionych w rodzinie, pozwoliło określić, że w grupie
2-3 latków byłoby 6 przedszkolaków, zaś w grupie 4 -5 latków – 9 dzieci.
Rocznik
wiek
Liczba dzieci
Zatrudniony ojciec+ matka
2004-2003
2-3
6
2
2002-2001
4-5
9
6
2006
6-m-c
1
1
29 maja 2006r. do Urzędu Gminy Kosakowo wpłynęło również pismo w wyżej wymienionej sprawie, podpisane przez 22 osoby,
zamieszkałe w większości w Pierwoszynie, bez podania podstawowych danych zawartych w ankiecie, więc tych dzieci nie ujęto w w/w
tabeli.Brak potrzeb w zakresie utworzenia oddziału przedszkolnego wykazali mieszkańcy: Pogórza, Suchego Dworu, Dębogórza,
Kazimierza, Dębogórza Wybudowania.
Sondaż wykazał, że aktualnie nie ma większych potrzeb dla zapewnienia 10 godz. przedszkola gminnego.
Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że Gmina Kosakowo jest gminą rozwojową, w której w ostatnich latach odnotowuje się znaczny
wzrost liczby ludności i urodzeń, Wójt Gminy czyni starania, by w najbliższym czasie przedszkole samorządowe powstało.
Trwają już rozmowy w sprawie nabycia niezamieszkałego budynku przy Szkole Podstawowej w Pogórzu lub ewentualnie szukamy
terenu pod budowę. Rozważana jest lokalizacja w Kosakowie lub Pogórzu- ze względu na dogodniejszy dojazd środkami komunikacji
publicznej. W przypadku konieczności budowy, środki na projekt przedszkola samorządowego zostaną zarezerwowane w projekcie
budżetu na 2007 rok.

Dojazd do szkoły

Informacja

4 września br. wszyscy uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych rozpoczną rok szkolny.
Informujemy rodziców uczniów dojeżdżających do szkół, że
gmina Kosakowo zawarła umowę z Zarządem Komunikacji
Miejskiej w Gdyni o organizacji przewozów na terenie gminy
Kosakowo. Prawo do bezpłatnych przejazdów przysługuje
wyłącznie uczniom realizującym obowiązek szkolny, tj.
uczęszczającym do szkoły podstawowej lub gimnazjum.
W ramach tej umowy od stycznia do czerwca i od września do
grudnia uczniowie zamieszkali na terenie gminy Kosakowo, a
uczęszczający do szkół na terenie Gminy Kosakowo, uprawnieni
są do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej,
od poniedziałku do soboty na trasie: ”miejsce zamieszkania –
szkoła” i „szkoła – miejsce zamieszkania”, w godzinach 6.00 –
20.00.
Od stycznia do czerwca i od września do grudnia, uczniowie
zamieszkali na terenie gminy Kosakowo, a uczęszczający do
szkół podstawowych lub gimnazjum zlokalizowanych na terenie
gmin ościennych w stosunku do gminy Kosakowo, uprawnieni są
do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej od
poniedziałku do soboty, wyłącznie w obrębie gminy Kosakowo,
tj. na trasie: miejsce zamieszkania- kierunek szkoły- granica
gminy Kosakowo”, w godzinach 6.00 do 20.00
Od stycznia do czerwca i od września do grudnia, uczniowie
zamieszkali na terenie gminy Kosakowo, a uczęszczający do
szkół podstawowych lub gimnazjum zlokalizowanych na terenie
Gdyni, uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej, od poniedziałku do soboty na trasie
„miejsce zamieszkania – Pogórze Górne (pętla), w godzinach
6,00-20,00.
Podstawą bezpłatnego przejazdu jest legitymacja szkolna,
zawierająca dane o miejscu zamieszkania ucznia. W przypadku
uczniów klas „0” do w/w przejazdów uprawnia zaświadczenie
wydane przez Urząd Gminy Kosakowo i Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Gdyni, zatwierdzone przez odpowiednią szkołę.
Zaświadczenia odbiera się w sekretariatach obwodowych szkół.

Uprzejmie informujemy, że do 15 września 2006r. w
Urzędzie Gminy Kosakowo /pok. 110/ przyjmowane będą
wnioski o udzielenie uczniom pomocy socjalnej o charakterze
edukacyjnym.
O pomoc mogą się ubiegać rodziny, w których dochód
miesięczny na osobę nie przekracza 316 zł.
Wnioski dostępne w Urzędzie Gminy Kosakowo – w Biurze
Obsługi Interesanta.

I Nadbałtyckie Mistrzostwa
w Tabaczeniu

W niedzielę 13 sierpnia na boisku sołeckim w Rewie, przy ul.
Koralowej odbyły się I Nadbałtyckie Mistrzostwa w
Tabaczeniu. W szranki konkursu stanęło 10 zawodników –
mieszkańcow gminy. Każdy z nich musiał zaprezentować
swoją osobę, opowiedzieć w języku kaszubskim ciekawą
przypowieść o tabace, pochwalić się swoją tabakierką oraz na
końcu przedstawić kunszt zażywania tabaki.
Jury konkursowe w składzie – Jan Śliwiński – Radny Gminy
Kosakowo, Franciszek Kuptz – mieszkaniec Rewy oraz
Agnieszka Sworowska insp..ds. kultury UG Kosakowo –
miało ciężkie zadanie. Pierwsze miejsce oraz statuetkę złotej
tabakiery otrzymał Antoni Lieske z Mostów, drugie miejsce
zajął oraz srebrną tabakierkę dostał Albin Piepke z Rewy,
trzecie – oraz brązową tabakierkę – przyznano Wójtowi
Gminy Kosakowo Jerzemu Włudzikowi.
Po zakończeniu mistrzostw publiczność bawił zespół ALIBI
oraz wyglądająca bardzo wiarygodnie Maryla Rodowicz,
czyli Elwira Rudnicka.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców
Gminy Kosakowo i ich gości na
Dożynki Gminne Kosakowo 2006,
które rozpoczną się wymarszem
korowodu dożynkowego
sprzed Urzędu Gminy Kosakowo
dnia 3.09.br o godz.13.00
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POZYSKANE DOTACJE...
Uprzejmie informujemy, iż 9.06.2006r. Wójt podpisał umowę o dofinansowanie
środkami pochodzącymi ze środków Urzędu Marszałkowskiego projektu pt. „Z
klifu na scenę – mała infrastruktura turystyczna w Mechelinkach Gm.
Kosakowo” realizowanego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na
rok 2006 – uzyskana dotacja to 58 600zł. Obecnie trwają prace nad wyborem
wykonawcy tejże inwestycji.

Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminę Kosakowo projekt: „Utworzenie rekreacyjno – integracyjnego centrum
wsi – zagospodarowanie brzegu stawu w miejscowości Dębogórze” uzyskał dofinansowanie w kwocie 154 238zł.
Inwestycja realizowana jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie priorytetu „Zrównoważony rozwój obszarów
wiejskich” w ramach
Działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Pragniemy poinformować, iż Gmina Kosakowo uzyskała dofinansowanie ze
środków Urzędu Marszałkowskiego na następujące projekty:
- „Z klifu na scenę – mała infrastruktura turystyczna w Mechelinkach Gm.
Kosakowo” realizowanego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na
rok 2006 – uzyskana dotacja to 58 600zł.
- „Rozbudowa Przyszkolnej Bazy Sportowej – SP Dębogórze – II i III Etap”
realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2006r. - uzyskana dotacja to
42 710zł.
Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2006
roku

w

sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

jednostce

samorządu

terytorialnego Gminie Kosakowo w roku 2006, na program upowszechniania
sportu opracowany przez tę jednostkę udzielono pomocy finansowej na
następujące projekty:
- „Popołudnie na sportowo w 2006r. dla uczniów z Gminy Kosakowo” w
kwocie 7000zł,
- „Rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej – SP Dębogórze – Etap II” – w
kwocie 8000zł.

APEL do mieszkańców Gminy Kosakowo
Zwracamy się do Szanownych Państwa z apelem o czynne wsparcie akcji zbierania książek, które
pragniemy przekazać bibliotekom przyszkolnym w zaprzyjaźnionych z naszą gminą szkołach
polskich w Dukszty na Litwie. Nie chcemy sięgać do Państwa kieszeni, a tylko na półki, regały i do
biblioteczek w Waszych domach, gdzie z całą pewnością znajdą się książki dawno przeczytane i
zapomniane. Może być inaczej, mogą one jeszcze przynieść komuś radość i przyjemność z ich
czytania. Czytania w języku ojczystym, by podtrzymać polskość tych, którzy czują się Polakami z
dala od ojczyzny. Podarowane przez Państwa książki będą opatrzone logo Gminy Kosakowo oraz
nazwiskiem darczyńcy. Oczywiście, jeśli ktoś zastrzeże sobie anonimowość, będzie to przez nas
uszanowane. Książki będą przyjmowane w Biurze Rady Gminy (pok. nr 210) w każdy czwartek
września i października począwszy od dnia 7.09.br. w godz. 14.00 – 17.00 przez pełniących
dyżury radnych. Gorąco proszę o wsparcie naszej akcji.
W imieniu Radnych Gminy Kosakowo - Radny Andrzej Kurowski

4

KALENDARZ IMPREZ
26.08
26.08

Rozgrywki Piłki Nożnej o Puchar
Przewodniczącego
Rady Gminy
Zawody windsurfingowe
na zakończenie lata

UG Kosakowo

Boisko
w Kosakowie

UG Kosakowo

Rewa
plener

2.09

Street Ball

Sołectwo
Suchy Dwór

3.09

Dożynki Gminne Kosakowo 2006

UG Kosakowo

19.09

67 rocznica zakończenia walk w obronie
Kępy Oksywskiej

UG Kosakowo
Gimnazjum Mosty
Dowództwo MWRP

Boisko
w Kosakowie
Obelisk w Mostach

ZAWODY WINDSURFINGOWE

14 sierpnia upłynął w Rewie pod hasłem „Co się na plaży wydarzy…”. Były zawody windsurfingowe REWA CUP 2006 pod
patronatem Wójta Gminy Kosakowo, pokaz rugby plażowego w wykonaniu „Arki” Rumia, pokaz życia i walk słowiańskich, zawody w
piłce siatkowej plażowej, spektakl clownowo-pantomimiczny Teatru na Walizkach oraz występ gwiazdy wieczoru – duetu AN DREO &
KARINA prezentujących znane gorące hity lat 80-tych włoskiego duetu Al. Bano & Romina Power. Na Szpyrku rozbrzmiewała
„Felicita”, „Volare”, „Sempre Sempre” i wiele innych piosenek.

DNI GMINY KOSAKOWO
Wiosną bieżącego roku Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę o ustanowieniu „Dni Gminy Kosakowo”, które
począwszy od tego lata będą odbywały się rokrocznie w ostatni weekend lipca. Tegoroczne „Dni” odbyły się na
Szpyrku w Rewie, w namiocie koncertowym. Gospodarz imprezy – Wójt Gminy przygotował dla mieszkańców i
gości trzy dni podróżowania po niwie muzycznej, od muzyki poważnej począwszy, przez utwory operetkowe i
na muzyce rozrywkowej skończywszy.
W dniach 28 -30 lipca usłyszeliśmy Tatianę Szczepankiewicz - sopran, Magdalenę Molendowską sopran, Krzysztofa Gasza - tenor, Aleksandrę Bieg Piaseczną - fortepian oraz kwartet smyczkowy
„AMBER”, prezentujących utwory m.in. J. S. Bacha, G. F. Haendla, A. Vivaldiego, W. A. Mozarta, J.
Brahmsa, G. Rossiniego, G. Donizettiego, G. Pucciniego, S. Moniuszki, J. Straussa, V. Montiego, G.
Gershwina, S. Joplina.
W niedzielę 30 lipca zgromadzona publiczność wysłuchała muzyki młodzieżowej w wykonaniu dziewczyn z „K3”, mogła pośmiać się z Kabaretem „Długi” oraz przypomnieć sobie młode lata z piosenkami Haliny Frąckowiak
– „Anna już nie mieszka tu”, „Dancing Quinn” czy „Papierowy księżyc”.

„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.

5

„Moja Dzielnica – Moja Sprawa” – edycja jesień 2006r.
Jesienią b.r. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” po raz kolejny przeprowadzi akcję p.t. „Moja Dzielnica – Moja
Sprawa”. W poprzednich edycjach zwracaliśmy uwagę mieszkańcom na ustawowy obowiązek posiadania aktualnej umowy na wywóz
odpadów oraz na problem spalania śmieci we własnych domach oraz na podwórkach. Tym razem powrócimy do tematyki segregacji
odpadów opakowaniowych – pokażemy, że odzysk i ponownie przetworzenie surowców wtórnych opłaca się każdemu z nas. Ponadto
chcemy przybliżyć nową kolorystykę pojemników służących do segregacji makulatury, szkła i plastiku.
Zmiana ta wynika z nowego aktu prawnego, który wprowadza jednolite kolory pojemników na
terenie całego kraju, w tym - na terenie gminy Kosakowo. Firmy wywozowe są zobowiązane do
dostosowania się do nowych wymagań i sukcesywnie będą zmieniać kolory pojemników
wykorzystywanych do segregacji odpadów. W niedługim czasie mieszkańcy gminy Kosakowo
napotkają następujące oznaczenia pojemników:
makulatura – kolor niebieski
szkło – kolor zielony
plastik – kolor żółty
Na temat akcji „Moja Dzielnica – Moja Sprawa” w audycjach radiowych i w lokalnej telewizji publicznej będzie można usłyszeć
wywiady i audycje. W gazetach lokalnych oraz w wagonach Szybkiej Kolejki Miejskiej będzie można znaleźć ulotki na temat segregacji
odpadów opakowaniowych. Ze względu na dbałość o nasze środowisko, pragniemy poznać Państwa postawę wobec segregacji odpadów
opakowaniowych oraz oczekiwań, co do sposobu prowadzenia zbiórki na terenie zabudowy jednorodzinnej. Nasi ankieterzy zapytają
mieszkańców gminy Kosakowo m.in. o jak najdogodniejszy dla nich sposób wydzielania surowca z całej masy odpadów, których
codziennie pozbywamy się z naszych domów. Podstawową zaletą segregacji odpadów dla mieszkańców jest różnica w oszczędności
miejsca w pojemniku, która dochodzi nawet do 43% ! Chronimy w ten sposób nie tylko naszą „kieszeń”, ale także środowisko i zdrowie
najbliższych.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z
późn. zm.) Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego została zobowiązana do uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Na obszarze działania gminy Kosakowo takim aktem prawa miejscowego jest
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo”, który szczegółowo określa wymagania i zasady, w tym
dotyczące segregacji odpadów opakowaniowych (uchwała Rady Gminy Kosakowo nr XLIII/34/06 z dnia 31 maja 2006r.). Regulamin
dotyczy nie tylko mieszkańców, ale także firm wywozowych.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, tel./fax. 058-624-45-99
● ochrona środowiska: tel. 058-624-75-15, dos@kzg.pl
● gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, dgo@kzg.pl
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PROGRAM
godz. 13.00 – wymarsz korowodu

dożynkowego

– zebranie uczestników na parkingu przy Urzędzie Gminy

godz. 14.00 – Msza

św. dożynkowa – koncelebrowana pod przewodnictwem
Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego

godz. 15.00 – ceremoniał dożynkowy, oficjalne otwarcie dożynek
godz. 15.15 – występ Chóru „MORZANIE”
godz. 15.30 - rozstrzygnięcie konkursu „Piękna Wieś w 2006 roku”
wręczenie nagród,
godz. 16.45 - występ Zespołu Pieśni i Tańca „PIENINY”
godz. 17.00 - koncert Orkiestry Dętej „GROBLA”
godz. 17.40 - rozstrzygnięcie dożynkowego konkursu sołeckiego
na najładniejszy wieniec i korowód dożynkowy
godz. 18.00 – gwiazda wieczoru

– DON WASYL JUNIOR

godz. 19.10 - rozstrzygniecie konkursów dla publiczności
godz. 19.30 – zabawa taneczna
godz. 21.00 – taniec z ogniem w wykonaniu „Fire Angels”

Ponadto : kuchnia pod chmurką, loteria, konkursy dla publiczności niespodzianki dla
maluchów i ... super zabawa !

ZAPRASZAMY
8

