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Kto jest kim w gminie?
Alina Merchel
Sołtys wsi Mosty
O wielu lat udziela się
społecznie.
W
poprzedniej
kadencji
była członkiem Rady
Sołeckiej, obecnie jest
sołtysem wsi.
Należy
do
Stowarzyszenia Miłośników Grodna i
Wilna, w ramach którego od 9 lat
zaprasza
na
wakacje
i
święta
dziewczynkę z Domu Dziecka w
Salecznikach na Litwie. Działała w
Radzie
Rodziców
przy
Szkole
Podstawowej w Mostach.
Jako
sołtys
potrafi
zachęcić
mieszkańców do wspólnego działania;
m.in. wieś Mosty zajmuje wysokie
pozycje
w
ocenach
korowodów
dożynkowych, konkursach na wystrój
świąteczny. Organizuje integracyjne
imprezy
sołeckie.
Skutecznie
współpracuje z Urzędem Gminy przy
rozwiązywaniu bieżących problemów
wsi. Zawsze uśmiechnięta i życzliwa.
Pochodzi z Mechelinek, w Mostach
mieszka od 14 lat. Ma pięciu synów.
------------------------------------------------Informujemy, że Rada Sołecka wsi Mosty
organizuje wycieczkę do Malborka.
Chętni proszeni są o kontakt pod
numerem telefonu 679-12-61.
Antoni Strzelec
Sołtys wsi
Pogórze
Od
urodzenia
mieszkaniec
wsi
Pogórze, żonaty, troje
dzieci. Wykształcenie
średnie
rolnicze.
Właściciel gospodarstwa rolnego.
Zaangażowany w prace społeczne.
Inicjator wielu przedsięwzięć dla
Pogórza.
Organizator
imprez
integracyjnych w swojej wsi. Dzięki jego
inicjatywie mieszkańcy Pogórza mieli
okazję poznać WILNO, WARMIĘ i
nasze piękne KASZUBY. W latach 1994
– 1998 był radnym i Przewodniczącym
Rady Gminy Kosakowo.
Miłośnik naszej Małej Ojczyzny - gminy
Kosakowo.

egzemplarz bezpłatny
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OSTATNIE POŻEGNANIE …
W środę, 6 września br. na Cmentarzu Parafialnym w Kosakowie przy tłumnie zgromadzonej
społeczności pożegnaliśmy Jana Śliwińskiego, radnego Gminy Kosakowo, sołtysa wsi Pierwoszyno.
Urodził się 8.10.1940 roku w Pierwoszynie. Swoje pracowite życie poświęcił rodzinie, pracy zawodowej
i społeczności gminnej. Darzony sympatią i zaufaniem mieszkańców Pierwoszyna był radnym III i IV
kadencji Rady Gminy Kosakowo i zarazem sołtysem wsi.
Piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego, pracował w komisjach:
Oświaty oraz Ekologii i Rolnictwa, był członkiem Komisji Rewizyjnej. Brał udział przy opracowywaniu
Strategii Rozwoju Powiatu Puckiego.
Wszystkie ludzkie sprawy i dobro tej gminy były dla Niego zawsze ważne i traktowane z najwyższą
powagą. Godnie reprezentował sołectwo i gminę we wszystkich swoich działaniach. Często powtarzał,
że Pierwoszyno to jego Mała Ojczyzna, a sił do działania dodawało mu wsparcie rodziny, w
szczególności żony, jej wiara i akceptacja tego, co robił. Szczególną troską darzył dzieci i młodzież. To
dla nich urządzono plac zabaw, organizowano mecze piłkarskie i konkursy z nagrodami,
przygotowywano paczki ze słodyczami, nie zapominając o wyróżnianiu najzdolniejszych uczniów.
Będzie nam brakowało Pana Jana.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek uczciwy, prawy, szlachetny i wielki społecznik,
na którego zawsze można było liczyć.
XIII Ogólnop. Pielgrzymka
Sołtysów w Licheniu

Przy pomniku Zaślubin Polski
z Morzem w puckim porcie

Wręczanie nagród najzdolniejszym
uczniom z Pierwoszyna
w roku szkolnym 2004/2005

Przy upiększaniu placu zabaw
w Pierwoszynie

********************************************************************************************
Bóg zaskakuje nas, by sprawdzić, czy potrafimy z zaufaniem
odpowiedzieć – Bądź Wola Twoja”

Księżom, Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy, Przewodniczącemu i Radnym Rady Gminy
Kosakowo, Sołtysom, delegacjom władz samorządowych Pucka i Gdyni, mieszkańcom Pierwoszyna
i Gminy, przyjaciołom, znajomym, rodzinie, oraz wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy uczestniczyli w pogrzebie mojego męża

Jana Śliwińskiego
serdeczne Bóg zapłać składa żona z dziećmi i rodzinami
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UWAGA MĘŻCZYŹNI URODZENI W 1988 ROKU
REJESTRACJA PRZEDPOBOROWYCH
1. W dniach 11- 12 października 2006 r od godziny 800
do 1400 w URZĘDZIE GMINY w Kosakowie przy ul.
Żeromskiego 69 /II piętro, pok 207/ zostanie
przeprowadzona
rejestracja
przedpoborowa
mężczyzn zameldowanych na terenie gminy
Kosakowo na stałe lub na pobyt czasowy trwający
ponad dwa miesiące.
2. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają mężczyźni
urodzeni w 1988 r., a także urodzeni w latach
1982-1987, którzy dotychczas nie dopełnili
obowiązku zgłoszenia się do rejestracji.
3. Zgłaszający się do rejestracji poborowy obowiązany
jest przedstawić organowi przeprowadzającemu
dowód
osobisty
i
dokumenty
rejestrację
potwierdzające
posiadane
wykształcenie
lub
pobieranie naukii.

OGŁOSZENIE
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Wójt Gminy Kosakowo informuje, że na terenie Gminy Kosakowo
odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych w następujący
sposób:
1. W dniu 14 października 2006 r od godziny 800 do godziny 1400
zbiórka:
dla sołectw: Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty, Mechelinki, Rewa
2. W dniu 21 października 2006 r od godziny 800 do godziny 1400
zbiórka:
dla sołectw: Pogórze, Suchy Dwór, Dębogórze, Kazimierz,
Dębogórze Wybudowanie.
Uprasza się mieszkańców o wystawienie przed posesje swoich
odpadów wielkogabarytowych w dniach podanych w harmonogramie
/w godzinach rannych/.

PILNUJMY PIESKI
Właścicielom piesków przypominamy, że zgodnie z obowiązującym
prawem są zobowiązani do ich pilnowania. Nie mogą się zdarzać
sytuacje, że biegające samopas psy zagrażają przechodniom, co się
- niestety – często zdarza.
Pieski wyprowadzamy w kagańcu i na smyczy. Ostrzegamy, że
będziemy wyłapywać wałęsające się zwierzęta. Właściciel zostanie
ukarany mandatem i będzie musiał pokryć koszty utrzymania pieska.
Kontakt z tut. Strażą Gminną, tel. 058 660-43-11.

4. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić
pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej
osoby, Wójta Gminy Kosakowo o przeszkodzie
uniemożliwiającej zgłoszenie się na rejestrację oraz
przedstawić
dokument
usprawiedliwiający
niemożność stawiennictwa.
5. Zawiadomienia należy przedłożyć nie później niż w
dniu rejestracji oraz po ustaniu przeszkody stawić
się do wójta o wyznaczenie nowego terminu i
miejsca stawiennictwa do rejestracji.
6. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego
zgłoszenia się do rejestracji ( wskutek kalectwa lub
choroby) obowiązek zgłoszenia do rejestracji może
spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka
najbliższej rodziny, który dokonując tego zgłoszenia
obowiązany jest przedstawić własny dowód
osobisty, dowód tożsamości przedpoborowego i
dokument potwierdzający niemożność osobistego
stawiennictwa przedpoborowego. W podaniu o
zwolnienie z obowiązku osobistego stawiennictwa
należy podać imię i nazwisko, imię ojca, datę i
miejsce urodzenia, wykształcenie i zawód nr i serię
dowodu osobistego, nazwę i siedzibę organu, który
go wydał oraz PESEL. Do podania należy dołączyć
zaświadczenie lekarskie, stwierdzające rodzaj
kalectwa lub ułomności uniemożliwiającej stawienie
się do rejestracji.
7. Nieotrzymanie wezwania imiennego rejestracji - nie
zwalnia poborowego od obowiązku zgłoszenia się
do rejestracji w terminie i miejscu określonym w
pkt.1.
8. Poborowi, którzy z jakiegoś powodu nie zgłoszą się
do rejestracji w określonym terminie i miejscu albo
nie przedłożą wymaganych dokumentów, których
przedstawienie zostało nakazane, podlegają karze
grzywny albo karze pozbawienia wolności (art. 224
pkt 1 z dnia 21 listopada 1967 r ustawy o
powszechnym
o
Obowiązku
Obrony
Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2004 r Nr 241
poz.2416 ze zm.)

WYBORY
Pierwszym krokiem partii politycznych, stowarzyszeń i
organizacji społecznych, a także wyborców, którzy chcą
zgłosić kandydatów w wyborach, jest utworzenie komitetu
wyborczego i powiadomienie o tym Państwowej Komisji
Wyborczej (partie polityczne)lub właściwego komisarza
wyborczego (stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz
komitety wyborcze wyborców).
Zgodnie z kalendarzem wyborczym, jest na to czas do 23
września. Ponieważ jest to sobota, PKW i komisarze
wyborczy będą w tym dniu pełnić dyżury, ale komitety będą
mogły złożyć zawiadomienie o swym powstaniu także w
poniedziałek 25 września br. W wypadku wysłania
zawiadomienia przesyłką o dotrzymaniu terminu decyduje
data wpływu zawiadomienia do organu wyborczego.
Stowarzyszenia lub organizacje społeczne oraz komitety
Wyborcze wyborców mające siedziby na terenie powiatu
puckiego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
składają Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku, który
przyjmuje w swojej siedzibie w Gdańsku:
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27,I piętro, pok. 130 (gmach
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) w dni robocze w godz.
od 7,45 – 15,45 oraz w sobotę 23 września 2006r. w godz.
10,00 – 15,00 (tel. 058 301-15-10, 305-94-41, 30-77-296).
-------------------------------------------------------------------------Akty prawne, uchwały i wyjaśnienia Państwowej Komisji
Wyborczej– są dostępne na stronie internetowej PKW pod
adresem www.pkw.gov.pl
-------------------------------------------------------------------------Kalendarz Wyborczy oraz inne informacje dot. wyborów
samorządowych będą wywieszane na bieżąco w Urzędzie
Gminy. Można u nas również otrzymać druki i formularze /w
godzinach pracy Urzędu/..
--------------------------------------------------------------------------- Powołanie przez Komisarza Wyborczego terytorialnych
komisji wyborczych – do 28.09./zgłoszenia do Komisarza
Wyborczego w Gdańsku do 25.09./
--------------------------------------------------------------------------

9. Zastosowanie kar określonych w pkt.8 może być
poprzedzone
nałożeniem
grzywny
w
celu
przymuszenia albo wydaniem zarządzenia o
przymusowym doprowadzeniu przez Policję( art. 31
ust. 6 cyt. Ustawy) Koszty doprowadzenia ponosi
doprowadzony.

- Zgłaszanie terytorialnej /gminnej/ komisji
wyborczej w Kosakowie list kandydatów na
radnych – do 13.10.2006r. do godz. 24,00.
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ODWIEDZAJMY WITRYNĘ GMINY KOSAKOWO
NA WWW.KOSAKOWO.PL

PODZIĘKOWANIA
Sołtys wsi Pogórze składa podziękowania p. Barbarze Wronowskiej,
Marioli i Mariuszowi Szałucho z Pogórza oraz p. Marianowi Hirsz–
właścicielowi firmy „WANOGA” z Mostów za pomoc w organizacji
jednodniowego wyjazdu mieszkańców na Kaszuby w dniu 26
sierpnia 2006r. Uczestnikom wycieczki p. sołtys dziękuje za
stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony internetowej Gminy.
Informujemy, że w tym roku naszą witrynę odwiedzono już 30.000
razy, a więc średnio ponad 3.300 razy w miesiącu. Ta średnia ciągle
rośnie.
Ostatnie nowości:
ponad 150 zdjęć z dożynek gminnych
zdjęcia z turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
zdjęcia z urodzin najstarszej, liczącej 100 lat mieszkanki
gminy Kosakowo p. Marii Anastazji Schimmelpffenig
zapis z ostatniego czatu internetowego z Wójtem Gminy.

******************************************
Podziękowania dla mieszkańców Kosakowa
Sołtys wsi Kosakowo bardzo dziękuje wszystkim, którzy włączyli się
w pomoc przy budowaniu wieńca oraz korowodu dożynkowego.
Dzięki pomysłom i zaangażowaniu mieszkańców udało się wiosce
Kosakowo zająć upragnione I miejsce.
********************************************************
Sołtysi dziękują mieszkańcom swoich wsi za niezawodne włączenie
się w organizację i przygotowanie korowodów i wieńców
dożynkowych.

Ponadto będziemy przekazywać Państwu na bieżąco najważniejsze
informacje dot. kalendarza wyborczego dla przeprowadzenia
wyborów samorządowych.
Oprócz przeglądania strony zapraszamy również do czynnego
włączania się w dyskusję na naszym forum..
Odwiedźcie nas Państwo również we wtorek 3 października o
godz. 19.00. Będzie okazja do zadawania pytań p. Jerzemu
Włudzikowi w czasie już 10-tego czatu z Wójtem.
Zapraszamy

POŻEGNANIE LATA W PIERWOSZYNIE
Z tygodniowym opóźnieniem, w dniu 2 września dzieci i rodziny z
sołectwa Pierwoszyno wzięły udział w imprezie pn. „Pożegnanie
lata”. Dla maluchów przygotowano udział w licznych konkursach,
które rozgrywane były przy głośnym aplauzie zgromadzonych.
Każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami (przygotowano ich
160). W czasie imprezy najlepszym uczniom z Pierwoszyna
uczęszczającym do szkoły i gimnazjum w Mostach wręczono
nagrody w postaci książek:, w tym: Augustyna Necla „W pogoni za
łowcami” i Tadeusza Chorzelewskiego „Od klifu do klifu”.
Dzieciom przygrywał zespół „Balanga”

Ważniejsze telefony:
Urząd Gminy Kosakowo
Biuro Obsługi Interesanta
660-43-43
Sekretariat
660-43-00
Fax
660-43-01
e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.kosakowo.pl (tam
znajdziesz numery szczegółowe i adresy do poszczególnych
referatów),
Biuro Rady Gminy Kosakowo
660-43-25
Straż Gminna
660-43-11
tel. kom.606-428-652,
696-486-517
Policja Kosakowo 679-13-97,
Puck 674-52-22
/tel. 679-13-97 pod nieobecność funkcjonariuszy zostaje
automatycznie przełączony do oficera dyżurnego KPP –
Puck/
997- łączy głównie z KPP Puck,
112 - łączy głównie z KMP Gdynia,
9697 – telefon zaufania Policji
„PEKO” Kosakowo
625-47-47
awarie wod.kan. po godzinach pracy
501-234-790, 501234-388, 503-642-065
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie 660-4337, 660-43-38; Świadczenia Rodzinne /GOPS/ 660-43-39
Urząd Pracy w Pucku - sekretariat 673-24-73,
staże 774-31-61
Urząd Skarbowy w Pucku
774-24-00
Starostwo Powiatowe w Pucku
673- 42-02,
komunikacja: 673 42-15, prawa jazdy
673-42-10
ZUS Inspektorat w Pucku
674-57-00
Ośrodek Zdrowia Kosakowo
679-13-23
Szkoły Podstawowe:
Mosty:
679-13-21,
Dębogórze: 679-13-25
Pogórze:
665-76-30
Gimnazjum: 679-23-90

Wszystkim Paniom z Pierwoszyna, które włączyły się w organizację
wspomnianej imprezy, Henryce Wyrzykowskiej - pełnomocnikowi Wójta ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również
sponsorom artykułów spożywczych: p.Elżbiecie Chęcińskiej i p. Barbarze
Markowc - Rada Sołecka składa serdeczne podziękowania.

Pierwoszyńska wycieczka
W dniu na 19 sierpnia 2006r. 47 mieszkańców Pierwoszyna w wieku
od 7 – 85 lat uczestniczyło w kolejnej, zorganizowanej przez Sołtysa
i Radę Sołecką wycieczce.
Jej trasa przebiegała przez tereny położone na Żuławach, Warmii i
Mazurach. Odwiedzono takie miejscowości jak: Orneta, Lidzbark
Warmiński, Stoczek Klasztorny, Święta Lipka, Gietrzwałd.
Pogoda w tym dniu była dla uczestników łaskawa – świeciło piękne
słońce. Jak mówią wycieczkowicze: „to, co zwiedziliśmy i
wysłuchaliśmy podczas wycieczki zapewne na długo pozostanie w
naszej pamięci”.
PRZYPOMINAMY...
zbiórka książek wciąż trwa
Ponownie zwracam się do Państwa z apelem o wsparcie akcji
zbierania książek przeznaczonych dla Bibliotek przyszkolnych na
Litwie.
Pragnę
serdecznie
podziękować tym z Państwa, którzy już
zdążyli zareagować na nasz apel, a
innych zachęcić do wykonania gestu
solidarności z dziećmi. Nikogo nie
musze przekonywać, że równie miło
jest otrzymywać prezenty jaki i je
dawać, a kiedy towarzyszy temu
uśmiech dziecka satysfakcja może być
pełna. Miejsce zbiórki: Urząd Gminy,
pok. nr 210, każdy czwartek
września i października w godzinach
14.00 – 17.00.
Radny Andrzej Kurowski

E-mail od urzędnika
Osoby składające wnioski o dowód osobisty, jeśli podadzą
swój adres e-mail, będą powiadamiane przez pracownika
tut. Urzędu Gminy o terminie odbioru dokumentu.
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Projekt „PATRON”
w Szkole Podstawowej w Mostach
– inicjatywa nadania sztandaru

KONCERT W REWIE
Na
zaproszenie
Państwa Judith i
John
Puddick,
mieszkańców Rewy
naszą
gminę
odwiedził
zespół
The
Blackwood
Ensemble
z
Wielkiej Brytanii.
W dniu 31 sierpnia
br. przy obecności
Wójta
Jerzego
Włudzika odbył się
w domu p. Puddick
kameralny koncert, podczas którego przeprowadzono wśród
zaproszonych gości zbiórkę pieniędzy na stypendium dla najbardziej
uzdolnionego muzycznie ucznia w naszej gminie. Udało się zebrać
kwotę 800 złotych, która trafiła na konto depozytowe gminy i
zostanie przekazana właściwej osobie /będziemy o tym informować/.
Impreza była bardzo udana, co zaowocowało planami dalszej
współpracy.

Rok szkolny 2006/2007 będzie dla Szkoły Podstawowej w Mostach
rokiem wyjątkowym.
Szkoła przygotowuje się do realizacji projektu wychowawczo –
edukacyjnego, poświęconego patronowi szkoły Piotrowi Duninowi,
którego imię nadano szkole w 500 rocznicę zwycięskiej bitwy pod
Świecinem, czyli we wrześniu 1962 roku.
Szkoła nie ma jednak własnego sztandaru. Projekt PATRON ma nie
tylko doprowadzić do nadania szkole sztandaru, ale przybliżyć
uczniom sylwetkę murgrabiego krakowskiego i hetmana polnego
Piotra Dunina, przypomnieć jego zasługi dla Polski i naszej małej
ojczyzny oraz pomóc poznać i zrozumieć kulturę, sztukę, tradycje i
obyczaje epoki Średniowiecza.
Z początkiem roku szkolnego zawiązał się Społeczny Komitet
Nadania Sztandaru szkole.
W jego skład weszli przedstawiciele władz gminy Kosakowo,
rodziców, nauczycieli oraz zaprzyjaźnieni ze szkołą mieszkańcy, w
tym:
p. J. Włudzik – wójt Gminy Kosakowo
p. A.Miklaszewicz–przewodniczącyRadyGminy Kosakowo
p. J. Szewczyk - przewodnicząca Rady Szkoły
p. A. Merchel – sołtys wsi Mosty
p. M. Zielińska – sołtys wsi Rewa
p. A. Kąkol – sołtys wsi Mechelinki
p. W. Śliwińska – Pierwoszyno
p. J. Mojsiejuk – inspektor oświaty Urzędu Gminy
p. B. Hajduk – historyk, mieszkaniec gminy
p. Kruger - członek bractwa rycerskiego, rodzic
p. A. Szymborska – dyrektor szkoły
p. M. Krauze – nauczyciel, lider projektu „Patron”
p. W. Klimczyk - radny wsi Mosty, nauczyciel
p.M. Hirsz– Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, mieszkaniec
gminy
11 września odbyło się pierwsze spotkanie komitetu, na którym
omówiono projekt „PATRON”, jego realizację i formy pomocy
szkole.
Dnia 29 września 2006 o godz. 9,15 na szkolnym dziedzińcu odbędzie się
inauguracja projektu PATRON, ceremonia pasowania uczniów klas
pierwszych oraz Parada Średniowieczna całego bractwa szkolnego
ulicami Mostów.
Realizację tego zadania uzależnia się od warunków atmosferycznych
- o zmianie terminu będziemy informować poprzez uczniów, tablicę
ogłoszeń i naszą stronę internetową www.spmosty.republika.pl
Zapraszamy

♫ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Rozstrzygnięcie Konkursu
„PIĘKNA WIEŚ – 2006„
Laureaci I miejsc:
według poszczególnych kategorii :
- najbardziej estetyczna zagroda rolnicza ;
PP. Stefania i Alfred Miklaszewic,
zam. Kosakowo
- najbardziej estetyczna zagroda nierolnicza
PP. Danuta i Włodzimierz Adamczyk,
zam. Rewa
P.Henryk Dąbek
zam. Pierwoszyno
- najbardziej estetyczna wieś
wieś KOSAKOWO
Laureaci I miejsc otrzymali nagrody oraz dyplomy.
Pozostali uczestnicy również otrzymali dyplomy wraz z
upominkami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW,
KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI SUSZOWE
Urząd Gminy w Kosakowie podaje poniżej treść pisma przekazaną
przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – Wydział
Środowiska i Rolnictwa :
„W związku z przekazanymi materiałami dotyczącymi szacowania
strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą na terenie gminy
Kosakowo Komisja Wojewódzka do nadzoru w zakresie szacowania
szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej dotkniętych klęską : suszy, gradobicia, nadmiernych opadów
atmosferycznych, osuwisk ziemi, wymarznięcia, powodzi, huraganu,
pożaru lub plagi gryzoni przez komisje gminne dokonała ich
szczegółowej analizy pod kątem zgodności z obowiązującymi
przepisami w zakresie zaliczania gospodarstw i gmin jako obszaru
dotkniętego klęską suszy.
W świetle przedłożonych materiałów Komisja Wojewódzka nie
znajduje uzasadnienia do uznania gminy Kosakowo lub jej części
jako terenu dotkniętego klęską suszy. Informuję jednocześnie, że
Komisja Wojewódzka nie wnosi uwag do jakości sporządzonych
dokumentów przez Komisję Gminną”.

Gmina pomogła w remoncie drogi wojewódzkiej
We wrześniu br, położono dywanik asfaltowy na odcinku drogi
wojewódzkiej nr 100, biegnącej od Pierwoszyna do cz. betonowej w
ul. Rumskiej. Szacunkowa wartość zadania została określona na 400
tys. zł., w tym 200 tys. przekazano z budżetu gminy Kosakowo.
Umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej
przez
Gminę
podpisał
wójt Jerzy Włudzik
oraz za zarząd
Województwa
Pomorskiego
marszałek
Jan
i
Kozłowski
wicemarszałek
Mieczysław Struk.
W tej części gminy
pozostała jeszcze
do
dokończenia,
będąca również w
bardzo złym stanie, ul. Leśna. Drugi etap jej budowy zaplanowano na
przyszły rok. Głównym powodem rozłożenia tej inwestycji na dwa
etapy była konieczność uregulowania stosunków własnościowych,
gdyż część gruntów, przez które droga przebiega należy do osób
prywatnych.

Alkohol i nieletni
Z związku z dochodzącymi do nas sygnałami o sprzedaży napojów
alkoholowych nieletnim (w szczególności piwa) informujemy, że
będziemy przeprowadzać kontrole w tym zakresie. Jeżeli sygnały się
potwierdzą – przedsiębiorcom grozi utrata zezwolenia.
Pierwszego papierosa dziecko zapala z rówieśnikami na podwórku,
marihuanę na imprezie. Ale pierwszy kieliszek wychyla w domu pod
okiem rodziców, a to oni powinni wyjaśnić jak się odmawia i nie traci
pozycji wśród rówieśników.
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SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo
w okresie międzysesyjnym od 1.06. do 23.08.2006r.
I.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.

Zarządzeniem Nr 35/2006 powołałem Komisję do odbioru budowy kanalizacji sanitarnej w Mostach III etap zadanie 2,
wykonanej w ramach programu SAPARD
Zarządzeniem Nr 38/2006 powołałem Komisję konkursową do konkursu „Piękna Wieś 2006r.”
Zarządzeniem Nr 42/2006 dokonałem zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy, dodając do zakresu
działań Referatu ds .Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska obowiązek „sprawowania nadzoru technicznego
nad sprzętem na gminnych placach zabaw i boiskach sportowych” polegający na: dokonywaniu opisu tego sprzętu,
przeprowadzaniu corocznie wiosennych przeglądów i składaniu sprawozdań z dokonywanych ocen stanu sprzętu.
Zarządzeniem Nr 43/2006 powołałem 12 osobową Komisję konkursową dla wyboru dyrektora Gimnazjum w Mostach.
Komisja dokonała ponownego wyboru mgr. Adama Popa na tę funkcję.
Zarządzeniem Nr 44A dokonałem zmiany zarządzenia w sprawie parkowania na działkach 59 i 147/45 w Rewie w
okresie sezonu letniego ustalając czas poboru opłat w godz. 800 - 1800.
Zarządzeniem Nr 51 powołałem Komisję ds. rozwiązań komunikacyjnych studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.

2.
3.

4.
5.
6.
II.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1.

Zawarcie umowy poddzierżawy na część działki nr 146/3 o pow. 50 m2 obręb Rewa (plaża) na okres od 07 lipca do 30
września 2006 roku. Miesięczny czynsz dzierżawny – 150,00 zł brutto, z przeznaczeniem na prowadzenie
wypożyczalni leżaków plażowych.
2. Zawarcie 2 umów na etapie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze w sprawie zaliczenia
opłaty adiacenckiej z tytułu podziału na poczet przyszłego odszkodowania za drogi, które powstaną po podziale
nieruchomości.
3. Zawarcie umowy dzierżawy na teren położony w Dębogórzu Wybudowaniu o pow. 4200 m2 na okres 3 lat z
przeznaczeniem na prowadzenie produkcji kwiatów, owoców i warzyw. Miesięczny czynsz dzierżawny – 250,00 zł +
VAT 22%.
4. W dniu 03 sierpnia 2006 roku w Kancelarii Notarialnej w Gdyni zostało podpisanych 13 aktów notarialnych,
obejmujących :
a) sprzedaż gminnych działek budowlanych (11 działek) położonych w miejscowości Kosakowo za cenę 779.405,00 zł
netto,
b) sprzedaż działek nr 231/1 i 231/2 w Rewie o pow. łącznej 261 m2 na rzecz właściciela działki przyległej w celu
poprawienia warunków zagospodarowania - w rozliczeniu za odszkodowanie za drogi,
c) nabycie przez gminę prawa własności działki nr 1186/77 o pow. 75 m2 obręb Mosty pod wybudowanie przepompowni
za cenę 5.625,00 zł,
d) nabycie przez gminę prawa własności działki nr 84/10 o pow. 1683 m2 obręb Pogórze – droga (ulica Czernickiego ) za
cenę16.830,00 zł,
e) zamianę gruntu gminnego położonego w Kosakowie na teren prywatny położony w Pierwoszynie z przeznaczeniem
na usytuowanie przepompowni ścieków z dopłatą dla gminy w kwocie 48.870,24 zł.
f) sprzedaż działki nr 1070 o pow. 800 m2 położ. w Kazimierzu na rzecz właściciela działki przyległej w celu
poprawienia warunków jej zagospodarowania za cenę 25.440 zł. netto,
5. Ustalenie renty planistycznej przed zbyciem dla nieruchomości położonych w miejscowości Pogórze – działki nr 1082
i 171/6 o pow. ogólnej 37 ha w wysokości 1.329.957,10.
6. Spisanie porozumienia z osobą prywatną – właścicielem działki w Kosakowie przy stawie w sprawie zamiany na grunt
gminny z przeznaczeniem na urządzenie placu rekreacyjnego – parku
7. Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchylenia ze względów formalnych decyzji
Starosty Puckiego dotyczącej odmowy zwrotu działki nr 321 o pow. 0,50 ha położonej w miejscowości Dębogórze
Wybudowanie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
8. Decyzja Starosty Puckiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie odmowy ustalenia odszkodowania na rzecz osoby
fizycznej za nieruchomości stanowiące działki nr 52/15 o pow. 437 m2 i 128/43 o pow. 196 m2 położone w obrębie
Pogórze.

III.
1)

2)
3)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Unieważniono II przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy z powodu braku
ofert. Zamówienie zostało zlecone „z wolnej ręki” spółce gminnej PUK „PEKO” w Kosakowie za wynagrodzeniem
ryczałtowym 7.900 zł brutto miesięcznie. Umowa została zawarta na okres od 1.07.2006r. do 31.03.2009r.
W przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy została wybrana oferta firmy
INFOS z Gdańska za cenę brutto wykonania zamówienia 7.869 zł. (wpł.3 oferty).
W przetargu nieograniczonym na „wykonanie ogrodzenia terenu lotniska na odc. ok. 800 mb z dwiema bramami
wjazdowymi wg wymagań MON wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego METALPOL z Rumi
za cenę brutto wykonania zamówienia 263.588,88 zł. (wpł. 2 oferty, druga za cenę 277.720,28 zł.)

5

W przetargu nieograniczonym na modernizację ul. Oliwkowej została wybrana oferta firmy OLTRANS z Mrzezina
za cenę brutto 294.182,75 zł. (wpł. 2 oferty, druga za cenę 398.868.28 zł.).
5) W przetargu nieograniczonym na modernizacje ul. Ogrodowej została wybrana oferta firmy OLTRANS z Mrzezina
za cenę brutto 293.547,03 zł. (wpł. 2 oferty, druga za cenę 328.878,27 zł.)
6) Unieważniono przetarg nieograniczony na „Budowę Domu Kultury w m. Pierwoszyno” z powodu braku ofert.
7) W przetargu nieograniczonym na „ budowę wodociągu PE 90 w ul. Konwaliowej” została wybrana oferta s-ki
PEKO za cenę brutto wykonania zamówienia 42.613,47 zł. (wpł. 2 oferty, druga za cenę 61.398,03 zł.).
8) Unieważniono dwa przetargi nieograniczone na „budowę zejścia z klifu w Mechelinkach” z powodu braku ofert.
Zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki firmie Wasko z Godętowa 3; 84-218 Łęczyce za cenę brutto 111.000 zł
9) W przetargu nieograniczonym na „budowę oświetlenia w ul. M. Dąbrowskiej w Suchym Dworze, etap I została
wybrana oferta firmy PROTEL z Luzina za cenę brutto wykonania zamówienia 26.688,52 zł (wpłynęły 4 oferty:
najtańsza za 26.688,52 zł , najdroższa za 37.2004 zł.)
10) W przetargu nieograniczonym na „budowę wielofunkcyjnego rekreacyjnego boiska wiejskiego w Pogórzu – etap II”
została wybrana oferta przedsiębiorstwa BIMEL z Luzina za cenę brutto wykonania zamówienia 254.972,44 zł.(wpł.
jedna oferta)
11) W II przetargu nieograniczonym na „roboty przy zagospodarowaniu terenu stawu w miejscowości Dębogórze”
została wybrana oferta firmy Wasko z Godętowa 3, 84-218 Łęczyce za cenę brutto 281.750,10 zł (wpł. 1 oferta)
12) Zawarto umowę z Biurem Inżynierii Komunikacyjnej Maciej Berendt w Gdańsku na opracowanie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy /rozwiązania komunikacyjne/ za cenę brutto
wykonania zamówienia 26.230 zł.
Ponadto w m-cu wrześniu
- W przetargu nieograniczonym na budowę chodnika przy ul. Kaszubskiej w Pierwoszynie została wybrana oferta
Przedsiębiorstwa OL-TRANS z Mrzezina za cenę brutto 119.317,38 zł./wpł. 1 oferta/
- W przetargu nieograniczonym na budowę dalszego ciągu chodnika przy ul. Kochanowskiego w m. .Suchy Dwór została
wybrana oferta Przedsiębiorstwa OL-TRANS z Mrzezina za cenę brutto 54.794,43 zł. /wpł. 1 oferta/.
4)

IV. SPOTKANIA I NARADY
03.07. – narada w sprawie inscenizacji „Obrony Kępy Oksywskiej”; udział w odbiorze ul. Leśnej w Mostach;
04.07. – udział w posiedzeniu komisji w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w Gminie; uroczyste wręczenie medali za
długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Stankiewiczom z Dębogórza Wybudowania;
07.07. – audyt związany z udziałem gminy w konkursie „Gmina Fair Play; udział w uroczystości wręczenia certyfikatu
Gospodarczo-Samorządowy HIT POMORZA 2006 dla Gminy Kosakowo;
10.07. - udział w Komisji konkursowej dla wyboru dyrektora Gimnazjum w Mostach;
12.07. – narada z kierownikami referatów urzędu gminy w sprawach bieżących i realizacji zleconych zadań; od 11.07. do
20.07. – urlop wypoczynkowy
21.07. – kolejna narada w sprawie inscenizacji Obrony Kępy Oksywskiej oraz wyborów Bursztynowej Miss Lata w
Mechelinkach;
24.07. – narada z kierownikami referatów urzędu gminy w sprawach bieżących i realizacji zleconych zadań;
28.07. – spotkanie z przedstawicielami s-ki PEKO w sprawie rozliczeń finansowych między gminą, a przedsiębiorstwem;
31.07. – podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim umowy dotyczącej dofinansowania inwestycji: Zagospodarowanie wokół
stawu w Dębogórzu.
01.08. – spotkanie z Zarządem przedsiębiorstwa „Półwysep” w sprawie planów dot. budowy kanalizacji w Mechelinkach;
spotkanie w sprawie Nadbałtyckich Mistrzostw w Tabaczeniu;
02.08.- spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa ENERGA – omówienie wykonywanych przez przeds. robót na
terenie naszej Gminy oraz inwestycji przewidzianych do realizacji;
03.08.- podpisywanie aktów notarialnych;
07.08.– narada z kierownikami urzędu gminy;
09.08.– spotkanie z przedstawicielami INVEST GAZ-u dot. realizacji inwestycji pn.„Podziemne zbiorniki gazu w Kosakowie
(kawerny)
10.08. - spotkanie u notariusza dot. zmiany zasad finansowania PEKO;
14.08. – udział w otwarciu i przebiegu zawodów windsurfingowych o puchar Rewy;
16.08. – wizja lokalna w świetlicy i na boisku w Rewie w związku z pęknięciem rury i zalaniem dachu
17.08. –okazanie terenów gminnych przeznaczonych do zamiany za „prywatne drogi”; zebranie Wiejskie w Dębogórzu;
18.08. – podpisanie aneksu w sprawie finansowania przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku budowy boiska wiejskiego w
Pogórzu; udział w Zgromadzeniu Wspólników ski EKODOLINA w Łężycach
21.08. – spotkanie z przedstawicielami Firmy DLS w sprawie rozbudowy siedziby firmy; spotkanie z właścicielami terenów
przyległych do ul. Krasickiego w Kosakowie dot. przedłużenia w/w ulicy; spotkanie z władzami Banku Rumia
Spółdzielczego – rozmowy w sprawie; przebudowy oddziału banku w Kosakowie.
22.08 - narada w urzędzie gminy w sprawie możliwości pozyskania nowych funduszy unijnych, omówienie
projektowanych inwestycji, które w imieniu gminy możemy zgłosić do dofinansowania;
23.08. – narada z sołtysami - omówienie spraw bieżących i organizacji tegorocznych dożynek gminnych.
„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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!!! UWAGA !!!
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W KOSAKOWIE
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przypomina, że w październiku na terenie gminy Kosakowo odbędzie się kolejna
objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych. Każdy mieszkaniec może pozbyć się ich nieodpłatnie. Zbiórka prowadzona będzie przy
użyciu specjalnie do tego przygotowanego i oznaczonego samochodu.
Odpady niebezpieczne, które są selektywnie zbierane w ramach objazdowej zbiórki to:
-

resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna
oraz opakowania po nich,
rozpuszczalniki organiczne, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
i opakowania po nich,
zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

-

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
baterie i akumulatory,
przepracowane oleje,
przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki,
odczynniki chemiczne, np. fotograficzne wraz z opakowaniami.
HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
W GMINIE KOSAKOWO

13 października 2006 r.
(PIĄTEK – postoje przy szkołach)
9:00 Szkoła Podstawowa w Pogórzu, ul. Szkolna 9
10:00 Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, ul. Pomorska 30
11:00-11:20 Zespół Szkół w Mostach, ul. Szkolna 16

14 października 2006 r.
(SOBOTA)
9:00 ul. Reja / Kruczkowskiego - Suchy Dwór
9:20 ul. Słowackiego / Majkowskiego - Pogórze
9:40 ul. Modrzejewskiej - Pogórze
10:00 ul. Nad Stawem - Kosakowo
10:20 ul. Pomorska 18 (Gminny Ośrodek Kultury) - Dębogórze
10:40 ul. Kaszubska (przy boisku) - Pierwoszyno
11:00 ul. Wiązowa - Mosty
11:20 ul. Ogrodowa (przy sklepie) - Mosty
11:40 ul. Szkolna 16 (przy szkole) - Mosty
12:00 ul. Szkolna 25 (przy sklepie) - Mechelinki
12:20 ul. Helska - Rewa
12:40 ul. Morska / Sieciowa - Rewa
13:00 ul. Morska / Słoneczna - Rewa
13:40–14:00 Kazimierz (przy sklepie)

Uwaga: Nieodpłatnie odbierane będą wyłącznie odpady niebezpieczne, które powstają w naszych domach oraz w placówkach
oświatowych. Te, które powstały w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nie będą odbierane.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.kzg.pl. Znajdziecie tam Państwo m.in. wiele wiadomości na tema
prowadzonych zbiórek odpadów na terenie gminy Kosakowo, a także aktualne informacje dotyczące gospodarowania odpadami.
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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SPRZEDAŻ DZIAŁEK
Zawiadamiamy, iż na dzień 3.10.br na godzinę 10.00 wyznaczony został II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia
gminnego zgodnie z poniższym wykazem. Wadium należy wpłacić do 27-go września br. Okazanie granic działek w terenie –
21.09. br. od godz. 11.00
Szczegółowych informacji udziela Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 107, tel. 660-43-35. Treść ogłoszenia
znajduje się również na stronie internetowej www.kosakowo.pl
Oznacz.
nieruch.
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CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO NIE ZAWIERAJĄ 22% PODATKU VAT.
____________________________________________________________________________________________________________________
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 20 września 2006r.

w sprawie: okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kosakowo
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (teksy jednolity Dz.U. z 2003r. Nr
159, poz. 1547; zm. Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005r. Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,
Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127)
podaje się do publicznej wiadomości informacje o okręgach wyborczych utworzonych
dla wyboru Rady Gminy Kosakowo
Numer okręgu wyborczego
Granice okręgu wyborczego
Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym
1
SOŁECTWO MECHELINKI
1
2
SOŁECTWO MOSTY
3
3
SOŁECTWO PIERWOSZYNO
1
4
SOŁECTWO REWA
2
5
SOŁECTWO KOSAKOWO
1
6
SOŁECTWO DĘBOGÓRZE I SOŁECTWO DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE
2
7
SOŁECTWO KAZIMIERZ
1
8
SOŁECTWO POGÓRZE
2
9
SOŁECTWO SUCHY DWÓR
2

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie mieści się w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pok. nr 208,
telefon 058 660-43-26.
Wójt /-/ Jerzy Włudzik
Uchwały podjęte
na XLIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 24 sierpnia 2006 roku
1. Nr XLIV/49/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębogórzu gmina Kosakowo;
2. Nr XLIV/50/06 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działek od nr 469/1 do nr 469/5 położonych w miejscowości Rewa, gmina
Kosakowo;
3. Nr XLIV/51/06 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale Nr XLIII/34/06 z dnia 24 maja 2006r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo;
4. Nr XLIV/52/06 w sprawie założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kosakowo;
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5. Nr XLIV/53/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

9

DOŻYNKI GMINNE KOSAKOWO 2006
W pierwszych dniach września - /3.09./ odbyły się już po raz czwarty Dożynki Gminne Kosakowo 2006 w nowej
formule. Punktualnie o godzinie 13.00 wyruszyły sprzed Urzędu Gminy na boisko sportowe w Kosakowie barwne
korowody.
Jak nakazuje kaszubska tradycja, uroczystości dożynkowe poprzedzono uroczystą mszą św., odprawioną przez abp
Tadeusza Gocłowskiego.
Poświęcono chleb wypieczony z tegorocznego ziarna, który dzielono
między przybyłymi na to rolnicze święto.
Wieńce i korowody dożynkowe oceniała komisja konkursowa w
składzie: Jadwiga Piernicka i przedstawiciel gości Zdzisław Soliwoda
– inspektor ds. kultury w Krościenku. Komisja postanowiła przyznać
dwa równorzędne I miejsca sołectwom Kosakowo oraz Pierwoszyno
oraz III miejsce Dębogórzu. Wyróżnione wioski otrzymały nagrody
pieniężne na działalność statutową.
Przy wielkim aplauzie
publiczności,
Wójt
Gminy
przyznał
nagrodę specjalną dla Sołectwa Mosty - za pomysłowość i celne
przesłanie, wypływające z hasła przygotowanego przez nich korowodu
pt. „Mosty-wieś rozwojowa” z bocianim gniazdem na czele.
Dożynki gminne uświetniły swoimi występami: rodzimy Chór
„Morzanie” oraz Zespół Pieśni i Tańca „PIENINY” z zaprzyjaźnionego
Krościenka n/Dunajcem. Mogliśmy wysłuchać również koncertu
Orkiestry Dętej „GROBLA”, która przyjechała z powiatu bocheńskiego.

Atrakcją wieczoru był występ
cygańskiej kapeli „Don Wasyl
Junior”, która serwując dużą dawkę cygańskiej muzyki, wspaniale rozbawiła publiczność. Zachwyt wzbudził także
taniec z ogniem w wykonaniu „Fire Angels”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również konkursy. Smakowaliśmy,
nietypowe raczej nad morzem, świeże oscypki. Pomimo kapryśnej aury tegoroczne dożynki, jak zwykle, zaliczyć można
do udanych, o czym świadczy między innymi trwająca do późnych godzin nocnych zabawa taneczna.

Księdzu Proboszczowi Janowi Grzelakowi, Chórowi „Morzanie”,
rolnikom, sołtysom, mieszkańcom, którzy zaangażowali się w organizację
tegorocznych dożynek i przygotowanie korowodów oraz sponsorom dziękuję.
Jerzy Włudzik – Wójt Gminy

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ
W dniu 2 września br. mieszkanka naszej gminy Pani Maria
Anastazja Schimmelpfenig z Kosakowa obchodziła setne
urodziny. Trzeba przyznać, że taka uroczystość to przypadek
rzadki. Tym większy szacunek i uznanie dla sędziwej Pani.
Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w kościele p.w. Świętego
Antoniego Padewskiego w Kosakowie. W uroczystości wzięła
licznie udział najbliższa rodzina Jubilatki oraz przedstawiciele
władz gminnych i państwowych. Nie obyło się bez
wyśpiewanych:„ Dwustu lat ..”
Wójt złożył Pani Marii gratulacje i podarował - złoty zegarek.
P. Schimmelpfenig urodziła się 2.09.1906r.. w Łęczycach.
Mieszkanką naszej Gminy jest od 1937r. Wychowała 5 dzieci,
doczekała się 22 wnuków, 35 prawnuków i 8 praprawnuków.
Cieszy się dobrym zdrowiem oraz poczuciem humoru. Na
swoich urodzinach nawet … zatańczyła.

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

WRĘCZONO ZŁOTE KŁOSY
Przy okazji dożynek Wójt wręczył po raz kolejny Statuetki „Złotego Kłosa” przyznawane osobom, które sławią i promują gminę
Kosakowo. W tym roku otrzymali je: Jan Śliwiński, Marian Krause, Franciszek Kuptz, Konrad Pipłowski, Antoni Pienczk, oraz
Paweł Niczke.
„Złoty Kłos” symbolizuje główny motyw herbu gminy
Gratulujemy tego wyjątkowego wyróżnienia.

KONKURS NA LOGO PIERWOSZYNA
– ROZSTRZYGNIĘTY
Przedstawiamy Państwu LOGO WSI PIERWOSZYNO.
Składa się z trzech części na białym tle:
- kolor zielony z kłosem nawiązuje do rolniczego charakteru wioski,
- część środkowa przedstawia św. Jana Chrzciciela, patrona sołectwa,
- motyw niebieski wraz z widokiem z klifu na zatokę wskazuje na nadmorskie położenie
miejscowości.
Ogółem w konkursie na logo wsi Pierwoszyno wpłynęło 7 prac, spośród których w m-cu
lipcu br. Sołtys i Rada Sołecka wybrali pracę pani Ewy Narloch mieszkanki Pierwoszyna.
Zwycięzczyni otrzyma z funduszy sołeckich nagrodę. Pozostałym uczestnikom konkursu,
którzy nadesłali swoje prace, serdecznie dziękujemy

