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KOSAKOWO "Gminą Fair Play" 2006
29 września 2006 r. uroczystą galą w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i
Nauki w Warszawie zakończyła się V edycja konkursu „Gmina Fair
Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Do udziału w V edycji
konkursu zgłosiło się 185 samorządów z całej Polski. Ostatecznie
Kapituła Konkursu wyłoniła 174 gminy, wśród nich Gminę Kosakowo,
które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę
weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”
2006 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Jak mówią organizatorzy konkursu: „Wierzymy, Ŝe uzyskany certyfikat
jest dla Laureatów nie tylko miłą nagrodą i powodem do dumy, lecz
przede wszystkim jest potwierdzeniem wysokich standardów obsługi
inwestorów w gminie, dbałości o zrównowaŜony rozwój gminy,
uwzględniający potrzeby biznesu, mieszkańców, osób niepełnosprawnych
i ochrony środowiska”.

DZIEŃ EDUKACJI

NARODOWEJ

„Ku celom poŜądanym wiodą drogi trudne”, tym cytatem Elizy Orzeszkowej Wójt Jerzy Włudzik przywitał przybyłych na uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dyrektorów naszych szkół, nauczycieli, pedagogów, wykładowców, pracowników oświaty i związków zawodowych.
Były podziękowania za trud pracy wychowawczej, nagrody i dyplomy oraz okazja do szczególnych wyróŜnień statuetką „Złotego Kłosa”,
przyznawaną osobom sławiącym i promującym Gminę Kosakowo.
Do grona takich osób Wójt zaliczył Panią Aleksandrę Bieg-Piaseczny za jej cenną naukę wraŜliwości muzycznej oraz występy w czasie wielu
uroczystości gminnych, i równieŜ emerytowaną nauczycielkę o niezwykłej charyzmie Panią Kazimierę Woźniak, o której pamięć jest wciąŜ Ŝywa
wśród uczniów i pedagogów Gimnazjum w Mostach. Pani Emilia Kula, długoletni nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pogórzu, otrzymała
„Złotego Kłosa” za zaangaŜowanie w propagowanie kultury i tradycji kaszubskiej. Z wielkim poświęceniem wpaja dzieciom ideę „ małej ojczyzny, a
prowadzony przez nią szkolny zespół regionalny prezentuje kulturę naszych ziem.
„Nagrody Wójta Gminy Kosakowo” odebrali dyrektorzy szkół oraz nominowani przez nich nauczyciele.
Czas spotkania wypełniała miła, Ŝyczliwa atmosfera, a dyskusje - jak zwykle - toczyły się wokół spraw związanych ze szkolnictwem, nowymi
pisarskimi zamierzeniami obecnych osób, a takŜe historii naszych ziem.

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy obsługi.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pragnę złoŜyć na Wasze ręce wyrazy uznania i podziękowania za pełną zaangaŜowania pracę na rzecz szkoły.
Gronu Pedagogicznemu, wszystkim czynnym i emerytowanym pracownikom serdecznie dziękuję za wieloletni wysiłek na rzecz jak najlepszego
wykształcenia i wychowania kolejnych roczników młodych mieszkańców Gminy Kosakowo.
śyczę satysfakcji z trudnej, ale i pięknej pracy z dziećmi i młodzieŜą, wsparcia ze strony organu pedagogicznego i społeczności rodziców
z wyrazami sympatii i szacunku
Wójt Gminy Kosakowo - Jerzy Włudzik

POD WZGLĘDEM INWESTYCJI
KOSAKOWO WCIĄś W CZOŁÓWCE
/z ostatniej chwili/

Jak informuje w ostatnim numerze (41/787 z dnia 14 października br.) tygodnik „Wspólnota”, Pisma
Samorządu Terytorialnego - GMINA KOSAKOWO wśród gmin wiejskich w rankingu inwestycyjnym gmin
zajmuje I miejsce w województwie pomorskim i piętnaste w Polsce.
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 5 października 2006r.
w sprawie obwodów głosowania
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. 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 informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których
odbędzie się głosowanie w wyborach do Rady Gminy Kosakowo oraz Wójta Gminy Kosakowo.
Numer Obwodu
Głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
(nr telefonu)
Mechelinki
Szkoła Podstawowa w Mostach
Mosty
ul. Szkolna 16
1.
Pierwoszyno
81-198 Mosty
tel. 058 679 13 21
Rewa
Oddział Przedszkolny
ul. Koralowa 1
2.
81-198 Rewa
tel. 058 679 13 78
Dębogórze
Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
Dębogórze-Wybudowanie
ul. Pomorska 30
3.
Kazimierz
81-198 Dębogórze
Kosakowo
tel. 058 679 13 25
Babie Doły
Szkoła Podstawowa w Pogórzu
Pogórze
ul. Szkolna 15
4.
Suchy Dwór
81-198 Pogórze
tel. 058 665 76 30
Głosowanie odbędzie się w dniu 12 listopada 2006r. w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w godzinach od 6,00 do 20,00.

Wójt
/-/Jerzy Włudzik
WYBORY SAMORZĄDOWE
do Rady, Powiatu, Sejmiku
Lokale wyborcze czynne będą w godz. 6.00 – 20.00.
Wybierać będziemy: 1 radnego z sołectwa Mechelinki, 3 – z sołectwa Mosty, 1 – z sołectwa Pierwoszyno, 2 – z sołectwa Rewa,
1- z sołectwa Kosakowo, 2 – z sołectwa Dębogórze i Dębogórze Wybudowanie, 1 – z sołectwa Kazimierz, 2 – z sołectwa
Pogórze, 2 – z sołectwa Suchy Dwór.
Mieszkańcy:
1.Mechelinek, Mostów i Pierwoszyna – głosują w Szkole Podstawowej w Mostach (dla osób niepełnosprawnych zostaną otwarte
drzwi przy wejściu do sali gimnastycznej).
2.Rewy – głosują w Przedszkolu w Rewie
3.Dębogórza, Dębogórza Wybudowania, Kazimierza, Kosakowa – głosują w Szkole Podstawowej w Dębogórzu
4.Pogórza, Suchego Dworu i cz. Babich Dołów – głosują w Szkole Podstawowej w Pogórzu.
Dla osób niepełnosprawnych zapewniamy dowóz do lokali wyborczych naszym samochodem Volkswagen BUS, przystosowanym do
przewozu wózków inwalidzkich. Prosimy w dniu wyborów wcześniej zgłosić przewóz dyŜurnemu w tut. Urzędzie Gminy pod nr tel.
660-43-43.
Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza toŜsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego
dokumentu z fotografią. Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem, w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców, fakt
otrzymania kart do głosowania.
Na wniosek wyborcy komisja obowiązana jest wyjaśnić mu sposób głosowania oraz warunki waŜności głosu, zgodnie z informacjami
umieszczonymi na karcie do głosowania. Osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę, moŜe pomagać w głosowaniu inna osoba, pomocy
w głosowaniu nie moŜe udzielać członek komisji ani mąŜ zaufania.
Telefony:
1. Lokal Wyborczy w SP w Mostach – 679-13-21
2. Lokal Wyborczy w Przedszkolu w Rewie – 679-13-78
3. Lokal Wyborczy w SP w Dębogórzu – 679-13-25
4. Lokal Wyborczy w SP w Pogórzu – 665-76-30
Urząd Gminy Kosakowo – zgłoszenia przewozu osób niepełnosprawnych – 660-43-43
Biuro Wyborcze-Delegatura w Gdańsku 058 301-15-10, 305-94-41, 307-72-96, 307-72-17
Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie – 660-43-26.
Spis wyborców udostępnia się do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój nr 5 na parterze, w godz. pracy Urzędu /telefon 058 660-43-14/.
Jeśli chodzi o obiekty gminne - plakaty i ulotki w kampanii wyborczej moŜna zamieszczać jedynie na słupach ogłoszeniowych,
ustawionych w kaŜdej wsi.
BieŜące informacje na temat organizacji wyborów w gminie Kosakowo znajdziecie Państwo na stronie internetowej
www.kosakowo.pl /w menu Urząd Gminy – Wybory/
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DUKSZTAŃSKIE ŚWIĘTO PLONÓW

ŚWIĘTO LATAWCA W DĘBOGÓRZU

5 osobowa delegacja reprezentowała Gminę Kosakowo na
doŜynkach Rejonu Wileńskiego /na Litwie/. Uroczystości
odbyły się 30 września br. na terenie dworku im. Józefa
Piłsudskiego. Uroczystość poprzedziła msza święta, a
następnie ruszyło ok. 20 korowodów gminnych.
KaŜda wieś przygotowała swoje stoisko, przepięknie
kolorowo ustrojone produktami z tegorocznych zbiorów.

7 października br. roześmiane dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Dębogórzu prezentowały swoje latawce.
W konkursie brano pod uwagę konstrukcję latawca,
staranność wykonania, zdobienie oraz wysokość lotu.
Wygrały latawce grupy dzieci 5 – letnich oraz klas I i IV.
Po wspaniałym pokazie uczniowie brali udział w
konkurencjach sprawnościowych. MoŜna było równieŜ
posilić się pieczonymi ziemniakami i napić ciepłej
herbaty. Na koniec były pląsy i zabawy przy muzyce.
Dzięki pięknej pogodzie i świetnym humorom wszyscy
wspaniale się bawili.
W przyszłym roku znowu się spotkamy, aby podziwiać
kolorowy świat dziecięcej wyobraźni.

Oprócz występów na scenie zespołów ludowych, bawiono
się przy kaŜdym stoisku. W akompaniamencie
akordeonów były tańce i śpiewy. Do dziś brzmi nam w
uszach swojska melodia „W zielonym gaju”
Na ziemiach tych mieszkają Polacy, którzy na co dzień
mówią w ojczystym języku, więc czuliśmy się jak u
siebie. Było miło, przyjacielsko i radośnie.

MONOGRAFIA O ZRZESZENIU
KASZUBSKO – POMORSKIM
Zgodnie z przyjętym planem pracy na 2006 rok dobiega
końca praca nad wydaniem monografii o zrzeszeniu
Kaszubsko – Pomorskim, której autorem jest prof. Cezary
Obracht – Prondzyński. KsiąŜka ukaŜe się najpóźniej do
końca listopada br. Jej objętość to ok. 400 stron formatu
B5 z licznymi fotografiami. W związku z ogromnymi
kosztami druku Zarząd Główny ZKP zwraca się z prośbą
do zarządów oddziałów, jak i poszczególnych członków
Zrzeszenia o dokonanie jej zakupu jeszcze przed
wydaniem. Pozwoli to na sfinansowanie jej wydania
zgodnie z przyjętymi terminami. Wszystkie osoby, które
dokonają wpłaty przed 15 listopada br. obowiązywać
będzie promocyjna cena 35 zł/egz. Po tym terminie
monografia będzie w sprzedaŜy po 50 zł/egz. Wpłat
prosimy
dokonywać
na
nr
konta
79116022020000000061890329
z
dopiskiem:
„Monografia”. Zakupiona ksiąŜka będzie do odbioru w
Biurze ZG w Gdańsku od 5 grudnia.

Następnego dnia, przed wyjazdem, odwiedziliśmy jedną ze
szkół podstawowych. Przyjęto nas bardzo Ŝyczliwie.
Budynek szkolny liczy ok. 150 lat i wymaga kapitalnego
remontu. Uczniów w szkole jest coraz mniej, kiedyś uczyło
się w niej ponad 150 dzieci, dziś ok. 30. Zostawiliśmy
przekazane przez p. Krause z DLS uŜywane komputery.
Tamtejsi Polacy Ŝyją bardzo skromnie, bezrobocie na tych
terenach sięga ok. 80%, dlatego teŜ kaŜdy uprawia
choćby najmniejsze poletko ziemi.

BIBLIOTEKA przypomina...
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo przypomina
swoim czytelnikom o zwrocie wypoŜyczanych
ksiąŜek.
Za
przetrzymywanie,
zgodnie
z
Regulaminem Biblioteki, będą naliczane kary.

Zdjęcia z doŜynek na Litwie obejrzeć moŜna na stronie
www.kosakowo.pl, zapraszamy.

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

**********************************************
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DROGA PO SZTANDAR DLA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W MOSTACH
ROZPOCZĘTA

OGÓLNOPOLSKA ALEJA ZASŁUśONYCH
LUDZI MORZA w Rewie
wyróŜniona w konkursie
na „najlepszą przestrzeń publiczną”.
Jakość przestrzeni publicznej jest istotnym czynnikiem
decydującym o konkurencyjności regionu. Dlatego
Zarząd Województwa Pomorskiego postanowił ogłosić
konkurs na „najlepszą przestrzeń publiczną województwa
pomorskiego 2006 r.”. Konkurs ma na celu promocję
dobrych
wzorców
zagospodarowania
przestrzeni
publicznej oraz uhonorowanie gmin, na terenie których
stworzono wysokiej jakości miejsca wspólne.
Do konkursu zgłoszono 28 takich miejsc. Jury przyznało
3 nagrody główne: modernizacji i odbudowie strefy
śródmiejskiej w Chojnicach, Parkowi Nadmorskiemu im.
Prezydenta R. Reagana w gdańskiej strefie nadmorskiej
oraz zagospodarowaniu „ Placu Garncarskiego” w
Bytowie.
Sześć miejsc wyróŜniono, wśród nich Ogólnopolską Aleję
ZasłuŜonych Ludzi Morza w Rewie.
Komisja konkursowa zwróciła uwagę na „szczególne
walory przedsięwzięcia: wysoką wartość symboliczną i
utrwalanie toŜsamości miejscowości”.

Dnia 28 września 2006 roku odbyła się w Szkole
Podstawowej w Mostach uroczysta inauguracja projektu
PATRON. Cała, blisko 400 - osobowa brać uczniowska
szkoły wraz z nauczycielami i rodzicami zebrała się na
dziedzińcu szkoły, aby oddać cześć patronowi : Piotrowi
Duninowi z Prawkowic – wielkiemu i walecznemu
rycerzowi.
Wśród gości znaleźli się włodarze ziemi kosakowskiej,
proboszczowie z parafii pw. św. Rocha w Rewie i parafii
pw. św. KrzyŜa w Pierwoszynie, sołtysi: wsi Mosty, Rewa,
Pierwoszyno, radni i rodzice.
Dyrektor szkoły, Anna Szymborska przypomniała
wszystkim zebranym postać Piotra Dunina i moment
nadania szkole jego imienia. „Sztandar dla rycerzy był
zawsze czymś bardzo waŜnym. Czcili go i szanowali.
Bronili i ginęli w jego obronie. Dla nas sztandar teŜ ma być
waŜnym symbolem, dlatego musimy się do jego przyjęcia
odpowiednio przygotować. Dziś naszym wyglądem, naszą
postawą i zachowaniem chcemy udowodnić Piotrowi
Duninowi, Ŝe wciąŜ jest dowódcą prawdziwych i dzielnych
rycerzy, Ŝe godni jesteśmy jego imienia i sztandaru z jego
godłem.” – powiedziała p. dyrektor.
Po wprowadzeniu w czasy średniowieczne zabrzmiał
hymn szkoły.
Następnie uczniowie – rycerze rozpoczęli walkę o tytuł
Rycerskiej Klasy. Piękne średniowieczne stroje, klasowe
sztandary i okrzyk bojowy były oceniane przez jury.
Zwycięską klasę – Ic ( wychowawca p. Anna Klimczyk)
uhonorowano tytułem Rycerskiej Klasy i wręczono akt
nadania tej godności oraz nagrody ufundowane przez
dyrektora szkoły. Dwa wyróŜnienia wręczono klasom Vb (
wychowawca p. A. Labudda ) i IIIa ( wychowawca p.
T.Jachimowska ).

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
ZIEMI PUCKIEJ
W dniu 29 września br. w Centralnym Ośrodku Sportu we
Władysławowie, na wspólnej sesji rad gmin i powiatu
puckiego przyjęto zaktualizowaną Strategię Rozwoju
Powiatu Puckiego, dokument wyznaczający podstawowe
kierunki rozwoju Ziemi Puckiej w perspektywie
najbliŜszych siedmiu lat, które w latach 2007-2013 mają
duŜą szansę na finansowanie ze środków wspólnotowych
i krajowych. Strategia jest zgodna ze strategią
województwa.
Zakłada: rozwój turystyki, wzmocnienie potencjału
gospodarczego, rozwój infrastruktury społecznej i
technicznej, wzmocnienie kapitału ludzkiego.
W strategii m.in. czytamy: „W przyszłości Ziemia Pucka
posiadać będzie wyrazisty i jednoznaczny wizerunek
Regionu nowoczesnego i konkurencyjnego we
wszystkich najwaŜniejszych aspektach społecznogospodarczych. Będzie to Region zdolny do sprostania
wszystkim
wyzwaniom
globalnego
rynku
i
społeczeństwa…. WaŜną osią rozwojową Regionu
pozostanie turystyka oparta na miejscowych walorach i
atrakcjach …, niezwykłej tradycji i unikatowej kulturze
kaszubskiej”.

Kolejnym, waŜnym punktem uroczystości było przyjęcie do
naszej braci uczniowskiej najmłodszych uczniów szkoły
poprzez akt pasowania. I tu jak za dawnych czasów i
zgodnie z rycerskim obyczajem, pierwszoklasiści złoŜyli
ślubowanie fladze narodowej. Klękając, symbolicznie
dotknięci byli mieczem w ramię przez „najdostojniejszego
rycerza”, - Wójta Gminy Kosakowo, a z rąk dyrektora
szkoły otrzymali akty pasowania na ucznia i Ŝyczenia
wszelakiej pomyślności. Wedle starego obyczaju, ksiądz
kanonik St. Jarzembski pobłogosławił uczniów. Kończąc
uroczystość, dyrektor szkoły dała znak do rozpoczęcia
drogi po sztandar i poprowadziła średniowieczny orszak
ulicami Mostów. Orszak zamykała bryczka, wioząca
znamienitych gości. Mosty witały słońcem, uśmiechem i
błyskiem fleszy wielki korowód rycerzy i dworek. Na znak
obchodzonego święta, na słabym wietrze furkotały flagi z
logo wsi Mosty.

Publikacja Strategii na stronie internetowej gminy www.kosakowo.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach składa
serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom i dziadkom
uczniów,
pomagającym
w
przygotowaniu
średniowiecznych strojów do parady, nauczycielom,
pracownikom szkoły i p. sołtys za wielkie zaangaŜowanie
w przygotowanie uroczystości, gościom za przybycie i
uczestniczenie w naszym święcie, panu F. Klein za
udostępnienie bryczki, a mieszkańcom Mostów za
Ŝyczliwy uśmiech.
Anna Szymborska
******************************************************************
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Zmiana organizacji ruchu drogowego
w dniu 1 listopada

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy zaprasza
na Zaduszki Morskie
w dniu 2 listopada.
O godz. 17-tej zostanie odprawiona msza św.
w Kościele w Rewie, a o 18-tej odbędą się
uroczystości

Mieszkańców oraz osoby odwiedzające naszą gminę
informujemy, Ŝe w dniu 1 listopada będą
obowiązywały
zmiany w organizacji ruchu
drogowego. Zmiany polegać będą na:
1. Wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na
ulicy Rzemieślniczej (kierunek przejazdu: od
ulicy Rumskiej do ulicy Chrzanowskiego)
2. Wprowadzeniu
objazdu
do
cmentarza
komunalnego przez Pierwoszyno
3. Wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się i
postoju na ulicy Rzemieślniczej po stronie
cmentarza.
Jednocześnie informujemy, Ŝe autobusy ZKM
równieŜ będą dojeŜdŜały do cmentarza przez
Pierwoszyno.

przy KrzyŜu Morskim.

Wójt Gminy Kosakowo zaprasza na obchody
Święta Niepodległości,
które odbędą się w dniu
11 listopada 2006 r.
Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w intencji
Ojczyzny o godz. 12-tej w kościele w Kosakowie,
a następnie zostaną złoŜone kwiaty przy pomniku Józefa
Klebby w Kosakowie.
Zachęcamy szczególnie młodzieŜ do szerszego
uczestnictwa
w świętach patriotycznych.

NOWE KURSY AUTOBUSÓW
Staraniem Wójta Gminy Kosakowo od dnia 6 listopada
br. zostaną wprowadzone dodatkowe kursy autobusów:
• dwa nowe kursy linii 173 w relacji Kazimierz –
Gdynia pl. Kaszubski, wykonywane w dni
powszednie (odjazd z Kazimierza 5.14 i 7.07)
• nowy kurs dojazdowy linii 173 z zajezdni PKA na
Pogórzu Dolnym do Kazimierza, wykonywany w dni
powszednie (przyjazd do Kazimierza 5.10)
• nowy kurs linii 173 z pl. Kaszubskiego do
Kazimierza, wykonywany w dni powszednie (odjazd
z pl. Kaszubskiego 6.02)
• nowy kurs linii 173 z pętli w Dębogórzu do pl.
Kaszubskiego, wykonywany w dni powszednie nauki
szkolnej (odjazd z Dębogórza 13.57)
• nowy kurs linii 173 z zajezdni PKA na Pogórzu
Dolnym do Dębogórza, wykonywany w dni
powszednie nauki szkolnej (przyjazd do Dębogórza
13.39)
• przedłuŜenie kursów linii 194 do Suchego Dworu,
wykonywane w dni powszednie (odjazd z pl.
Kaszubskiego 8.45 i 22.01)
• nowy kurs linii 194 z Suchego Dworu do Gdyni,
wykonywany w dni powszednie (odjazd 9.15)
• nowy kurs linii 194 z Suchego Dworu do bazy PKA,
wykonywany w dni powszednie (odjazd z Suchego
Dworu o 22.28)

PIKNIK W GĘŚNIKU

ANDRZEJ DZIENISZ
zaprasza na

pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika

04 listopada 2006 godz. 14.00
DĘBOGÓRZE ul. OKOPOWA 3
IMPREZĘ PROWADZI JÓZEF ROSZMAN
W programie:
•
Muzyka regionalna Zespół Mirosława Jeki
•
Konkursy z nagrodami
•
Pokazy: przygotowanie okrasy, pisanie gęsim
piórem
•
Andrzej Olszewski- mistrz Tabaczników- Chceme
le so zaŜec / Częstowanie tabaką/
•
Wojtek Wesserling- twórca ludowy-warsztat
rzeźbiarski
•
Ozdoby i meble z wikliny
•
Stoisko wyrobów z Podhala
•
Pszczelarz z bogatą ofertą miodów z całego kraju
•
SprzedaŜ pamiątek regionalnych

URZĄD PRACY INFORMUJE:
Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków:
Miejsce
składania
oświadczeń

Składanie Wypłata
oświadczeń świadczeń

Urząd Gminy
Kosakowo 27.10.2006
Biuro Obsługi
Interesanta

13.11.2006

Miejsce wypłaty

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

„Simona” z serialu „M jak Miłość”
Wstęp wolny
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GIMNAZJALIŚCI Z MOSTÓW
W NIEMCZECH

STYPENDIA
ZA DOBRE WYNIKI
W NAUCE - PRZYZNANE

Dwunastu uczniów z Gimnazjum w Mostach w dniach od 15.10.- do
21.10.2006, brało udział wraz z młodzieŜą niemiecka, w realizacji
projektu „Średniowiecze”. W tym celu wyjechali do Bernau koło
Berlina, aby tam wespół z niemieckimi gimnazjalistami kontynuować

prace. Wyjazd oraz wspólne grupowe zajęcia uświadomiły uczestnikom,
Ŝe warto uczyć się języków obcych. Dzięki temu, Ŝe w Gimnazjum w
Mostach młodzieŜ uczy się dodatkowo języka niemieckiego, nie było
większych trudności w porozumieniu się – mówi pani Dagmara Miotknauczyciel tego przedmiotu, która towarzyszyła naszym uczniom w
wyjeździe. Po porannych zajęciach związanych z w/w tematem,
uczniowie korzystali z atrakcji oferowanych przez przyjaciół zza Odry.
Mieli okazję odwiedzić Berlin a w nim Reichstag, Muzeum Historyczne,
Bramę Brandenburską oraz obejrzeć ruiny Muru Berlińskiego. Wspólna
integracja odbywała się równieŜ podczas pieczenia kiełbasek, wycieczek
rowerowych.
O tym, Ŝe było miło, przyjemnie i poŜytecznie świadczą uśmiechnięte i
zadowolone twarze gimnazjalistów z Mostów.

W dniu 24 października br. odbyło
się
posiedzenie
Komisji
Stypendialnej, rozpatrującej wnioski
ubiegających
się
o
stypendia
naukowe: gimnazjalistów, uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych
i
studentów. Łącznie złoŜono 25
wniosków.
Wszystkim,
którzy
spełnili warunki regulaminu, Wójt
Jerzy Włudzik przyznał pienięŜną
nagrodę za dobre wyniki w nauce,
będącą zarazem zachętą do dalszej
pracy.
Cieszy, Ŝe w naszej gminie jest tak
wiele uzdolnionej młodzieŜy.
W roku szkolnym 2005/06 na
nagrody z Naukowego Funduszu
Stypendialnego
przeznaczono
30.000 zł.
Wszystkim nagrodzonym Wójt
osobiście złoŜy gratulacje.

STANISŁAW DĄBEK generałem
/z pamiętników historii/
Zapewne niewielu wie, Ŝe dowódca
obrony Kępy Oksywskiej, płk
Stanisław Dąbek aktem L.dz.
361/64 został w dniu 11 listopada
1964r.w Londynie przez gen. W.
Andersa mianowany generałem
brygady.
Na
podstawie
postanowienia
Prezydenta RP z dnia 4 czerwca
1993r. /Nr W.111-20-93/ w sprawie
uznania
stopni
wojskowych
nadanych
przez
władze
Rzeczypospolitej
Polskiej
na
Uchodźstwie Minister Obrony
Narodowej w dniu 15.07.1993r.
potwierdził
posiadany
przez
Stanisława
Dąbka
generalski
stopień wojskowy.

PRZYDATNE TELEFONY
-Urząd Gminy Kosakowo (Biuro
Obsługi Interesanta) 660-43-43
- StraŜ Gminna – 660-43-11
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
660-43-38
Świadczenia rodzinne
660-43-39
- Starostwo Powiatowe w Pucku
673-42-02
- Zarząd Komunikacji Miejskiej w
Gdyni (Centrala Ruchu) – 620-89-10;
621-86-11 (infolinia) 0-801-174-194
- Pogotowie energetyczne – 991
- Pogotowie gazowe – 992
- PEKO – 625-47-47
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt
672-82-16
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„Moja Dzielnica-Moja Sprawa” – VI edycja
!!! ZACZYNAMY !!!
Pod koniec września na terenie wszystkich gmin Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, takŜe
Kosakowa rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Moja Dzielnica – Moja Sprawa”. Tego roku staramy się zwrócić uwagę
na korzyści dla środowiska oraz dla nas samych, które wynikają z segregowania odpadów zbieranych selektywnie.
Główne cele jesiennej akcji to:
 określenie postawy mieszkańców wobec segregacji odpadów surowcowych,
 poznanie oczekiwań mieszkańców co do sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów
na terenie zabudowy jednorodzinnej,
 promocja selektywnej zbiórki odpadów.
Prawdopodobnie do kaŜdego z właścicieli nieruchomości dotarła juŜ ulotka informacyjna
dotycząca segregacji odpadów opakowaniowych i surowcowych. Staramy się pokazać co
dzieje się dalej z odpadami pochodzącymi z „kolorowych pojemników”, czyli jakie efekty
ekologiczne przynosi selektywna zbiórka.
Szczególną uwagę zwracamy na zmianę kolorów pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych i surowcowych. Wymagają tego nowe regulacje prawne – rozporządzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. Nr 219, poz. 1858). Wszyscy, którzy aktywnie włączyli się w segregację odpadów, powstających w naszych
domach, mogą juŜ teraz zauwaŜyć, Ŝe firmy wywozowe stopniowo zaczynają zmieniać kolory pojemników i worków do
selektywnej zbiórki odpadów.
Stare i nowe kolory pojemników i worków do zbiórki: makulatury, szkła i plastiku:
Pojemnik/worek na:
Stary kolor pojemnika/worka
Nowy kolor pojemnika/worka
Tworzywa sztuczne/plastik

czerwony

Ŝółty

makulaturę

biały

niebieski

szkło

niebieski

zielony

Jednym z obowiązków właścicieli jest zbieranie odpadów komunalnych powstających w naszych domach w sposób
opisany w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku. W Gminie Kosakowo regulamin został ogłoszony 31
maja 2006r. uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XLIII/34/06. Pamiętajmy ! Śmieci, które codziennie „produkujemy”
naleŜy zbierać w sposób selektywny tak, aby była moŜliwość wydzielenia z nich odpadów opakowaniowych i
surowcowych (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, metale), odpadów niebezpiecznych oraz biodegradowalnych, czyli
tzw. „odpadów zielonych” (powstających podczas prac porządkowych w ogródkach, resztek kuchennych itp.).

Patronat medialny nad akcją „Moja Dzielnica – Moja Sprawa” objęli: „Radio Gdańsk” i „Dziennik Bałtycki”. Ponadto
współpracuje z nami: Telewizja Kablowa „CHOPIN” oraz „TELE-TOP” Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, tel. 058-624-45-99 fax. 058-624-46-61
● ochrona środowiska: tel. 058-624-75-15, dos@kzg.pl ● gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, dgo@kzg.pl
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SPRAWOZDANIE
Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO
w okresie między sesyjnym od 24.08. do 18.10.2006r.

I.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniami Nr 53 i 54 z dnia 31.08 2006r. powierzyłem na okres 5 lat stanowisko dyrektora:- p. Annie Szymborskiej – w Szkole Podstawowej w Mostach
- p. Adamowi Pop – w Gimnazjum w Mostach
2. Zarządzeniem Nr 55/200r. zarządziłem wybory uzupełniające Sołtysa wsi Pierwoszyno.
Wobec nie zgłoszenia w terminie Ŝadnego kandydata, przedłuŜyłem termin przyjmowania zgłoszeń. W wyznaczonych
terminach nie zgłoszono Ŝadnego kandydata.
W tej sytuacji do czasu wyboru sołtysa, na podstawie art. 19 ust. 4 Statutu Sołectwa, obowiązki Sołtysa wykonuje Rada Sołecka
pod nadzorem Wójta Gminy Kosakowo, o czym zawiadomiłem mieszkańców w specjalnym komunikacie z dnia 5.10.
br.(ogłoszenia i komunikat wywieszono: w sołectwie w miejscach zwyczajowo przyjętych, na tablicy ogłoszeń Urzędu, na
stronie internetowej gminy). Zgodnie z art. 5 Statutu Sołectwa wybory organów sołectwa na nową kadencje muszą się odbyć
nie później, niŜ 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy na nową kadencję.
3. Zarządzeniem Nr 61/2006 wprowadziłem Regulamin dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i gimnazjach Gminy Kosakowo. Dofinansowaniem objęte są m.in. następujące formy dokształcania i doskonalenia:
studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne nauczania dodatkowego przedmiotu, studia jako druga specjalność oraz
uzupełniające, studia i kursy do nauczania języków obcych oraz szkolenia rady pedagogicznej i zespołów problemowych i
przedmiotowych.
Placówce przekazuje się 100% środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, w wys. 1% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli danej placówki.
W regulaminie ustalono kryteria, zasady i tryb przyznawania dofinansowania.
4. Zarządzeniem Nr 65/2006 z dnia 10.10.2006r.powołałem Komisję Stypendialną do udzielania pomocy materialnej uczniom w
roku szkolnym 2006/2007 w składzie: Jolanta Mojsiejuk – przewodnicząca, Ariana Pienczke – członek.
II.
GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. W dniu 3 października 2006 roku odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ gminnych działek budowlanych
połoŜonych w miejscowości Mosty i Kosakowo. W wyniku licytacji zostało zbytych 8 działek za łączną kwotę netto
811.405,00 zł
2. Zawarto 5 umów na etapie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mosty i Pogórze w sprawie ustalenia
odszkodowania za drogi, które powstaną po podziale nieruchomości :
a. działki nr 1176/1, 1177/3 – zrzeczenie się odszkodowania
b. działka nr 1178 – zrzeczenie się odszkodowania
c. działki nr 171/15, 171/16, 171/17, 1718, 171/20 – kwota 20,00 zł za 1 m2 z zaliczeniem na poczet opłaty
adiacenckiej z podziału (wieść gminna niesie, Ŝe panu z Pierwoszyna zapłacono 70zł za m2, co jest
nieprawdą)
d. działka nr 1167/71 - kwota 20,00 zł za 1 m2 z zaliczeniem na poczet opłaty adiacenckiej z podziału
e. 1167/72 i 1167/73 - kwota 20,00 zł za 1 m2 z zaliczeniem na poczet opłaty adiacenckiej z podziału
3. Zawarto trzy umowy dzierŜawy na teren chodnika przy cmentarzu komunalnym w Kosakowie o pow. po 3 m2 na okres Święta
Zmarłych z przeznaczeniem na sprzedaŜ zniczy i kwiatów. Dzienny czynsz dzierŜawny – 60,00 zł + VAT 22%.
4. Ustalono rentę planistyczną przed zbyciem dla nieruchomości połoŜonej w miejscowości Dębogórze – działka nr 272/4 o pow.
7 ha w wysokości 243.948,00.
5. Zawarto umowę ustalającą odszkodowanie za drogi wydzielone z działki nr 145/64 połoŜonej w Rewie z zaliczeniem na poczet
przyszłej opłaty adiacenckiej naliczonej z tytułu dokonanego podziału geodezyjnego gruntu.
Ustalono decyzją z dnia 12.10.2006 roku opłatę adiacencką z tytułu podziału geodezyjnego działki nr 48 połoŜonej w
Kosakowie w wysokości 76.710,00 zł.
6. Wszczęto procedurę przejęcia / ewentualnego wywłaszczenia na rzecz Gminy Kosakowo działki nr 223 o pow. 87 m2
połoŜonej w Rewie stanowiącej ciąg pieszo-jezdny ( konflikt sąsiedzki ).
7. Ustalono rentę planistyczną dla nieruchomości objętych zmianą do planu zagospodarowania :
a. działki nr 500,501,502 obręb Rewa w kwocie 12.354,00 zł
b. działki nr 147/1 i 156/1 obręb Mechelinki w kwocie 70.372,00 zł
c. działki nr 445,498, 444, 499 obręb Rewa w kwocie 12.907,00 zł
III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
3. W przetargu nieograniczonym na „Budowę zejścia z klifu w Mechelinkach” została wybrana oferta firmy WASKO z Godętowa
za cenę brutto 87.247,58zł (wpłynęła 1 oferta)
4. W trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót przy zagospodarowaniu stawu w Dębogórzu została wybrana oferta
firmy WASKO z Godętowa za cenę brutto 281.750,10zł (wpłynęła 1 oferta)
5. W przetargu nieograniczonym na „Budowę chodnika przy ulicy Kaszubskiej w Pierwoszynie” została wybrana oferta firmy OLTRANS z Mrzezina za cenę brutto 119.317,38zł. (wpłynęła 1 oferta)
6. W przetargu nieograniczonym na „Budowę dalszego ciągu chodnika przy ulicy Kochanowskiego w Suchym Dworze” została
wybrana oferta firmy OL_TRANS z Mrzezina za cenę brutto 54,794,43zł. (wpłynęła 1 oferta)
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7. W przetargu nieograniczonym na „Zabudowę nadwozia samochodu poŜarniczego OSP w Kosakowie na podwoziu Star 244
została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „Bocar” sp. z o. o. z Korwinowa za cenę brutto 113.000zł.
(płatności: 68.000zł. – Gmina Kosakowo, 45.000zł.- Zarząd Wojew. ZW. OSP w Gdańsku). Wpłynęła 1 oferta.
8. W drugim przetargu nieograniczonym na „UłoŜenie nawierzchni tartanowej na boisku koszykówki przy SP w Dębogórzu”
została wybrana oferta firmy BUDMEL Korty, Boiska Sportowe z Trzebnicy za cenę brutto 59.706,75zł.
9. Ogłoszono II przetarg nieograniczony powyŜej 60 tys. Euro na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” na okres trzech lat.
Termin realizacji zamówienia – do 31.03.2009 r. Termin składania ofert upływa 14 listopada 2006r.

IV. SPOTKANIA I NARADY WÓJTA
28.08.2006 - udział w szkoleniu pn. „Profesjonalna autoprezentacja” - w Warszawie
28-29.08.2006 – kontrola budowy kanalizacji w Mostach realizowanej w ramach programu SAPARD; poŜegnanie kolonistów z
Litwy;
01.09.2006 – ostatnia narada robocza w sprawie DoŜynek Gminnych
02.09.2006 - dział w uroczystościach z okazji 100 urodzin naszej mieszkanki Pani A. Shimmelpfenig;
03.09.2006 – DoŜynki Gminne;
04.09.2006 – narada z kierownikami referatów w Urzędzie Gminy; spotkanie z mieszkańcami ul. Goździkowej w Kosakowie - w
sprawie kanalizacji; spotkanie z członkami „Klubu Seniora” w Dębogórzu;
05.09.2006 – wizja lokalna zaawansowania prac budowlanych świetlicy w Dębogórzu Wybudowaniu; podpisanie kontraktu dot.
dofinansowania rozbudowy przyszkolnej bazy sportowej w Dębogórzu;
07.09.2006 – udział w posiedzeniu zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich.;
08.09.2006 – udział w Kongresie Gmin Wiejskich w Warszawie;
14-15.09.2006 – udział w konferencji dotyczącej kreowania produktu turystycznego;
16.09.2006 – udział w Metropolitarnym Forum Gospodarczym 2006 w Gdańsku;
18.09.2006 – spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej straŜy PoŜarnej w Pucku;
19.09.2006 – uroczystości z okazji „zakończenia walk w obronie Kępy Oksywskiej”- Mosty;
22.09.2006 – narada z dyrektorami szkół gminy Kosakowo; rozmowy dot. utworzenia sekcji judo i innych sztuk walki przy Szkole
Podstawowej w Mostach;
25.09.2006 – szkolenie dot. finansowania realizacji zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej ze środków samorządu
terytorialnego;
26.09.2006 - uroczysta sesja Rady Gminy w Cetniewie – przyjęcie Strategii Powiatu Puckiego;
27.09.2006 – Rada Metropolitarna Zatoki Gdańskiej;
28.09.2006 – udział w uroczystościach pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej w Mostach; rozmowy dot. realizacji programu
„Patron”; wyróŜnienie za najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego 2006 dla Ogólnopolskiej Alei zasłuŜonych
Ludzi Morza w Rewie;
02.10.2006 – podpisywanie aktów notarialnych;
03.10.2006 – czat z wójtem;
05.10.2006 – uroczyste otwarcie regat windsurfingowych w Rewie – Mistrzostwa Polski;
06.10 2006 – rozprawa w Sądzie Rejonowym w Wejherowie w sprawie ustanowienia drogi koniecznej w Rewie;
07.10.2006 – wyjazd z rybakami z naszej gminy do Łeby i Ustki - konsultacje dot. budowy przystani rybackiej w Mechelinkach,
12.10.2006 – uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod reaktor biologiczny w Oczyszczalni Ścieków w Dębogórzu;
13.10.2006 – spotkanie z przedstawicielami MON w sprawie zastosowania zabezpieczeń na budowanej wojskowej rurze
paliwowej; obchody dnia edukacji narodowej;
16.10.2006 – spotkanie w sprawie wyścigu kolarskiego; kolejne spotkanie dotyczące finansowania budowy gimnazjum w
Kosakowie;
17.10.2006 – udział w uroczystości z okazji 93 urodzin Pani Stefanii Wujke z Rewy;
18.10.2006 – spotkanie z nauczycielami – organizatorami konkursu historycznego dla dzieci i młodzieŜy.

Uchwały podjęte
na XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 19 października 2006 roku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nr XLVIII/55/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr ew. gr. 195/18 w
Pogórzu w gminie Kosakowo;
Nr XLVIII/56/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4,
171/7, 171/9, 171/10, 176/4 oraz części działki nr 171/8 w Pogórzu, gmina Kosakowo;
Nr XLVIII/57/06 w sprawie zaopiniowania Planu Ochrony Rezerwatu „Mechelińskie Łąki”;
Nr XLVIII/58/06 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2006 –
2013;
Nr XLVIII/59/06 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/15/2003r. Rady Gminy Kosakowo z dnia 11 lutego 2003r. o współpracy
Gminy Gdynia z Gminą Kosakowo w ramach działań Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;
Nr XLVIII/60/06 w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy Kosakowo do zawarcia porozumienia z Gminą Miastem Rumia dotyczącego
zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Kosakowo w przedszkolach niepublicznych i publicznych niesamorządowych w Rumi;
Nr XLVIII/61/06 w sprawie zmiany budŜetu gminy na rok 2006;
Nr XLVIII/62/06 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Śliwińskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 3.
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KONSULTACJE DOT. BUDOWY PRZYSTANI RYBACKIEJ W MECHELINKACH
Trwają konsultacje z Naszymi Rybakami w sprawie budowy przystani rybackiej w Mechelinkach.
Odbyły się juŜ w na terenie Urzędu Gminy dwa spotkania. Na pierwsze w lutym 2006 r. zostali równieŜ zaproszeni przedstawiciele ARiMR
w celu przedstawienia moŜliwości dofinansowania inwestycji rybackich. Na drugim, 26 czerwca br. został przedstawiony projekt koncepcji
programowo-przestrzennej przystani rybackiej w Mechelinkach. W dniu 07.10.2006 odbyły się konsultacje wyjazdowe, w czasie których
rybacy mogli naocznie zapoznać się z rozwiązaniami w rybołówstwie przybrzeŜnym w innych miejscowościach. Odwiedzono porty w Łebie
i Ustce oraz Aukcję Rybną w Ustce. Dalsze uwagi i propozycje dot. koncepcji budowy przystani moŜna składać w Urzędzie Gminy w
pok. 206 lub w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do 08.11.2006 r.
Po zakończeniu konsultacji oraz przygotowaniu dokumentacji technicznej zostanie złoŜony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków
Unii Europejskiej.

Plany zagospodarowania przestrzennego
– pilne zadanie dla gmin
18 miesięcy - tyle czasu będą miały gminy na uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Projekt ustawy z dn. 8 sierpnia 2006 r. o planowaniu przestrzennym przygotowany
przez Ministerstwo Budownictwa daje radom gmin półtora roku na uchwalenie odpowiednich planów
miejscowych.
W przeciwnym razie zrobi to wojewoda na koszt gminy.
Przypominamy, Gmina Kosakowo, w przeciwieństwie do wielu gmin, posiada juŜ miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego dla około 80% powierzchni.
Wywiązanie się z tego obowiązku dla nas nie będzie problemem.
Z głębokim Ŝalem zawiadamiamy, Ŝe w ostatnich dniach odeszli od nas
Ś.p.
Bolesław Mampe z Kosakowa, Ŝył 55 lat
Władysław Pogletke z Dębogórza, Ŝył 46 lat
Antoni Paczul z Mostów, Ŝył 76 lat
Antoni Marschall z Kosakowa, Ŝył 74 lata
***********************
Dnia 01.10.br odszedł od nas równieŜ ks. kanonik Franciszek Kaszubowski, Ŝył lat 84.
W latach 1960 – 1971 proboszcz parafii w Kosakowie, Ŝołnierz A.K., więzień obozu w Stuthoffie. Pogrzeb odbył się w dniu 05.10 na
cmentarzu katolickim w Sopocie. Mszy św. pogrzebowej w Kościele o.o. Franciszkanów na Wzg. Św. Maksymiliana Kolbe przewodniczył
ks. biskup R. Kasyna.
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