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Szkoła w Pogórzu wicemistrzem Polski w „Odysei Umysłu”
Kolejny zespół ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu został wicemistrzem Polski w międzynarodowym konkursie
edukacyjnym Odyseja Umysłu. W tym roku szkolnym szkołę reprezentowały dwie drużyny.
Zadaniem drużyn było samodzielne przygotowanie scenariusza, kostiumów i rekwizytów, a w dniu konkursu
zaprezentowanie przedstawienia i zmierzenie się z problemem
spontanicznym.
Oba przedstawienia wywarły duże wrażenie na publiczności.
Na finale ogólnopolskim drużyna w składzie: Honorata Stromska,
Paulina Wasiołek, Ola Warzocha, Hubert Niemczyk, Paweł Salamon
i
Jan Wieczorek, zdobyła wicemistrzostwo Polski w swojej kategorii
wiekowej. Gratulujemy!
Od 22 – 27 kwietnia dzieci będą reprezentować naszą Gminę i Kraj
na Eurofestiwalu w Patincach na Słowacji. Trwają przygotowania
przedstawienia „ Zabawa w zabobony” w wersji anglojęzycznej.
Trenerom: Elżbiecie Czaja, Urszuli Kozielskiej i Karolinie
Warzocha oraz uczniom życzymy kolejnego sukcesu.

DOCENIANA GMINA
Miło nam poinformować, że „W uznaniu
osiągnięć na polu podnoszenia atrakcyjności
inwestycyjnej
Gminy
oraz
kreowania
przejrzystych i przyjaznych relacji samorządu
lokalnego z przedsiębiorcami i społecznością
lokalną…” Wójt Jerzy Włudzik w dniu 23 marca
br. odebrał z rąk Marszałka Województwa
Pomorskiego
dyplom
wraz
z
tytułem
„Gmina Fair Play”, a Bałtycki Instytut Gmin
wspólnie
z
Marszałkiem
Województwa,
Uniwersytetem Gdańskim i Międzynarodowymi
Targami Gdańskimi S.A. w czwartej edycji
programu „Jakość zarządzania gminą i powiatem
w województwie pomorskim” po raz czwarty
uhonorował nas tytułem „Gmina Manager” dla
najlepiej zarządzanej gminy wiejskiej w
województwie.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi - obchodzony jest 2 maja, między: Świętem Pracy 1 Maja i Świętem Konstytucji 3 Maja.
Zachęcamy do wywieszania w tym dniu naszej „biało-czerwonej”.

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO
w okresie od 4 marca 2009r. do 1 kwietnia 2009r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.
Zarządzeniem Nr 19/2009 wprowadziłem nowy regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Kosakowo, dostosowany do nowej ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 28.11.2008r. Zasadnicze zmiany to: ogłoszenie o naborze
wywiesza się i ogłasza w BIP na con. 10 dni przed terminem składania aplikacji /było 14/, nie ogłasza się w BIP listy kandydatów, którzy
spełniają wymagania i zakwalifikowali się do II etapu naboru, podaje się jedynie dane tego kandydata, który został wybrany, ogłoszenie o
wyborze kandydata zamieszcza się niezwłocznie w BIP /było, że dopiero po zawarciu umowy/.
2.
Zarządzeniem Nr 20/2009, na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
uregulowałem sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników Urzędu
Gminy Kosakowo podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
3.
Zarządzeniem Nr 21/2009, na podstawie art. 27 w/w ustawy o pracownikach samorządowych, wprowadziłem regulamin
okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Kosakowo.
4. Jednocześnie informuję, że dniem 1 kwietnia 2009r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorządowych, wydane do nowej ustawy o pracownikach samorządowych, które określa m.in. wykaz stanowisk w samorządach z
podziałem na stanowiska: kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi, minimalne wymagania kwalifikacyjne do
wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach oraz warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, z którymi
nawiązano stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom ich wynagrodzenia zasadniczego.
Odmiennie uregulowano także kwestię minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Zrezygnowano z mechanizmu punktowego i zastąpiono go analogiczną do
pracowników urzędów tabelą z minimalnym poziomem wynagrodzenia zasadniczego.
Wejście w życie nowych przepisów oznacza m.in. konieczność opracowania i dostosowania do nich regulaminów wynagradzania w
poszczególnych jednostkach, najpóźniej do końca czerwca br.
II.
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości:
a) działki nr 128/13 o pow. 0,2342 ha obręb Mechelinki w kwocie 1.834,00 zł
b) działki nr 128/5 o pow. 0,2642 ha obręb Mechelinki w kwocie 1.930,00
c) działki nr 416 o pow. 2,5818 ha obręb Rewa w kwocie 15.663,00 zł
d) działki nr 1/5 o pow. 1,00 ha obręb Pierwoszyno w kwocie 13.393,00 zł
2. Zawarcie 3 umów o ustaleniu odszkodowania za drogi przed zatwierdzeniem podziału nieruchomości:
a) działka nr 1033/3 o pow.0,66 ha obręb Kazimierz, odszkodowanie w wysokości 50,00 zł za 1 m2 po wydzieleniu drogi
b)
działka nr 142/1 o pow. 0,2786 ha obręb Mechelinki odszkodowanie w wysokości 70,00 zł za 1 m2 po wydzieleniu drogi
c) działka nr 114/186 o pow. 2,7748 ha obręb Pogórze odszkodowanie w wysokości 50,00 zł za 1 m2 po wydzieleniu drogi
3. Podpisanie w dniu 19 marca 2009 roku w Kancelarii Notarialnej Jacka Warońskiego w Gdyni aktu notarialnego
odpłatnego nabycia udziałów w nieruchomości od dwóch podmiotów wynoszących łącznie ½ części w działkach nr 192/1 obręb Mechelinki i
nr 78/5 obręb Pierwoszyno na urządzenie drogi publicznej.
III.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.
W przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu
drogowym oraz wyposażenia stanowisk do obsługi fotoradaru dla Straży Gminnej w Kosakowie wpłynęły 3 oferty /w cenie od 127.368 do
170.800 zł./. Wybrano ofertę Zakładu Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD sp. z o.o. z Ostrowii Mazowieckiej, za cenę brutto 127.368 zł..
2.
W ogłoszonym przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy wpłynęło 11 ofert /w cenie
od 19.955 do 24.702,56 zł./. Wybrano ofertę INFOS Systemy Komputerowe z Gdańska za cenę brutto wykonania zamówienia 20.252 zł.
Małe zamówienia. Zawarto umowy z:
1. Firmą „CROQUET” s.c. z siedzibą przy ulicy Trzebnickiej 81, 55-095 Mirków na dostawę z montażem urządzeń zabawowych celem
doposażenia placów zabaw na terenie gminy Kosakowo. Wynagrodzenie brutto 36.691,50 zł.
2. Zakładem Handlowo-Usługowym „OMNIBUS” z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 15, 86 – 105 Świecie
na dostawę kompletnej stolarki meblowej do pomieszczeń czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosakowie.
Wynagrodzenie brutto 17.366,02 zł.
IV.
SPOTKANIA I NARADY WÓJTA
06.03. – narada prezydentów, burmistrzów i wójtów w Urzędzie Miasta w Wejherowie w sprawie wysypiska odpadów w Łężycach /z-ca
wójta/
11.03. – udział w pogrzebie honorowego wojewódzkiego prezesa PSL E.Szatkowskiego, w zgromadzeniu wspólników spółki Port Lotniczy
Gdynia-Kosakowo, spotkanie z mieszkańcami ul. Wiązowej w Mostach
13.03. – udział w spotkaniu z przedstawicielem Agencji Rozwoju Pomorza – Mieszko Bisewskim, w sprawie budowy inkubatora
przedsiębiorczości w Gminie Kosakowo
16.03. – udział w posiedzeniu komisji budżetowej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, przyjęcia interesantów, rozmowa
z dyrekcją Pogotowia Ratunkowego Gdyni
17.03. – przyjęcia interesantów, okresowa narada z kierownikami Urz. Gminy, rozmowa z Zarządem Melioracji w sprawie budowy wału
18.03. – rozmowa z architektem – twórcą studium Regionalnego Kaszubskiego Centrum Oświatowo – Sportowego w Kosakowie
19.03. – podpisanie aktu notarialnego u notariusza w Gdyni, udział w Zebraniu Wiejskim w Kazimierzu
20.03. – udział w uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji 10-lecia istnienia samorządu powiatowego
21.03. – udział w uroczystości 60-lecia Koła Wędkarskiego w Pucku, uczestnictwo w uroczystości wręczania pucharów i dyplomów dla
wyróżniających się barów i restauracji w konkursie wojewódzkim „Gastronom Pomorza 2008”
23.03. – spotkanie w sali Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku – odbiór z rąk Marszałka Woj. Pomorskiego tyt.„Gmina Fair Play 2008”
24.03. – udział w szkoleniu wraz z P.Skarbnik w Warszawie na temat: Wieloletniego finansowania inwestycji

25.03. – udział w naradzie dot. harmonogramu wykorzystania kompleksu sportowego ORLIK, udział w naradzie wszystkich instytucji i osób
związanych ze sportem na terenie Gminy Kosakowo
26.03. – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatką na stanowisko pełnomocnika ds. zamówień publicznych
27.03. – udział w posiedzeniu Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich i Konwencie Starostów w Kościerzynie
29.03. – udział w zakończeniu rozgrywek halowego turnieju piłki nożnej, wręczanie nagród
30.03. – przyjęcia interesantów, objęcie udziałów w spółce PEWiK – podpisanie aktu notarialnego
31.03. – udział w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grypy Działania Małe Morze, udział w posiedzeniu komisji budżetowej Rady Gminy
01.04. – przyjęcia interesantów

Uchwały Rady Gminy Kosakowo
podjęte na XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo odbytej w dniu 1 kwietnia 2009 roku.:
1. Uchwała Nr XXXII/20/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Pogórzu Gmina
Kosakowo, na okres 1 roku.
2. Uchwała Nr XXXII/21/2009 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości – działki nr 57/58
obręb Pierwoszyno Gmina Kosakowo.
3. Uchwała Nr XXXII/22/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów.
4. Uchwała nr XXXII/23/2009 w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w obrębie geodezyjnym Pierwoszyno na terenie
Gminy Kosakowo.
5. Uchwała Nr XXXII/24/2009 w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w obrębie geodezyjnym Kosakowo na terenie
Gminy Kosakowo.
6. Uchwała Nr XXXII/25/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/94 z dnia 18 lutego 1994 roku dotyczącej nadania nazw
nowym ulicom oraz wprowadzenia numeracji we wsi Mosty.
7. uchwała Nr XXXII/26/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/5/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i
wypłacania oraz warunki wypłacania dodatku wiejskiego.
8. Uchwała Nr XXXII/27/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
9. Uchwała Nr XXXII/28/2009 w sprawie podwyższenia kapitału spółki.
10. Uchwała Nr XXXII/29/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
UWAGA!!!

Na podstawie Zarządzenia nr 1/2009 Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. z dnia
13.03.2009 roku z dniem 01.04.2009 roku zaczyna obowiązywać nowy Cennik usług dodatkowych świadczonych
przez P.U.K. „PEKO” Spółka z o.o.
Cennik został wywieszony na tablicy ogłoszeń w biurze Spółki oraz przekazany do umieszczenia na stronie
internetowej BIP www.bip.kosakowo.pl w zakładce > Spółki Gminne.
WYKONUJEMY
ŁADOWARKĄ

RÓWNIEŻ

ROBOTY

ZIEMNE

KOPARKO-



WYKOPY SZEROKOPRZESTRZENNE POD BUDYNKI I OBIEKTY KUBATUROWE,
NIWELACJA TERENU
 WYKOPY LINIOWE WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU W SIECI Z PRZYŁĄCZAMI
WOD-KAN
 OCZYSZCZANIE PLACÓW I ULIC MECHANICZNĄ ZAMIATARKĄ
 PRACE ROZBIÓRKOWE MŁOTEM WYBURZENIOWYM



PRACE PRZEŁADUNKOWE MATERIAŁÓW PALETOWANYCH NP.KRĘGI,

KOSTKA BRUKOWA, ITP.,

UWAGA!!!
Na podstawie Zarządzenia nr 2/ 2009 Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. z dnia
16.03.2009 roku informujemy, że z dniem 30 czerwca 2009 roku zostanie zlikwidowana kasa, działająca w
siedzibie firmy, mieszcząca się przy ul. Chrzanowskiego 44.
Informujemy, że wpłat można dokonywać na dotychczasowy rachunek przedsiębiorstwa prowadzony przez Bank
Rumia Spółdzielczy Oddział w Kosakowie. Konto podane w BIP j.w.
Jednocześnie, informujemy, że prowadzimy negocjacje z wyżej wymienionym bankiem w zakresie wysokości
prowizji pobieranych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek przedsiębiorstwa, o efektach negocjacji
będziemy Państwa informować na bieżąco.
TEL. 058 625-47-47 EMAIL: pukpeko@op.pl

zaprasza wszystkich absolwentów
klas VI szkół podstawowych
do rozpoczęcia w swoich murach
nauki w roku szkolnym 2009/2010

W najbliższym roku szkolnym planowane jest utworzenie następujących klas pierwszych :
Klasa I a
Profil turystyczno - regionalna
Zajęcia dodatkowe w tygodniu
- 1 godzina geografii turystycznej,
- udział w lidze turystycznej,
- weekendowe rajdy i wycieczki,
- biwaki w Błękitnej Szkole,
na zajęciach wprowadzane są elementy regionalizmu
Klasa I b
Profil językowa
- 5 godzin języka angielskiego w tygodniu
Zajęcia dodatkowe w tygodniu
- udział w szkolnej lidze j. angielskiego,
udział w wymianie młodzieży

Klasa I c
Profil matematyczna
Zajęcia dodatkowe w tygodniu
- 2 godziny matematyki,
- w klasie trzeciej dodatkowa informatyka,
- udział w szkolnej lidze matematycznej,
zajęcia dodatkowe prowadzone przez wykładowców z
gdańskich uczelni od października 2009
Klasa I d
Profil integracyjno - usportowiona
- 6 godzin zajęć wychowania fizycznego,
- w klasie II wybór i podział na dyscypliny sportowe,
- nauczyciel wspomagający
udział w turniejach i zawodach sportowych
od II klasy wyjazdy na zgrupowania sportowe

Wszyscy uczniowie klas I - biorą udział w wyjeździe
integracyjnym
Samorząd Uczniowski oraz Grono Pedagogiczne Gimnazjum w Mostach pragną bardzo serdecznie podziękować
ludziom wielkiego serca, którym nieobce jest dobro uczniów i oświaty naszej gminy.
Składamy gorące podziękowania dla sponsorów pomocy dydaktycznych:

p. Krystianowi Brunach, p. Piotrowi Głowaczowskiemu, p. Markowi Grabowskiemu, p. Julicie
Hejmanowskiej, p. Stanisławowi Klejman, p. Wojciechowi Kula, p. Gabrielowi Oszczyk, p.
Stanisławowi Śliwa, p. Marianowi Wiśniewskiemu
Mosty 2009
„Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy,
w które można wyposażyć swe dzieci :
pierwszą są korzenie, a drugą - skrzydła”
Holding Carter

SZKOLENIA URZĘDNIKÓW
Gmina Kosakowo razem z Miastem Gdynia uczestniczy w projekcie szkoleniowym, finansowanym w 95% przez Unię
Europejską pn. „Efektywny Samorząd – Kompetentna Kadra”.
Założono, iż w szkoleniach weźmie udział łącznie 290 pracowników Urzędu Miasta Gdyni i 40 Urzędu Gminy Kosakowo. Ze
względu na różnorodną tematykę i formy wsparcia, projekt daje szansę urzędnikom pogłębienia wiedzy, udoskonalenia
umiejętności zarządczych, interpersonalnych oraz technik pracy, jak i rozwoju osobistego. Szkolenia odbywają się w Gdyni.

Św. pamięci
Browarczyk Marta z Dębogórza, lat 82
Kubiak Kamila z Suchego Dworu, lat 18
Marszałkowski Leon z Rewy, lat 73
Rajewski Ireneusz z Pogórza, lat 43
Poniatowski Zbigniew z Suchego Dworu, lat 61
„Biuletyn” - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Anna Padée ( Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69, tel. 058 660-43-00, fax 660-43-01 e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się między 15 a 20 dniem każdego miesiąca. Nakład 2750 egz.

Wiadomości ze Szkoły w Pogórzu
Jestem bardzo dumna z osiągnięć uczniów Szkoły Podstawowej w Pogórzu.
W ostatnim czasie nagromadziło się ich całkiem sporo, dlatego korzystając z okazji pragnę pogratulować naszym uczniom i o
ich sukcesach opowiedzieć szerszemu gronu. Osiągnięcia sportowe - I miejsce na Olimpiadzie Zimowej; uczniowie klas I-III Mistrzowie
Sportu Klas Młodszych – pokazują, że mimo słabych warunków lokalowych, dzięki treningowi, chęciom dzieci i zaangażowaniu
nauczyciela (pani A. Salamon) można odnosić sukcesy. Natomiast I miejsce w gminnym konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
które zdobyli Maksymilian Barczak, Jakub Bartlewski, Michał Toczek, umożliwi tym uczniom udział w etapie powiatowym. Życzymy
sprawnych hamulców!
Uczeń klasy III b, Jaromir Stromski, przygotowywany przez panią M. Dettlaf do Pomorskiego Konkursu Matematycznego dla
klas III na etapie powiatowym zajął I miejsce zdobywając maksymalną liczbę punktów. Tym samym awansował do konkursu na szczeblu
wojewódzkim. Trzymamy kciuki!
Wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w I Międzyszkolnym Festiwalu „You can sing!” w szkole w Gdyni zostali
zauważeni przez jury i wspaniale odebrani przez publiczność. Marcin Molendowski, zajął II miejsce w kategorii soliści klas IV-VI,
natomiast Pamela Smardz zdobyła wyróżnienie. Aleksandra Stoińska zajęła II miejsce w kategorii soliści klas I-III. W tej samej grupie
wiekowej, w kategorii zespół, uczniowie: Paweł Salamon, Jakub Uciński, Kamil Heron, również zajęli II miejsce. Sukcesy naszych
młodych artystów są również sukcesem przygotowujących ich pani M. Sulkowskiej i pani A. Lubowidzkiej.
W konkursie mitologicznym wystawiliśmy drużynę w składzie: Pamela Smardz, Piotr Warzocha, Kacper Wierzbicki, który
przygotowywał się pod okiem pani J. Napierały i pani B. Wierzbickiej. Uczniowie zmierzyli się z zespołem z gimnazjum i wyszli z tego
pojedynku zwycięsko.
W konkursie plastycznym organizowanym przez SP nr 43, II miejsce zajęła nasza uczennica Olga Starsierska. Zabawa
organizowana była dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a naszą malarkę przygotowywała pani A. Jakubaszek.
Jak widać moja duma, o której wspomniałam na początku, jest jak najbardziej uzasadniona. Sukcesy na tak różnych polach jak
sport, muzyka, plastyka czy nauki ścisłe, dobitnie świadczą o wszechstronności naszych uczniów i nauczycieli. Oby tak dalej! A
wszystkich zainteresowanych większą liczbą szczegółów i fotogalerią upamiętniającą wszystkie imprezy, w których bierzemy udział lub
które organizujemy, zapraszam serdecznie na stronę internetową szkoły – www.republika.pl/sp_pogorze.
Elżbieta Czaja

SPORT
Wyniki ostatniej kolejki
Halowej Ligi Piłki Nożnej
29 marca 2009 r. zakończyły się rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej
Sołectw Gminy Kosakowo. Ostatnie spotkania oglądał m.in. Wójt Gminy
Kosakowo. W tym roku rywalizację wygrały Mosty (39 pkt.), które
pierwsze miejsce zapewniły sobie już w poprzedniej kolejce. Drugie
miejsce zajęło Dębogórze (36 pkt.), a trzecie Rewa (30 pkt.). Najlepszym
strzelcem Ligi okazał się Sebastian Kurdziel z Mostów strzelając 85
bramek. Puchar Fair-Play powędrował do Suchego Dworu. Tuż za podium
znalazło się Pogórze (24 pkt.), 5. miejsce zajęło Kosakowo (12 pkt.). Do
końca trwała rywalizacja o miejsca w dolnej części tabeli - trzy ostatnie
drużyny uzyskały po 9 pkt. i o kolejności decydowała "mała tabela": 6.
Mechelinki, 7. Pierwoszyno, 8. Suchy Dwór.

Mistrzowie Sportu Klas I-III
7 kwietnia br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach w ramach
"Mistrzów Sportu Klas I-III" rywalizowali uczniowie najmłodszych klas
podstawówek naszej gminy: z Dębogórza, z Mostów i z Pogórza. Zawody
zorganizowała Szkoła Podstawowa w Pogórzu wraz z tut. GOKiS-em.
W tym roku wygrali uczniowie z S.P. w Pogórzu. Drugie miejsce zajęli
uczniowie z S.P. w Mostach. Trzecie miejsce przypadło uczniom ze S.P. w
Dębogórzu. Dziękujemy dzieciom za dobrą zabawę i sportową walkę, a
zwycięzcom gratulujemy!

Inauguracyjny Turniej Piłkarski na "Orliku"
W dniu dzisiejszym, 15 kwietnia 2009 r. nastąpiło oficjalne otwarcie boiska "Orlik2012" przy Szkole Podstawowej w Mostach. Turniej i nowe boisko oficjalnie otworzył
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik. W inauguracyjnych meczach wystąpiły po 2
zespoły z każdej ze szkół podstawowych naszej gminy. Wyniki turnieju:
Młodsza kategoria, klas I-III:
I. SP Mosty (3:2 z SP Pogórze i 6:0 z SP Dębogórze),
II. SP Pogórze (2:3 z SP Mosty i 6:0 z SP Dębogórze),
III. SP Dębogórze (0:6 z SP Pogórze i 0:6 z SP Mosty).
Starsza kategoria, klas IV-VI:
I. SP Mosty (5:0 z SP Dębogórze i 5:0 z SP Pogórze),
II. SP Dębogórze (0:5 z SP Mosty i 2:1 z SP Pogórze),
III. SP Pogórze (0:5 z SP Mosty i 1:2 z SP Dębogórze).

WYDARZENIA KULTURALNE
"Rytuały 2009"
w wykonaniu Koła Teatralnego SP w Pogórzu
Dnia 20 marca 2009 r. Koło Teatralne SP w Pogórzu, prowadzone
przez instruktora, Karola Dettlaffa, wystawiło Rytuały 2009, na
podstawie tekstów Calderona, Kanonu Palijskiego oraz
popularnych skeczów Latającego Cyrku Monty Pythona. W
przedstawieniu udział wzięli: Wiktoria Brelińska, Agnieszka
Miłosz, Monika Noetzel, Agnieszka Kraszewska, Pamela Smardz,
Agata Liszecka, Olga Cirocka, Natasza Rydzewska, Maciej
Suchocki, Kacper Malinoś, Jakub Padzik, Łukasz Herner, Artur
Strzelecki oraz Kamil Romanow - asystent reżysera.
Zgromadzona w Sali gimnastycznej publiczność odbyła wraz z
aktorami przedziwną wędrówkę po bezdrożach wyobraźni - o tym,
jak reżyser spektaklu uciekł przed swoim asystentem, który -nie
wiadomo czemu- nie przepada za uroczą zieloną papużką; o tym,
jak w studiu telewizyjnym Teleexpresu, zamienionym przez
chwilę na kort tenisowy, zapanował chaos, a jeden z aktorów
okazał
się
członkiem Frontu
Wyzwolenia
Krasnali
Ogrodowych
i
oczywiście ukradł
krasnala; o tym,
dlaczego
Cesarzowej Chin
brakuje poczucia
humoru
i
o
Panczen
Lamie
Kacperku, którego
uwolniły
połączone
siły
aktorów
i
publiczności...
Pierwszy dzień wiosny w GOKiS-ie
Z okazji pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, 21 marca 2009 r.
odbył się II Rajd: Pieszy, Rowerowy i Nordic-Walking. W tym
roku uczestnicy
wystartowali z
Mechelinek, a
zakończyli trasy
przy ognisku i
gorącym
poczęstunku obok
budynku GOKiS w
Rewie.

Wieczorek Muzyczny w Dębogórzu
We wtore, 24 marca 2009 r. w Szkole Podstawowej w Dębogórzu
odbył się Wieczorek Muzyczny od Bacha do Beethovena (26
marca przypada rocznica śmierci Ludwiga van Beethovena, 21
marca - urodzin
Jana Sebastiana
Bacha), w którym
zaprezentowała się
utalentowana
muzycznie
młodzież naszej
gminy. Licznie
zgromadzona
publiczność miała
okazję wysłuchać
zarówno młodych,
jak i nieco
starszych wykonawców, którzy zaprezentowali utwory muzyki
poważnej i nieco lżejsze.

Z życia Sołectw:
Dębogórze

*Sołtys Józef Melzer i Rada Sołecka odwołują wycieczkę do
Lichenia, która miała odbyć się w dniach 27-28.05.09r. z powodu
braku chętnych (zgłosiło się tylko 16 osób).
*Sołtys i Rada Sołecka Dębogórza i Dębogórza Wybudowania
organizuje wspólną wycieczkę w dniu 20.06.09r. (sobota) na
Kaszuby. Zapewniamy wiele atrakcji. Koszt za 1 osobę wynosi
50zł. Zapisy będą przyjmowane u Sołtysów.
*Sołtys wsi Dębogórze informuje, że w dniu 16.04.09r. została
zakończona zbiórka pieniężna na nowy Krzyż. Na dany cel
zebrano 2.734 zł.
*Sołtys wsi Dębogórze od dnia 13 do 15 maja 2009r. przyjmuje
opłaty za podatek od nieruchomości.
*II Rodzinny Rajd Rowerowy odbędzie się w dniu 23 maja o godz.
10:00
Radny Andrzej Kurowski wraz z Sołtysami Dębogórza i Debogórza
Wybudowania zaprasza na rajd rowerowy po terenie gminy
Kosakowo. Zaproszenie kierujemy nie tylko do mieszkańców
naszej wsi, ale także do wszystkich chętnych do wzięcia w nim
udziału. Celem rajdu nie jest wykazanie się umiejętnościami
sportowymi, a raczej okazją do miłego spędzenia czasu w gronie
rodziny, znajomych i przyjaciół. Przebieg i tempo Rajdu jak i jego
skala trudności będzie dostosowana do najmłodszych uczestników.
Organizator zapewnia na trasie rajdu poczęstunek a Sołtys napoje
chłodzące oraz słodycze. Planowany jest również konkurs dla
najmłodszych, a także mała niespodzianka.
Trasa Rajdu- Start: SP Dębogórze- przez las do
Dębogórza Wyb. – drogą EC na Bekę- Rewa- Mechelinki- Klifem
do Pierwoszyńskiego lasu- Pierowszyno- Kosakowo- Dębogórze.
Serdecznie wszystkich zapraszamy. Do zobaczenia na trasie.
Szczegółowych informacji udziela Sołtys Dębogórza Józef Melzertel. kom. 604-239-033, (058) 679-10-97.
Pogórze
* Radny i Sołtys wsi Pogórze Antoni Strzelec wraz z Radą Sołecką
zapraszają mieszkańców wsi Pogórze na wycieczkę „Rejs po
trawie i Kopernik” w dniu 20.06.2009r. na trasie: Pogórze –
Elbląg – Buczyniec – Frombork
W programie wycieczki:
* rejs kanałem Elbląsko – Ostródzkim do pochylni Buczyniec
* zwiedzanie z przewodnikiem Wzgórza Fromborskiego, Katedry
(grób Mikołaja Kopernika), wieża.
* w czasie wycieczki – oprawa muzyczna
* obiad, spotkanie integracyjne.
Cena: 100 złotych od osoby. Zapisy i bliższe informacje pod
telefonem: 0 604 311 780, 058 625 53 56 - w godzinach
popołudniowych
Ostatnie miejsca, termin zgłoszeń do 1.05.09r.

ORGANIZACJA KOLONII 2009
1.
Kolonie w Krościenku
Termin : 30 czerwiec – 13 lipiec 2009 roku
Gimnazjum 17 kart, SP Mosty, 25 kart, SP Pogórze 14 kart, SP
Dębogórze 12 kart, Dębogórze Wybudowanie 2 karty SP + 1
Gimn., Kazimierz 3 karty SP + 1 Gimn.
Łącznie : 75 uczniów (5 grup) , Kierownik kolonii : p. Lucyna
Madelska SP Dębogórze,
5 opiekunów, 1 pielęgniarka p. R. Godlewska
2.
Kolonie w Żerkowie
Termin: 15 lipiec – 28 lipiec 2009 roku
Gimnazjum 9 kart, SP Mosty 16 kart, SP Pogórze 9 kart, SP
Dębogórze 7 kart, Dębogórze Wybudowanie 1 karta SP +1
Gimn., Kazimierz 1 karta SP + 1 Gimn.
Łącznie : 45 uczniów (3 grupy), Kierownik kolonii : p. Adam
Pop Gimnazjum w Mostach,
3 opiekunów, 1 pielęgniarka p. R. Godlewska
Przyjmujący karty zgłoszenia: SP Mosty
KONTAKT : 058 679 13 21 dyrektor A. Szymborska ,
kierownik W. Gołyszny

WAŻNE INFORMACJE
„Jedno okienko”, czyli łatwiej założyć działalność gospodarczą
Z dniem 31 marca br. weszło w życie rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej, celem uproszczenia procedury
rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.
Odpowiedzialny za przebieg wdrożenia projektu Minister
Gospodarki uruchomił na swojej stronie internetowej
www.mg.gov.pl „zakładkę – jedno okienko”. Pod wskazanym
adresem umieszczone zostały m.in.: wzór wniosku o wpis do
ewidencji działalności gospodarczej i instrukcja wypełniania
wniosku EDG – 1. Na stronie internetowej ministerstwa znajduje
się również szczegółowy poradnik dla gmin.
Wraz ze zmianą przepisów przedsiębiorca rozpoczynający
działalność gospodarczą będzie wypełniał tylko jeden wniosek
zamiast obecnych czterech. Rozporządzenie wprowadza jednolity
formularz zgłoszeniowy dotyczący zakładania firm przez osoby
fizyczne i związane jest z wejściem w życie, 31 marca 2009 r.,
przepisów nowelizacji ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.
Wzór wniosku został już opublikowany w Dzienniku Ustaw (nr 50,
poz. 399 dostępnym na stronie www.rcl.gov.pl). Zostanie także (w
wersji elektronicznej) zamieszczony przez MSWiA w Centralnym
Repozytorium Wzorów na platformie ePUAP
Uprzejmie informujemy, że otwarcie nowej siedziby Biblioteki
Publicznej Gminy Kosakowo / przy ośrodku zdrowia/ nastąpi 1
czerwca 2009r..
Wójt Gminy Kosakowo
Informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Gminy Kosakowo
na tablicy ogłoszeń znajdującej na parterze przy wejściu głównym
- wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w
formie
bezprzetargowej
stanowiącego
załącznik
do
Zarządzeniu nr 25/2009 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 10
kwietnia 2009 roku.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Kosakowo i
przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym na okres 1 roku z przeznaczeniem na
ustawienie nośnika reklamowego wolnostojącego.
Nieruchomość stanowi część działki nr 1035/84 o 10,5 m2 obręb
Pogórze, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW NR
40100 Sądu Rejonowego w Wejherowie Zamiejscowego
Wydziału Ksiąg Wieczystych Pucku.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 14 kwietnia 2009
roku do 4 maja 2009 roku.
PONAWIAMY APEL DO MIESZKAJĄCYCH, A
NIEZAMELDOWANYCH JESZCZE W GMINIE
KOSAKOWO - Wójt Gminy prosi o płacenie podatków w
urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania
(czyli w Urzędzie Skarbowym w Pucku). Prosimy jak
najszybciej dopełnić formalności. W przeciwnym razie
korzysta poprzednia gmina. W ten sposób możemy się
przyczynić do wzrostu dochodów naszej Gminy, w której
mieszkamy i z którą jesteśmy związani. Będzie szybciej droga,
kanalizacja, wodociąg itd.
Prawie 40% podatku z PIT wraca do gminy, w
której jest się zameldowanym na pobyt stały, lub
złoży się wcześniej deklarację w U.S., że
podatek będzie płacony w gminie zamieszkania.
OPŁATA KLIMATYCZNA
Informujemy, ze na terenie administracyjnym Gminy Kosakowo
nie obowiązuje opłata klimatyczna. Do poboru takiej opłaty
uprawnione są jedynie gminy spełniające określone warunki.
Stawki takiej opłaty ustalają rady gmin.
Uwaga beneficjenci pomocy w ramach mechanizmu
„Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego”!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że:
w dniu 13 lutego 2009 r. Komisja Europejska wydała decyzję
przyśpieszającą termin wypłaty drugiej raty pomocy
restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2008/2009
na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006.
Zgodnie
z
powyższą
decyzją
całość
pomocy
restrukturyzacyjnej zostanie wypłacona w jednej racie.
Agencja Rynku Rolnego przekaże pomoc producentom cukru w
czerwcu 2009 r.
Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnieni są także:
- plantatorzy, którzy w wyniku procesu restrukturyzacji utracili
prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego,
- usługodawcy, którzy świadczyli usługi zbioru lub
doczyszczania na rzecz w/w plantatorów i złożyli do Agencji
Rynku Rolnego kwalifikujące się wnioski o pomoc
restrukturyzacyjną.
Plantatorzy i usługodawcy otrzymają całość należnej im pomocy
restrukturyzacyjnej za pośrednictwem producentów cukru, w
terminie do 2 miesięcy od otrzymania pomocy przez
producentów, tj. najpóźniej do końca sierpnia 2009 r.
Pomoc restrukturyzacyjna zostanie wypłacona po kursie
ustalonym przez Europejski Bank Centralny w dniu 29 maja
2009 r.
Urząd Skarbowy w Pucku informuje:
Wydłużone godziny pracy dla podatników składających
zeznania podatkowe za 2008r.
27.04. do 29.04. – do godz. 18-tej; 30.04.
/czwartek/ - do godz. 20-tej.
Kasa Urzędu w w/w dniach będzie czynna od 813-tej.
Dzień otwarty
25 kwietnia 2009r. /sobota/ w godz. 9-13-tej.
Kasa Urzędu wyłącznie w zakresie wpłat
podatku
czynna w godz. 9-12-tej.
UWAGA!
Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy
Kosakowo, że w dniach 29 i 30 kwietnia w
godz. 8-12 będzie można w Urzędzie Gminy
Kosakowo złożyć zeznanie roczne do Urzędu
Skarbowego w Pucku /PIT za 2008r./.
W tych dniach w tut. Biurze
Interesanta
będzie
pełnić
oddelegowany
pracownik
Skarbowego.

Obsługi
dyżur
Urzędu

Włamanie do szkoły
Do jednej z naszych szkół dokonano włamania. Sprawcom nie
„uszło na sucho”, gdyż wszystkie nasze obiekty są
monitorowane.
Wojskowa Administracja Koszar nr 3 w Gdyni
informuje, że zabezpieczono miejsca oraz oznakowano teren
byłej kompanii radiotechnicznej tablicami ostrzegawczymi oraz
taśmą biało-czerwoną. Włazy do studzienek, jak i do zbiorników
zabezpieczono płytami betonowymi oraz nasypem ziemnym.
Miejsca niebezpieczne, jak: wejścia do budynków i skarpy na
bunkrach oznakowano tablicami i taśmami ostrzegawczymi
przed przebywaniem osób nieuprawnionych.

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kosakowo informuje, iż pierwszy w tym roku wywóz odpadów
wielkogabarytowych dla mieszkańców gminy Kosakowo odbędzie się w miesiącu maju.
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców obsługiwanych przez niżej wymienione firmy wywozowe
przedstawia się następująco:
Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor
Sp. z o.o. w Gdyni:
- 16 maja,
Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi PUK:
1. Pogórze, Suchy Dwór
- 15 maja
2. Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie
- 18 maja
3. Kosakowo, Pierwoszyno
- 19 maja
4. Rewa
- 20 maja
5. Mosty, Mechelinki
- 21 maja,
Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych z Zakładem
Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
- 19 maja,
Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych z Metalpolem - 19 maja.
OPAT – Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej
W dniu 21.01.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni odbyło się spotkanie dotyczące opracowywania Studium Techniczno –
Ekonomiczno - Środowiskowego „Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej” /OPAT/ – drogi o ruchu przyspieszonym S-6, na
odcinku od Obwodnicy Trójmiasta (od ul. Morskiej w Gdyni) w kierunku północno-zachodnim z ominięciem miasta Rumia, do Redy do
połączenia z drogą krajową nr 6 i drogą wojewódzką nr 216. Na spotkaniu omówiono m.in. terminy konsultacji społecznych,
zaprezentowano postęp prac projektowych. Dnia 18 marca w tut. Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbyły się konsultacje z mieszkańcami
Dębogórza Wybudowania, a 30 czerwca br. o godz. 18,00 w tym samym miejscu odbędą się konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi
mieszkańcami Gminy Kosakowo. Trwają konsultacje z mieszkańcami wszystkich miejscowości, przez które przebiegać będzie trasa
OPAT.
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – 7 CZERWCA 2009r.
1/ Gdzie zapisać wyborcę
Jak wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza, prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej ma:
a) obywatel polski, który: - najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, - nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, - nie został pozbawiony praw wyborczych
prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
b) obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który: - najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, - zgodnie z
prawem, stale zamieszkuje w Polsce, - został ujęty w stałym rejestrze wyborców, - nie został pozbawiony praw wyborczych w wyborach
do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Do spisu
wyborców z urzędu zostają ujęte osoby uprawnione do głosowania w miejscu zameldowania na pobyt stały.
Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich wpisania do rejestru wyborców. Będzie to
miejsce zameldowania na pobyt stały, o ile nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu.
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkali na obszarze gminy i posiadający prawo wybierania mogą
uczestniczyć w wyborach pod warunkiem, że do dnia 9 kwietnia 2009 r. złożyli w urzędzie gminy wniosek o wpisanie do stałego rejestru
wyborców.
2/ MIEJSCA NA PLAKATY WYBORCZE
Wójt Gminy wyznaczył następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych: gminne słupy ogłoszeniowe usytuowane w każdej wsi oraz dla urzędowych obwieszczeń wyborczych także - Urząd Gminy Kosakowo, ul.
Żeromskiego 69.
3/ OBWODY GŁOSOWANIA
Obwód Nr 1 – Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Szkole Podstawowej w Mostach
/dla miejscowości Mechelinki, Mosty i Pierwoszyno/,
Obwód Nr 2 - Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Rewie Oddział Przedszkolny
/dla miejscowości Rewa/,
Obwód nr 3 – Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dębogórzu
/dla miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo/ - lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
Obwód nr 4 - Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Szkole Podstawowej w Pogórzu
/dla miejscowości Babie Doły, Pogórze, Suchy Dwór/.
4/ Terminarz czynności wyborczych
do 17 maja - powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych.
Pełnomocnicy komitetów wyborczych zgłaszają po jednym kandydacie do składu każdej obwodowej komisji wyborczej – do Wójta do dnia
8 maja 2009r. /formularz zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz inne informacje – na www.kosakowo.pl w
zakładce wybory/
od 17 do 24 maja – składanie przez żołnierzy, policjantów z jednostek skoszarowanych… wniosków o dopisanie do
spisu wyborców
do 28 maja - składanie przez osoby niepełnosprawne wniosków o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania przystosowanym
dla osób niepełnosprawnych
do 28 maja - składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy i wyborców nigdzie niezamieszkałych przebywających
na obszarze gminy wniosków o dopisanie do spisu wyborców.
7 czerwca – głosowanie między godziną 8.00 – 22.00.

Pomoc finansowa dla powiatu (podsumowanie roku 2008)
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy ponownie informujemy, że na mocy podpisanego w marcu 2008 r. porozumienia z
Zarządem Powiatu Puckiego; Gmina Kosakowo udzieliła Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 560.000,-zł
na realizację następujących zadań:
1. zadanie remontowe:
„Odnowa drogi powiatowej nr 1519G (ul.Chrzanowskiego) na odcinku 740 m w miejscowości Kosakowo” – dotacja 400.000,-zł
2. zadanie inwestycyjne:
„Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi nr 1519G na odcinku Kosakowo – Dębogórze dług. ok. 1,0 km” – dotacja 160.000,-zł
W ramach realizacji zadania Powiat zorganizował i przeprowadził postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, zawarł stosowne
umowy i nadzorował wykonanie prac.
Po zakończeniu i odbiorze ciągu pieszo-rowerowego ze środków gminnych, Wójt Gminy podpisał umowę na wykonanie wjazdu wraz z
odwodnieniem ul. Lawendowej w Kosakowie.
Pozostały zakres konieczny do uporządkowania i zakończenia prawidłowego funkcjonowania drogi zleci Zarząd Dróg Powiatowych.
Zwróciliśmy również uwagę zarządcy drogi , że należy, ze względu na bezpieczeństwo, uzupełnić masą asfaltową przestrzeń
przykrawężnikową na całej długości ścieżki.
Wszystkie te dodatkowe działania podjęliśmy wspólnie jako realizację wniosków z protokołu odbioru ścieżki.
Składamy podziękowania Staroście Puckiemu oraz Zarządowi Powiatu za wspólne działania podjęte w 2008 roku w zakresie
modernizacji dróg powiatowych.
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Więcej informacji pod nr tel. (058) 620-06-95 w siedzibie GOKiSu

ZAPIS Z CZATU Z WÓJTEM GMINY KOSAKOWO Z DNIA 15 KWIETNIA 2009r.
/prezentujemy m.in. dla tych mieszkańców gminy, którzy nie korzystają z internetu/
1. Zostajemy w powiecie puckim, czy przyłączamy się do Gdyni?
Jarema
Jeżeli władze powiatowe w Pucku mają nas ,mieszkańców gminy Kosakowo "w nosie " tzn, że nie jesteśmy im do niczego potrzebni
(10.000 zł na drogi to są jakieś mocne kpiny !!!!!!!!!!!!!). Może warto zastanowić się nad stworzeniem własnej jednostki terytorialnej bo rozumiem,
że przyłączyć się do Gdyni też się nie opłaca!!!
Wójt Utopia nie ma takiej możliwości. Ojca i Matki się nie wybiera.
werty Panie wójcie dlaczego to jest niemożliwe?? Przecież niemal cała ludność naszej gminy jest za przejściem pod skrzydła Gdyni. Mamy dość
Pucka!!!
Wójt
to już przerabialiśmy. Nie znam takich ludzi, którzy chcą przejść pod skrzydła Gdyni. Chyba nie obracam się w takim
towarzystwie.
2. Ograniczenie linii 146
werty
skoro chce Pan ograniczyć kursowanie autobusu 146, to może w to miejsce uruchomić 165, który może jeździć 2x częściej niż 146 a
zarazem 2 razy taniej bo na krótkiej trasie, dalej sobie poradzimy bo 194 jeździ co 10 minut. Czy to nie jest dobry i tani sposób?
Wójt
Może dobry i tani sposób, ale to należy przekazać ludziom, którzy na co dzień zajmują się komunikacją celem przemyślenia i
ewentualnego zastosowania.
3. Rondo w Pogórzu
K29
a co z rondem w Pogórzu? Prace powinny już się zacząć, z tego co pamiętam miało to nastąpić już w poprzednim roku?
Wójt
Tak, ja też na to czekam z utęsknieniem, ale póki co odbywa się montaż finansowy tej inwestycji. Nadmieniam, że jest to
skrzyżowanie gdyńskie, gdzie dochodzą 2 drogi powiatowe: Wiejska i Szkolna. I w dobie kryzysu, gmina ma dopłacić do tego skrzyżowania
1 400 000 zł, a powiat 582 000zł. Nie wiem, czy Rada wyrazi na to zgodę, nie ma tam żadnej naszej drogi, a co pisałem o powiecie. Skąd
znajdzie 582 000 zł., gdy na teren gminy Kosakowo ma przeznaczonych 10 000 zł. Może wygląda to śmiesznie i nie jest to spychoterapia, ale
takie są realia finansowe i taka jest rzeczywistość.
K29
ale to jednak główny węzeł komunikacyjny łączący naszą gminę z Gdynią. Przecież to nie mieszkańcy Gdyni korzystają z tego
skrzyżowania, tylko właśnie nasi mieszkańcy!
Wójt proszę zrozumieć, że pieniądze przydziela się na zadania, które są zadaniami gminy. Nie należy do nich remont dróg powiatowych
oraz miejskich. Nie uchylamy się od pomocy przy budowie różnego typu dróg powiatowych, wojewódzkich, ale nie możemy być ich
głównym beneficjentem i inwestorem.
K29 wniosek jest taki, że nasze sąsiedztwo z Gdynią, a jednocześnie oddalenie od miasta powiatowego są naszym minusem, a powiat mało się
interesuje peryferiami, natomiast Gdynia też ma inne priorytety niż ułatwianie życia mieszkańcom sąsiedniej gminy.
zbynek
Zgadza się i trzeba sobie jasno powiedzieć, że tak samo będzie jak powstanie lotnisko cywilne. Wygra Gdynia, a hałas zostanie w
Kosakowie i Pierwoszynie, i proszę nie oszukujmy się, że więcej z tego tytułu będzie dobrego niż złego. Gmina ma spore aspiracje, owszem, jak to
ktoś powiedział patrz nr 1 Awiatora "zaistnieje na mapie świata" heh, a drogi mamy takie, że nie trzeba mieć GPU w numerze rejestracyjnym i tak
widać gdzie się mieszka.
Wójt Stwierdzenie, że wygra Gdynia to jest Pana indywidualne zdanie. Ja osobiście i wielu ludzi na terenie gminy uważamy, że wygra i
Gdynia i Kosakowo. Przestańmy już mówić o jakichś lotniskach, o tym, kto wygra. Na terenie gm. Kosakowo było jest i będzie 700 ha
lotnisko, nie myśląc o żadnych cywilnych lotniskach, ani o Gdyni, ani o Kosakowie. Wojsko, póki co, zainwestowało kilkanaście milionów
złotych na ulepszenie nalotu i na wieżę kontrolną. To świadczy o tym, że wojsko nie ma zamiaru opuszczać tego lotniska, a jedynie
przekazać w zarząd 245 ha z 700 ha powierzchni.
4. Boisko Mosty
RBP
Proszę o wyjaśnienie, na jakiej zasadzie można korzystać z boiska Orlik w Mostach. Czy obiekt jest przewidziany do gry w tenisa
ziemnego? Jestem osobą dorosłą, a nie uczniem czy studentem
Wójt
Obiekt Orlik ma regulamin korzystania. Są zatrudnione osoby odpowiedzialne za porządek. W najbliższym miesiącu zostanie
dobudowany obiekt szatniowo - prysznicowy, w którym będzie miejsce na biuro Orlika. Nie ma możliwości gry w tenisa, jest natomiast
bieżnia, skocznie w dal i wzwyż, boisko do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Generalnie od godzin rannych do 20-tej korzystać z tego
obiektu będą szkoły i młodzież gminy. Od 20. do późnych godzin wieczornych będzie możliwość gry przez innych użytkowników.
5. Jeszcze jedno pytanko o drogach
jarema Panie Wójcie, nie wiem, czy Pan wie, ale ledwo kilka miesięcy temu został położony asfalt na odcinku drogi do Pucka /od awaryjnego
pasa startowego/, a już jest on do remontu. Ciężkie wywrotki Oltransu go już skatowały. Gdzie są znaki drogowe, gdzie policja która powinna
pilnować i zakazywać wjazdu tym wywrotkom. Po co władze powiatowe wydały tyle pieniędzy na naprawę tej drogi skoro już po kilku miesiącach
są tak zniszczone!!! Przecież pieniądze na remont tej drogi poszły z "naszych" podatków!!!!!! Myślę, że lepiej byłoby te pieniądze przeznaczyć na
remont drogi Dębogorze - Kosakowo bo efekt z pewnością byłby trwalszy!!!
Wójt
Możliwe, że efekt byłby trwalszy, ale gdzieś te wywrotki na budowę różnego rodzaju inwestycji w Trójmieście muszą jeździć. W
tym wszystkim najsmutniejsze jest jeszcze to, że połowę pieniędzy na remont tej drogi dała gmina Kosakowo. Przyglądając się tym
efektom dewastacji, temu, co zrobiono postanowiliśmy, że już nie dołożymy do tej drogi ani grosza, dopóki nie zostanie rzetelnie
przeprowadzony projekt jej remontu z betonowaniem, wzmocnieniem żelbetowym itp. oraz nie zostanie przeprowadzony montaż
finansowy, w którym partycypować będą Rząd (Schetynówki), Marszałek Woj. Pom., firmy najbardziej eksploatujące tą drogę i na końcu
dwie gminy sąsiednie. A może i także Invest-Gas z PGNIG, budujący kawerny.
6. Gimnazjum w Kosakowie
jadzia Kiedy pierwsze dzieci będą się tam uczyć?
Wójt Na temat gimnazjum odpowiem tak, że rozpoczniemy jego budowę w przyszłym roku. Chciałbym, żeby dzieci rozpoczęły naukę w
następnym 2011 roku. Dodać należy, że chcieliśmy rozpocząć budowę gimnazjum w bieżącym roku, ale ze względu na kryzys finansowy i
nieotrzymanie żadnej pomocy finansowej na budowę tegoż gimnazjum musieliśmy przełożyć jej rozpoczęcie na przyszły rok. Tak samo
przełożyliśmy na przyszły rok budowę łącznika pomiędzy Urzędem Gminy a Policją /z przeznaczeniem na komisariat i salę posiedzeń/.
Znaczny dochód gmina osiąga z tak zwanych PITów. To jest 33% podatku od każdego podatnika zameldowanego na terenie gminy.
Mieszka tu bardzo dużo byłych stoczniowców i innych grup zawodowych, których dosięgło bezrobocie, w związku z czym musimy się liczyć
z tym, że i w bieżącym roku, i w latach następnych dochód z PITów będzie o wiele mniejszy.
7. Gmina
werty Ciągle słyszę od różnych osób ze nasza gmina jest bogata. Jak wójt skomentuje tą wypowiedź?
Wójt
Tak, to prawda. Nasza gmina jest bogata w rankingach. W przeliczeniu dochodu na jednego mieszkańca jesteśmy na drugim
miejscu w województwie, ale w stosunku do innych gmin tylko trzy gminy w województwie płacą tak zwane janosikowe, czyli oddają do
budżetu państwa część swoich dochodów od 1mln do 2 mln złotych. Do tego należy dodać, że praktycznie 5 gmin w naszym województwie,

w tym Kosakowo płacą za komunikacje autobusową /dla naszej gminy jest to kwota 1.8mln złotych/. Pozostałe gminy, gdzie kursują PKS-y
nie płacą nic, gdyż dotuje to Marszałek Województwa. Jeszcze jedno i to bardzo ważne, przy przydzielaniu niektórych środków unijnych
jest punktacja. Otrzymuje się punkty za dochód gminy na jednego mieszkańca, za wskaźnik bezrobocia i za rozproszoną gęstość
zaludnienia. Punktów za to nigdy nie osiągamy i w związku z tym nasze wnioski odpadają. Jesteśmy pozbawieni niektórych funduszy
unijnych.
8. Uruchomienie kanalizacji – Pierwoszyno
RBP Czy mógłbym otrzymać informację na temat uruchomienia kanalizacji w Pierwoszynie? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wójt
Kanalizacja w Pierwoszynie jest już praktycznie zakończona. Tylko ze względu na nasze biurokratyczne przepisy do jej
uruchomienia upłynie jeszcze trochę czasu. W tej chwili odbywają się procedury odbiorowe i myślę, że najpóźniej w miesiącu czerwcu
będzie można włączać się do kanalizacji.
9. Konkurs na dyrektora szkoły w Pogórzu
sam-1974 Witam Pana, Panie Wójcie! Jestem rodzicem ucznia, który uczęszcza do szkoły w Pogórzu. Wiem, że w niedługim czasie odbędzie się
tu konkurs na dyrektora. Bardzo niepokoi mnie fakt, że do konkursu staje Pani, którą już nazywa się, a właściwie tytułuje Panią Dyrektor. Jest to
stanowisko
bardzo
odpowiedzialne,
nie
tylko
pod
względem
bezpieczeństwa
dzieci,
ale
również
finansów..
PS. Obecna Pani Dyrektor nie zasługuje na to, by jej długoletnia praca poszła na marne.
Wójt Proszę sobie przypomnieć, jakie były dyskusje i rozpisywanie się w konkursie na Dyrektora w Dębogórzu. I wygrał ten, który dostał
największą ilość głosów. Nie było żadnych znajomości, pokrewieństwa, ani kandydatów na radnych. Tak samo będzie na konkursie na
Dyrektora szkoły w Pogórzu. Dyrektora z konkursu nie wybieram ja, ani nikt indywidualnie. Jest to kolegialna decyzja podjęta w tajnym
głosowaniu przez dwanaście osób. Są nimi: trzej przedstawiciele gminy, trzej przedstawiciele kuratorium, dwaj przedstawiciele związku
zawodowego nauczycielstwa, dwaj przedstawiciele rodziców szkoły w Pogórzu i dwaj przedstawiciele Rady Pedagogicznej (nauczycieli).
Sam-1974 Witam ponownie! Wiem, jak wygląda konkurs na Dyrektora, ponieważ sama niejednokrotnie brałam w takiej szopce udział i dlatego
mnie to niepokoi. Wszystkie instytucje są ze sobą powiązane, z wyjątkiem rady pedagogicznej i rodziców, ale to tylko 4 głosy.
Wójt
Bardzo przepraszam, ale u nas nie robi się szopek z poważnego konkursu. Obie kandydatki miały prawo złożyć podania i swoje
propozycje. I tak, jak w poprzednich konkursach, wygra lepszy. I nie życzę sobie dalszej dyskusji na ten temat i imputowania o jakichś
szopkach.
Sam-19974 Nie napisałam, że to odbywało się w tej gminie.
10. Nowa strona www.kosaakowo
jarema
Panie Wójcie, kiedy wreszcie zmienicie szatę graficzną strony internetowej, Tak nudnej strony w życiu nie widziałem. Jak nie macie
porządnego webmastera, czy grafika to powiem, gdzie ich znaleźć.
Wójt Na weekend majowy będzie nowa szata graficzna i nowa strona. Jest już w trakcje realizacji.
11. Droga Dębogórze-Kosakowo
jarema Panie Wójcie, chodnik pięknie zrobiony, ale czy nie można pójść jeszcze dalej, mianowicie zmusić władze powiatowe do remontu drogi
od Kosakowa do Dębogórza, jak i przez cale Dębogórze. Ta droga była ostatnio remontowana chyba w latach siedemdziesiątych, najwyższy czas
coś z tym zrobić, tak dziurawej drogi nie ma w całej gminie. Dziwię się, że poseł Plocke, który ma swoje biuro poselskie w Dębogórzu w ogóle
tego problemu nie zauważa.
Wójt Zgadzam się, że ta droga jest fatalna i powinna być wyremontowana, jak i inne drogi powiatowe. Ale co tu zrobić, jak powiat ma
na naszą gminę 10 000zł. W Dębogórzu jest dwóch radnych powiatowych i jeden z nich jest w koalicji rządzącej powiatem. I mam prośbę,
bo też to czynię, o monity do nich.
12. Nowy dyrektor szkoły oraz boisko w Pogórzu
Robert
Witam Panie Wójcie, przeglądam właśnie stronę naszej gminy w poszukiwaniu ciekawych informacji. Napotkałem na czat z Panem i
uważam, że to dobry pomysł, tym bardziej, że zainteresowały mnie dwa tematy. Pierwszy z nich to boiska w naszej gminie, drugi zaś, z racji, że też
jestem rodzicem wybór nowego Dyrektora Szkoły w Pogórzu. Odnośnie pierwszego tematu moje pytanie jest następujące: Dlaczego nie powstało
boisko typu Orlik właśnie w Pogórzu – rozumiem że Pogórze nadal traktuje Pan jak „kulę u nogi” lub dobrą „ krowę dojną” do zbierania podatków
bez zamiaru inwestycji. Odnośnie drugiego tematu moje pytanie jest następujące: kto wybiera Dyrektora Szkoły i kto w rezultacie za to odpowiada.
Wójt Widocznie Pan mnie nie zna, że stwierdza Pan, że traktuje Pogórze jako dojną krowę. Ja nikogo nie chcę doić, ani nie mam takiego
zamiaru. Pogórze ma już boisko nowo wyremontowane i miało boisko. Natomiast w Mostach, największej wsi gminy (2000 osób) nie było
żadnego boiska. Póki co, w tych też Mostach są 2 szkoły: gimnazjum, gdzie chodzą dzieci z całej gminy i szkoła podstawowa. Natomiast, co
do wyboru dyrektora, proszę przeczytać parę wiadomości wcześniej. Wszystko wyjaśniłem. I autorytatywnie stwierdzam, że nikt nie jest
przeze mnie forowany.
13. Modernizacja dróg
merlin
Witam Panie Wójcie. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy zostanie dokończona modernizacja ul. Goździkowej w Kosakowie?? Według
harmonogramu, modernizacja tej ulicy przewidziana jest na 2009 rok. Proszę o informację, kiedy zostaną rozpoczęte prace?
Wójt O realizacji harmonogramu budowy dróg odpowie na forum z-ca wójta p. Miszewski. Ja już, na dzisiejszym czacie odpowiadałem,
że jest ogłoszony przetarg na remont i budowę dróg. Po jego rozstrzygnięciu zostaną podpisane umowy i rozpoczęcie realizacja. W
miesiącu marcu i kwietniu, ze względu na mokre podłoże, nie było wskazane rozpoczynać budów.
14. Trasa rowerowa
jmalkiewicz Panie Wójcie, czy w tym roku planowane jest przedłużenie istniejącej trasy rowerowej w Pierwoszynie i połączenie jej np. z trasą na
Babie Doły. Mam również drugie pytanie, czy posiada Pan wiedzę odnośnie dużej budowy na skrzyżowaniu drogi Mosty - Rumia ze "skrótem" do
Pucka? Nigdzie nie mogę znaleźć poważnej informacji, co tam będzie zbudowane. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wójt Nie ma możliwości połączenia z trasą na Babie Doły. Trasa z Pierwoszyna będzie prowadziła przez pola, las do Mechelinek i potem
do Rewy. Otrzymaliśmy unijnych tym tygodniu z funduszy unijnych 1mln zł na trasy rowerowe. To jest, co prawda kroplą w morzu, ale
coś z tego zbudujemy. Generalny kierunek tras rowerowych to: połączenie gminy do Pucka i dalej na półwysep oraz w drugim kierunku,
poprzez
Rumię,
Redę
i
dalej
do
Wejherowa.
Natomiast budowla na skrzyżowaniu do Pucka to wieża, gdzie będą płukane kawerny na magazyny gazu.
15. Ul. Wrzosowa i Maciejkowa
zbynek Witam Panie Wójcie! Z harmonogramu budowy dróg wynika, iż w tym roku ma być zrobiona ulica Wrzosowa i Maciejkowa. Mam
pytanko, w jakim miesiącu rozpoczną się prace i druga sprawa: co z oświetleniem ulicy Szarotki, może chociaż trzy lampy na początek bo w
sezonie jesienno -zimowym jest tu ciemno jak w starożytnym... W powiązaniu z wszechobecnym i zalegającym błotem, dotarcie do domów jest
naprawdę nie lada wyzwaniem, szczególnie dla dzieci. Pozdrawiam.
Wójt O przetargu na ulicę pisałem wcześniej. Jest ogłoszony w tej chwili przetarg. Natomiast, co do oświetlenia. Zaplanowaliśmy w tym
roku po 10 punktów świetlnych na każdą wieś. O rozmieszczeniu tych punktów będzie decydowała pani sołtys i radny wsi.
16. Aplikanci straży gminnej – na sezon
maga1987 czy w tym roku także zostaną zatrudnieni aplikanci straży gminnej . . . o ile dobrze pamiętam, w tamtym roku w mundurze zobaczyć
można było także kobietę . . Zastanawiam się, czy w razie ewentualnego zatrudnienia na sezon nie złożyć cv i czy nie zostanie ono odrzucone tylko
ze względu na płeć.

Wójt
Żadne podanie nie zostało przeze mnie odrzucone ze względu na płeć. W tej konkretnej sytuacji, kobieta wśród mężczyzn
strażników będzie łagodzić obyczaje. Potwierdzam, zwiększymy na sezon zatrudnienie w Straży Gminnej.
17. Droga Kosakowo Pogórze
werty czy pojawią się na tej drodze pasy? A najlepiej, jakby wszystkie drzewa można byłoby wyciąć, z jakich powodów, to chyba nie muszę
pisać...
Wójt Jest to droga powiatowa i myślę, że ma Pan rację. Ale do realizacji tego jest długa droga. Przede wszystkim inne finansowanie
Powiatu. W przyszłości będzie to droga podrzędna po wybudowaniu nowej arterii komunikacyjnej Stare Obłuże-Kosakowo. Pierwszy 500
metrowy odcinek tej arterii zostanie wybudowany w przyszłym roku.
18. Internet
maga1987 czy w gminie planuje się zorganizowanie osiedlowej sieci internetowej . . . ta oferowana przez operatorów tp, czy tez innych sieci jest
dość droga . . i mało profesjonalna
Wójt Nie ma żadnych projektów na taką sieć. Generalnie, nie ma takiego zapotrzebowania.
19. Selektywna zbiórka odpadów
K29 Ponawiam pytanie dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, które już padło na forum, ale nie doczekało się sensownej odpowiedzi. Po raz
kolejny byłem świadkiem, kiedy segregowane przeze mnie śmieci nie są odbierane przez samochód do tego przeznaczony, jednak trafiają wraz z
pozostałymi odpadami do jednej zgniatarki. Chodzi o firmę "Bracia Strach". Powiem nawet więcej. Pan z obsługi zabrał ode mnie worek, wysypał
zawartość do zgniatarki i oddał mi worek z powrotem. Proszę, jaka dbałość o środowisko!!! To chyba efekt kampanii dotyczącej reklamówek w
sklepach ??? Skontaktowałem się, więc telefonicznie z biurem firmy gdzie uzyskałem odpowiedź, że w Suchym Dworze firma ma mało
podpisanych umów i śmieci segregowane odbierane są przez zwykłą śmieciarkę. Jak rozumiem nie opłaca się wysyłać osobnego auta po odbiór
segregowanych śmieci. W najświeższym, marcowym biuletynie przeczytałem, że W Suchym Dworze likwiduje się kontener do segregacji
stawiając w zamian specjalny pojemnik w kształcie „słupa ogłoszeniowego” do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych oraz szkła. Ustawiony
będzie on na placu zabaw w Suchym Dworze, z przeznaczeniem dla spacerowiczów oraz osób korzystających z placu zabaw. Poza funkcją
użytkową ma też pełnić funkcję edukacyjną, wskazując jak należy prawidłowo postępować z odpadami opakowaniowymi. Jeśli chodzi o mnie to
funkcję edukacyjną od dłuższego czasu pełnią osobiście panowie z firmy "Bracia Strach", którzy pokazują mi systematycznie raz w miesiącu, jak
śmieci posegregowane należy zmieszać z pozostałymi!!! Poza tym, o czym pisałem wyżej, prawie co miesiąc brakuje mi podstawowego kompletu
worków, o który muszę telefonicznie prosić się w firmie wywożącej śmieci. Uważam też, że być może niższe opłaty dla osób segregujących
spowodowałyby, że system stymulowałby ochronę środowiska. Myślałem o zmianie firmy wywozowej. Jednak, jak słyszę od pozostałych
mieszkańców oraz czytam na forum, inne firmy postępują podobnie. Z tego, co wiem, kontrolę obligatoryjnych umów z przedsiębiorstwem
oczyszczania prowadzi Gmina. Czy również Gmina jest w stanie zainteresować się w imieniu swoich mieszkańców czy umowy, które są
wymagane są też realizowane? Być może konieczna jest jakaś interwencja ze strony Gminy w imieniu jej mieszkańców dotycząca właściwej ich
realizacji? Przypomnę, że Komunalny Związek Gmin szczyci się tytułem "Lidera Polskiej Ekologii". Proszę o wypowiedź na powyższy temat.
Wójt Jeżeli można, to prosiłbym o podanie swoich danych do Urzędu i Wójt Miszewski odpowie Panu na piśmie o wszystkich sprawach,
które Pan poruszył na forum. A tak na marginesie, to mam prośbę, proszę nie czekać i od razu zgłosić problem bezpośrednio do mnie albo
do Wójta Miszewskiego i myślę, że niektóre sprawy byłby już załatwione.
K29 Myślę, że temat jest na tyle powszechny, że można wystąpić w imieniu mieszkańców. Z pewnością firma Bracia Strach nie obsługuje tylko
mnie i z pewnością te zaniedbania dotyczą wszystkich, którzy mają podpisane umowy z tą właśnie firmą. Z tego, co dowiedziałem się na forum,
problem dotyczy również innych firm. Proszę o interwencję w imieniu swoich mieszkańców. Pozdrawiam
20. Droga do szkoły w Mostach
jmalkiewicz Szanowny Panie Wójcie, dnia 11.06.2008 podczas "czatu" zapytałem o możliwość umieszczenia albo sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulicy Gdyńskiej i Szkolnej w Mostach, albo zatrudnieniu osoby przeprowadzającej dzieci przez ulicę (nie wiem jak taki zawód się
nazywa). Poparł Pan wówczas mój pomysł i prosił o przypomnienie po wakacjach (odsyłam do archiwów tego czatu). Po wakacjach nie mogłem
uczestniczyć w następnym czacie, ale w listopadzie pozwoliłem sobie wysłać zapytanie/przypomnienie na Pańską oficjalną skrzynkę pocztową.
[b]Mam pytanie[/b], jaka jest szansa na zrealizowanie tego pomysłu przez gminę? Czy Pańskie zeszłoroczne słowa powinienem traktować
poważnie, czy też na zasadzie "zbycia" pytającego? Jeżeli Gminę nie stać na tak wielką inwestycję, to może niech tam permanentnie stanie patrol
naszej Straży Gminnej, o której wszyscy słyszeli, ale mało kto widział? Mam jeszcze jedno pytanie: w harmonogramie budowy dróg na 2009 rok
znajduje się ul. Brzozowa w Mostach. Na kiedy przewidywane jest rozpoczęcie robót budowlanych? Przesyłam pozdrowienia i czekam na
odpowiedź.
Wójt W sprawie rozwiązania komunikacyjnego przed szkołą w Mostach, zrobimy to w bieżącym roku. Przełożenie tej pracy wynikło z
powodu przeprowadzania przez ulicę kolektorów z odpływem wód deszczowych z boiska Orlik oraz całego obejścia szkoły. Poza tym,
wystąpiliśmy do powiatu, gdyż jest to droga powiatowa, o sfinalizowanie oraz wybudowanie sygnalizacji świetlnej, ale powiat na ten rok
ma na wszystkie drogi w gminie Kosakowo, śmieszną sumę 10 000zł. Niemniej w bieżącym roku rozwiążemy sprawę komunikacji przed
szkołami, tak w Mostach jak i w Pogórzu. W bieżącym miesiącu został ogłoszony przetarg na budowę dróg, które są w harmonogramie. Po
jego rozstrzygnięciu rozpoczniemy ich realizację. Natomiast, co do straży gminnej, przykro mi, że Pan ich nie zauważył. Pracują i jeżdżą
po gminie, mają szereg osiągnięć. Mimo to, że jestem zawsze twórczo niezadowolony, wymagam od straży gminnej jeszcze większego
zaangażowania. Straż gminna zabezpieczała przez 3 tygodnie dojazd do szkoły w Pogórzu, natomiast przy szkole w Mostach, nie ma
takiego ruchu i nie jest tam tak wąska droga, żeby przez kilka godzin dyżurowała tam straż gminna. W większości dzieci wsiadają do
autobusu i wysiadają po stronie szkoły. Nie muszą przechodzić przez ulicę.
jmalkiewicz Dziękuję za odpowiedź Panie Wójcie. Chciałbym tylko ustosunkować się do Pana ostatniego zdania. Proszę mi powiedzieć, w jaki
sposób mają dostać się do swoich domów wszystkie dzieci zamieszkujące ulice: Leśna, Ogrodowa oraz wszystkie sąsiadujące w Mostach.
Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że ulice te w większości zamieszkują "posiadacze" najmłodszych uczniów. Oczywiście możemy tutaj
polemizować, że dzieci w tym wieku nie powinny chodzić same do szkoły. Rzeczywistość jest jednak inna, o czym może się Pan przekonać
codziennie ok godziny 07.30. W każdym razie dziękuję za informację i czekamy na realizację.
21. Autobusy
maga1987 Panie Wójcie, dołączam się do pytania o częstsze kursowanie autobusu lini 146. Przez pewien czas mieszkałam w gminie Kolbudy
koło Gdańska- jest ona tak samo oddalona od centrum Gdańska, jak nasza gmina od Gdyni. Ktoś wymyślił tam, aby wynająć prywatną firmę
transportową do przewozu ludzi i świetnie to współdziała z podmiejskimi autobusami, które dojeżdżają do połowy drogi, podobnie jak 194 w
naszym przypadku . . . czy nasza gmina nie mogłaby również skorzystać z takiego rozwiązania . . .dobrym przykładem jest autobus lini 165. Tylko
stanowczo za rzadko kursuje . . .może warto byłoby się nad tym zastanowić.
Wójt Zastanawiamy się nad tym, ale realizację odkładamy na następne lata, kiedy załatwimy najważniejsze potrzeby; to jest budowę
kanalizacji, gimnazjum i dróg. Nie stać nas na systematyczny wzrost opłat komunikacyjnych. Tylko w czasie moich kadencji, to jest od
2002 roku wzrosła ilość środków budżetowych za komunikację z 950 tys. złotych do 1.8 mln. złotych. Systematycznie poprawiamy
częstotliwość komunikacji, ale w miarę naszych możliwości.
22. Bezpieczeństwo pożarowe w Gminie
K29 Witam, z pewnością wszystkim znana jest sprawa tragicznego w skutkach pożaru w Kamieniu Pomorskim, który wydarzył się 13-04-2009.
Przy okazji chciałbym podjąć temat bezpieczeństwa pożarowego w naszej gminie. Być może wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, jak bardzo

okrojone osobowo są obecnie sekcje pożarowe. Nie znam dokładnych liczb. Być może warto by o to zapytać sprawujących władze. Do napisania
tego postu skłonił mnie przeczytany dziś artykuł, dotyczący pożaru w Kamieniu Pomorskim. W artykule tym wypowiada się strażak z jednostki w
Pucku. Cytat: [i]"- Gdyby to się działo w mojej okolicy (powiat pucki, woj. pomorskie) to ta akcja by jeszcze gorzej wyglądała - nie ma
wątpliwości inny strażak, który zauważa, że w jednostce w Pucku - podobnie jak to było w Kamieniu Pomorskim - jest siedmiu strażaków na
zmianie i "nie ma nawet dwóch pełnych zastępów na wóz gaśniczy i ratowniczy". - Dlaczego straż pożarna ma na zmianie siedem osób, skoro na
wozie gaśniczym (jednym) powinno być sześć osób. A w takiej jednostce gaśniczej jest kilka wozów - pyta strażak. Dodaje też, że "jeżeli zastęp z
jednostki ratowniczo-gaśniczej miałby ratować wszystkich ludzi prawidłowo, to musiałyby wyjechać dwa wozy w pełnej obsadzie. A także
podnośnik, bądź drabina z dwoma strażakami".[/i]. Odsyłam do przeczytania całego artukułu - [url]http://www.tvn24.pl/-1,1595412,0,1,strazacynie-wincie-nas-za-cudze-bledy,wiadomosc.html[/url] .
PYTANIA: Czy prawdą jest cytowana wyżej wypowiedź? Czy w przypadku pożaru możemy liczyć na sprawną akcję ratowniczą strażaków? Ile
jest wozów strażackich w gminie i jaka jest ich obsada osobowa?
Wójt Pytanie, które Pan złożył, należy zadać zawodowej Straży Pożarnej w Pucku. My natomiast, na terenie Gminy Kosakowo, jesteśmy
obsługiwani przez zawodową Straż Pożarną w Gdyni, mamy też zawodową Straż Pożarną na lotnisku i CPN. Ale główną siłą
przeciwpożarową jest nasza Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie, która posiada 2 wozy bojowe i 1 wóz techniczny do wypadków itp.
Mamy bardzo dobrze wyposażona w sprzęt Straż Pożarną, liczącą ponad 30 ochotników. Pod koniec ubiegłego roku powstała dodatkowo
remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rewie, która została wyposażona w bieżącym miesiącu w mały samochód strażacki. Nasza
Ochotnicza Straż Pożarna jest w krajowym zintegrowanym systemie pożarnictwa i w ubiegłym roku miała 101 wyjazdów do pożarów i
różnych innych zdarzeń.
23. Biblioteka
maga1987 Od kiedy zacznie działać tak w pełni profesjonalnie nasza Biblioteka Gminna z czytelnią i pracownią komputerową?
Wójt W tej chwili jest ogłoszony konkurs na dyrektora czytelni i biblioteki. Pani Piernicka, będzie kierownikiem czytelni, a oficjalne
otwarcie biblioteki będzie na dzień dziecka 1 czerwca.
24. Fotoradar
maga1987 Witam, chciałabym zapytać o naszą Straż Gminną, którą coraz częściej zobaczyć można na ulicy, doszły mnie słuchy ze ich zasięg
zwiększy się o kontrolę prędkości, a mianowicie zakupiony zostanie fotoradar. Panie Wójcie w trosce o mój portfel - od kiedy owy radar będzie
działał, martwię się, aby pierwszy wystawiony mandat nie był zaadresowany na moją osobę, z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
Wójt Przetarg na fotoradar już został rozstrzygnięty, ale do czasu jego zainstalowania minie trochę czasu. Najszybciej - będzie to w
sezonie, gdyż musimy zainstalować skrzynki w różnych miejscach, żeby później, co pewien czas zmieniać miejsce fotoradaru. Jak już
powiedziałem poprzednio, w biuletynie będziemy umieszczać informacje, gdzie będzie fotoradar. A jeżeli ktoś będzie się spieszyć, to jazda
szybka jest dla ludzi bogatych.
25. Autobusy
PiPi Witam Panie Wójcie. Mam jedno pytanie. Zapewnie ciekawi to wszystkich mieszkańców Mostów, Mechelinek oraz Rewy- kiedy doczekamy
się w końcu jakichś dodatkowych linii autobusowych, bądź zwiększonej liczby kursów dotychczasowych linii???
Codziennie, jeżdżąc autobusem, ludzie gnieżdżą się. O miejscu siedzącym nawet nie ma co marzyć. A kursy linii 146 w najlepszym wypadku, co
pół godziny, są śmieszne.
Wójt
W sprawie autobusów kilkakrotnie już odpowiadałem na forum. To, co Pan stwierdził, że co pół godziny jest śmieszne, inaczej
wygląda przy realizacji rachunków za autobusy. Gmina Kosakowo w bieżącym roku musi zapłacić za dotychczasowe linie i kursy 1 800
000 zł. I zastanawiamy się nad ograniczeniem ilości autobusów poza godzinami szczytu.
26. Telekomunikacja
RBP Od ponad dwóch lat staram się o podłączenie do sieci TP SA. Mieszkam na ulicy Szmaragdowej w Pierwoszynie. TP SA tłumaczy się
brakiem możliwości technicznych. Z harmonogramu prac wynika ze ulica Wiśniowa będzie miała nową nawierzchnię już w 2009. Chciałbym się
upewnić, czy TP SA prowadzi jakieś rozmowy z Urzędem Gminy w sprawie poprowadzenia kabla w stronę ulicy Szmaragdowej. Z góry dziękuję
za odpowiedź.
Wójt Nic mi nie wiadomo o żadnych rozmowach. Szczegółowo jest zorientowany w tych sprawach Wójt Miszewski, do którego proszę się
zwrócić z zapytaniem lub za 2 tygodnie damy odpowiedź na forum.
27. Pomnik w Dębogórzu
emma
Mam pytanie, kto podjął decyzję o postawieniu pomnika i posadzeniu drzew tak blisko ul. Pomorskiej w Dębogórzu. Zjeżdżając ul.
Słonecznikową, drzewa przy pomniku strasznie ograniczają widoczność, a na razie nie są aż tak wysokie. Wszędzie drzewa rosnące przy ulicy się
wycina, a u nas jest odwrotnie. Na domiar złego zostały jeszcze posadzone nowe drzewka po obu stronach ulicy. Lustro umieszczone nie zawsze
spełnia swoją funkcję
(ostatnio, jak jechałam rano do pracy, było całe zaparowane). Przecież jest tam sporo miejsca i nic nie stało na przeszkodzie, żeby umieścić pomnik
i drzewka, co najmniej 4m od ulicy. Pozdrawiam
Wójt
O zagospodarowaniu tego skwerku i posadowienie kamienia zadecydowali sołtys i Rada Sołecka. Ja -osobiście- nie widzę, aż
takiego zagrożenia, ze względu na to, że jest tam bardzo szeroka ulica i dobra widoczność. Myślę, że po rozrośnięciu się tych drzew, będą
one przycinane. A sadzenie drzew przy ulicach będziemy nasilać, żeby nasze wsie, ulice i drogi były zielone i żywe, a nie szare. W terenach
zabudowanych należy ograniczać się odpowiednią szybkością, co zabezpiecza bezpieczeństwo użytkowników drogi. Ulice nie są aż tak
szerokie, żeby umieszczać drzewa 4m od drogi, a pomnik i obelisk jest w środku zawrotki autobusowej.
28. Modernizacja boisk
Kosakowiak Witam Panie Wójcie! Na początku chciałbym gorąco podziękować, że za Pańskiej kadencji powstała droga rowerowa. Naprawdę
świetna rzecz! Chciałbym jeszcze dowiedzieć się, jakie boiska zostaną w tym roku zmodernizowane. Styczniowy biuletyn informował, że na
modernizacje boisk zostanie przeznaczone 10 000 zł. Nie było jednak napisane, na jakie boiska zostaną przeznaczone fundusze. Na koniec dziękuję
jeszcze raz, że zmienia Pan Kosakowo na lepsze!
Wójt Te 10.000 zł jest przeznaczone na sprawy bieżące i na różnego rodzaju niespodziewane sprawy; np. złodzieje wycięli nam bramki w
Pogórzu i trzeba było kupić nowe. Generalnie czeka nas modernizacja i budowa boisk ( w tym roku i przyszłym) w Pierwoszynie,
Mechelinkach i Kosakowie. W Rewie będziemy powiększać boisko. Natomiast przy budowie gimnazjum, będzie boisko typu Orlik, a na
tzw. Złotych Piaskach w latach 2010 - 2011 powstanie typowe boisko piłkarskie, które będzie służyć mieszkańcom wsi Mosty Pierwoszyno i
Kosakowo.
Na zakończenie
Wójt Bardzo dziękuję za spotkanie i mam generalną prośbę, żeby w bardzo pilnych i nagłych sprawach zgłaszać się lub kontaktować
osobiście i nie czekać na różnego rodzaju okazje - czaty i sesje. Chodzi o to, żeby z marszu można było niektóre sprawy załatwiać. Życzę
miłej
i
udanej
wiosny,
słonecznych
dni
i
do
usłyszenia
przed
wakacjami.

WIOSENNA OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
NA TERENIE GMINY KOSAKOWO
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przypomina, że w maju odbędzie się kolejna objazdowa zbiórka odpadów
niebezpiecznych. W ramach prowadzonej zbiórki, od mieszkańców i z placówek oświatowych odbierane będą następujące odpady:
resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po tych chemikaliach,
rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,
zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opakowania po silikonie),
środki ochrony roślin i owadobójcze oraz opakowania po nich,
odpady zawierające rtęć (świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, przełączniki),
zużyte baterie i akumulatory,
zużyte kartridże i tonery,
przepracowane oleje, smary, środki do konserwacji metali,
przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki,
oraz drobny sprzęt elektroniczny
i elektryczny (nie większy niż telewizor).

Wiosenna objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona będzie w dniach 15 i 16 maja 2009r. przy użyciu
charakterystycznie oznaczonego i wyposażonego w specjalne pojemniki samochodu. Poniżej podajemy punkty postoju
samochodu:

15 maja 2009 r.
(PIĄTEK-postoje przy szkołach)

16 maja 2009 r.
(SOBOTA)
9:00

Szkoła Podstawowa w Pogórzu,
ul. Szkolna 15

10:00

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu,
ul. Pomorska 30

11:00 - 11:20 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mostach,
ul. Szkolna 16

9:00 ul. Reja/Kruczkowskiego – Suchy Dwór
9:20 ul. Słowackiego/Majakowskiego – Pogórze
9:40 ul. Modrzejewskiej – Pogórze
10:00 ul. Nad Stawem – Kosakowo
10:20 ul. Pomorska 18 (Gminny Ośrodek Kultury) – Dębogórze
10:50 Kazimierz (przy sklepie)
11:20 ul. Kaszubska (przy boisku) – Pierwoszyno
11:40 ul. Wiązowa - Mosty
12:00 ul. Ogrodowa (przy sklepie) – Mosty
12:20 ul. Szkolna 16 (przy szkole) – Mosty
12:40 ul. Szkolna 25 (przy sklepie) – Mechelinki
13:00 ul. Helska – Rewa
13:20 ul. Morska/Sieciowa – Rewa
13:40 – 14:00 ul. Morska przy Słonecznej – Rewa

UWAGA: Zebrane w domu odpady niebezpieczne należy OSOBIŚCIE dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.
W trakcie zbiórki, szkoły mogą także przekazywać ze szkolnych pracowni chemicznych niewykorzystane odczynniki chemiczne.
Przypominamy także, że specjalne pojemniki do zbiórki zużytych baterii ustawione są w większości placówek oświatowych (uwaga:
dostępne dla uczniów i ich rodziców). Są one ustawione także w Urzędzie Gminy Kosakowo. Przeterminowane lekarstwa możemy
przekazać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach na terenie Gminy Kosakowo.
Odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych, które powstają w naszych domach, prowadzony jest
także w sposób ciągły przez stały Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, tzw. PZON, który znajduje się w Gdyni-Pogórzu przy
ulicy Żeliwnej 3. Punkt jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach: 14.00-17.00 oraz w soboty w godzinach: 11.00-15.00.
Uwaga ! Związek nie odbiera odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Przypominamy, że sprzedawcy (detaliczni i hurtowi) wszelkiego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, są obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia
zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju.

KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl
- gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, mail: dgo@kzg.pl

