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Gminne DoŜynki
Barwnym korowodem, który wyruszył z boiska w Kosakowie,
rozpoczęły się w słoneczne sobotnie popołudnie 12 września
dooczne DoŜynki Gminne. Uroczystą Mszę Świętą w intencji
rolników, uświetnioną śpiewem Chóru Morzanie, odprawił
proboszcz parafii Kosakowo ks.dz. Jan Grzelak. Msza zakończyła się
poświęceniem plonów.
W obrzędzie chleba Wójt Jerzy Włudzik i Przewodniczący Rady
Gminy Adam Miklaszewicz podzielili się chlebem z gośćmi doŜynek
i mieszkańcami. Wśród gości byli: Minister Rolnictwa Kazimierz
Plocke, z-ca dow. MW wiceadm. Waldemar Głuszko, z-ca dow.
okrętu ORP Rolnik ppor. Wojciech Ostalski, z-ca dyr. ARiMR-u
Michał Krause. Zaszczytną funkcję starościny i starosty doŜynek
pełnili: Ludwika Bieszk z Kazimierza i Ryszard Lipkowski
z Dębogórza.
Minister Rolnictwa Kazimierz Plocke za najładniejszy wieniec
doŜynkowy uznał wieniec sołectwa Kazimierz; dyrektor ARiMR-u
Michał Krause nagrodził sołectwo Dębogórze za największe
zaangaŜowanie w przygotowanie korowodu i wieńca doŜynkowego. Sołtys Kosakowa Anna Chojnicka wręczyła nagrody i dyplomy za
największe, złowione w kosakowskim stawie, ryby. Na wniosek Wójta Gminy Kosakowo, 11 naszych rolników otrzymało odznaki
„ZasłuŜony dla rolnictwa”, które przyznał i osobiście wręczał sam minister. Otrzymali je: Litwic Franciszek, Denc Franciszek, Schwan
Czesław, Nadolski Mieczysław, Stryczek Józef, Princ Adam, Szreder Leon, Śliwiński Jan, Toruńczak Andrzej, Niczke Paweł, Kowalski
Andrzej.
W części artystycznej mieliśmy okazję usłyszeć i zobaczyć występy: MłodzieŜowej Orkiestry Dętej z Sierakowic, Dziecięcego
Regionalnego Zespołu z Północnego Cypru, kapelę Pieniny z Krościenka n/Dunajcem, uzdolnionej młodzieŜy z naszych szkół, Pauliny
Dobrowolskiej z Pogórza - finalistki II edycji Kaszubskiego Idola, zespołu Top One, Bernarda Dornowskiego, piosenkarza znanego
z Czerwonych Gitar, a na zakończenie ludowego zespołu G8 z Pręgowa.
W przerwach i podczas występów odbywały się konkursy przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, OSP Kosakowo, Bank
Rumia Spółdzielczy i Bank Gospodarki śywnościowej oraz prezentacje uczestników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13
Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie zabrakło teŜ róŜnorodnych stoisk gastronomicznych i placów zabaw dla najmłodszych. DuŜym
powodzeniem cieszyło się stoisko p. Ewy Narloch-Kierszka, która
zamieniała buzie naszych milusińskich w postacie bajkowe. Trener nordicwalking p. Barbara Baranowska zapraszała do zajęć, prowadzonych
w ramach jednej z sekcji działających przy GOKiS. Była równieŜ okazja do
skosztowania wiejskiej grochówki i bigosu przygotowanego przez sołectwo
Kazimierz.
Wieczorem odbył się pokaz sztucznych ogni.
Raz jeszcze pragnę pokłonić się nisko ludziom niełatwej pracy na roli,
Ŝycząc im pomyślnych zbiorów w roku przyszłym,
a wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
Ŝe tegoroczne doŜynki sprawiły nam tyle radości i zabawy
oraz mieszkańcom i sołtysom, którzy zaangaŜowali się w przygotowanie
korowodów doŜynkowych
z całego serca dziękuję

Jerzy Włudzik
70. Rocznica Walk w obronie Kępy Oksywskiej
W sobotę 19 września br.
władze Gminy Kosakowo,
duchowieństwo i społeczność
szkolna
oddały
hołd
bohaterom września 1939
roku, składając kwiaty pod
pomnikiem w Kosakowie,
przy kwaterze Ŝołnierzy na
cmentarzu w Kosakowie, jak
równieŜ przy obelisku w
Mostach, gdzie odbyły się
główne uroczystości.

Uchwały podjęte na XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 26 sierpnia 2009 roku:
1. Uchwała Nr XXXIX/61/2009 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka”
2. Uchwała Nr XXXIX/62/2009 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Kosakowo do Stowarzyszenia „Północnokaszubska Lokalna
Grupa Rybacka”
3. Uchwała Nr XXXIX/63/2009 w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi
Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu „Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino
– Kazimierz odc. Mrzezino – Kazimierz”

1.

Uchwały podjęte na XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 1 września 2009 roku.
Uchwała Nr XL/64/2009 w sprawie zmiany budŜetu gminy na rok 2009.

UWAGA - WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kosakowo informuje, iŜ drugi w tym roku wywóz odpadów
wielkogabarytowych dla mieszkańców gminy Kosakowo odbędzie się w miesiącu październiku.
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców obsługiwanych przez niŜej 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:
- 17 października,
• Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Rumi - PUK:
1. Mosty, Mechelinki
- 15 października,
2. Pogórze, Suchy Dwór
- 16 października
3. Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz
- 19 października
4. Kosakowo, Pierwoszyno
- 20 października
5. Rewa
- 21 października
• Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych z
Zakładem Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
- 13 października,
• Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych z
Metalpolem
- 13 października.
Odpady wielkogabarytowe to takie odpady, które na skutek czynności demontaŜowych pozwolą na wydzielenie
części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych. Podczas demontaŜu następuje
równieŜ zmniejszenie objętości odpadów przed ich składowaniem na składowisku odpadów.
W trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych wystawiamy więc tylko:

zuŜyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna),

sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery, odkurzacze),

stare meble,

stolarka budowlana (okna, drzwi – pojedyncze sztuki),

inne przedmioty o duŜych rozmiarach,
Zgodnie z punktem 6 § 13 rozdział 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo
odpady wielkogabarytowe na terenach zabudowy jednorodzinnej winny być wystawione przed posesje w sposób
nie utrudniający przejścia lub przejazdu.
Prosi się mieszkańców o sprawdzenie, z jakim przedsiębiorstwem zawarta jest umowa i wystawianie odpadów
wielkogabarytowych na dzień przed ustaloną datą zbiórki lub do godziny 8.00 w dniu wystawki . W przypadku Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych prosimy takŜe o dokładne sprawdzenie ustalonej na dany dzień miejscowości.
Uwaga! Nie będą odbierane takie rzeczy jak opony, pojemniki lub opakowania po farbach czy innych pozostałościach po pracach budowlanych.

Niepubliczna placówka OPIEKI NAD DZIEĆMI W MOSTACH P
ZI
MK
W
Pragniemy poinformować o nowej niepublicznej placówce opieki nad dziećmi w wieku od 2,5 do 5 lat, która powstaje w Mostach przy ul.
Ogrodowej 9. Zapewnia opiekę w godzinach 7.00-17.00, całodzienne wyŜywienie, realizację podstawy programowej oraz wiele zajęć
dodatkowych: język angielski, gimnastykę korekcyjną, rytmikę oraz logopedię, a takŜe teatrzyki, bale, wycieczki. Otwarcie juŜ we
wrześniu 2009r. Dokładne informacje moŜna uzyskać pod numerami telefonów: 790 205 009, 509 035 272 oraz na stronie internetowej
www.poziomkowo.com.

Z głębokim Ŝalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p. Bernarda Grzelaka, Ojca Ks. Dziekana Jana Grzelaka.
Wyrazy głębokiego współczucia oraz najszczersze kondolencje z powodu śmierci Ojca składają:
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Adam Miklaszewicz i Radni Gminy.

Św. pamięci
Bronisław Pawłowicz z Pogórza lat 83
Teresa Sliwinska z Rewy lat 59

Kierowco – zwolnij !!!
Informujemy, Ŝe w miesiącu wrześniu br. tut. StraŜ
Gminna rozpoczyna na terenie naszej Gminy pracę
z fotoradarem. Celem tego
zamierzenia jest
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, a w
szczególności dzieci. Urządzenie ustawiane będzie
w róŜnych miejscach Gminy, w tym przy szkołach.
Prosimy kierowców o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, w
tym do ograniczeń prędkości, obowiązujących na terenie
zabudowanym, w przeciwnym razie będą kary, których wolelibyśmy,
Ŝeby nie było. StraŜ Gminna moŜe nakładać mandaty za: przekroczenie
prędkości, nie zapięte pasy, rozmowę kierowcy przez telefon
komórkowy podczas jazdy oraz za przekroczenie linii ciągłej na drodze,
co ma bardzo często miejsce przy szkole w Pogórzu. Pamiętajmy, od
zrobionego przez fotoradar zdjęcia, nie ma odwrotu.
Uwaga! Organizacje poŜytku publicznego
Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budŜetowej na rok
2010 - organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie mogą do dnia 30.09.br. złoŜyć w tut.
Urzędzie Gminy propozycje realizacji zadań w przyszłym roku.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE
Celem
lokalnych
inicjatyw
inwestycyjnych
jest
przyspieszenie
realizacji
zadań
własnych
Gminy,
poprawiających warunki Ŝycia mieszkańców. Polegają one na
inicjowaniu przez mieszkańców inwestycji, których realizacja
planowana jest w latach późniejszych. Tut. Urząd Gminy
współpracuje z inicjatorami lokalnej inicjatywy inwestycyjnej
na wszystkich etapach przygotowania i realizacji inwestycji.
Z inicjatywą mogą występować zarówno osoby prawne, jak i
fizyczne.
Na lokalne inicjatywy inwestycyjne przeznacza się corocznie
w budŜecie Gminy określoną ilość środków.
Maksymalny udział gminy w poszczególnych rodzajach
inwestycji realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych wynosi 50%. W przypadku inwestycji
drogowych, jeŜeli inicjatorami są osoby fizyczne,
niedziałające w imieniu bądź w porozumieniu z podmiotem
prawnym będącym inwestorem na danym terenie, udział
gminy
moŜe
zostać
zwiększony
do
70%.
Więcej informacji na www.kosakowo.pl /waŜne linki/

Lotnisko – we władaniu Gminy
Na wniosek Wójta Gminy Kosakowo, decyzją Ministra Skarbu z dnia 15.09.2009r., mając na uwadze pozytywne opinie Ministra
Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej, Gmina Kosakowo otrzymała w drodze uŜyczenia co najmniej na 30 lat nieruchomości
Skarbu Państwa, obejmujące nieruchomości połoŜone na lotnisku wojskowym Gdynia – Oksywie /obręb Pogórze, Pierwoszyno i
Kosakowo/ o łącznej powierzchni 242 ha - w celu wykorzystania na potrzeby lotnictwa cywilnego.
Lokalne lotniska to przyszłość ułatwiająca Polakom komunikację krajową i zagraniczną. Planowany port lotniczy usytuowany jest w
odległości 7 km od centrum Gdyni i niewiele ponad 3 kilometry od portu morskiego i terminala promowego. Lotnisko Gdynia – Kosakowo
nie ma sobie równych w Polsce pod względem komunikacyjnym. Aby zapewnić wygodny dojazd do miasta i trasy Kwiatkowskiego
(początek autostrady A-1) wystarczy zmodernizować 700 m istniejącej drogi. W jej bezpośrednim pobliŜu znajdują się tory kolejowe.
Połączenie ich z koleją metropolitalną i przedłuŜenie o 100 m zapewni dojazd pociągiem do terminala pasaŜerskiego.
Migi 21, które przez wiele lat kojarzone były z lotniskiem Gdynia-Oksywie, w momencie startu powodowały hałas rzędu 115-118 dB.
Tymczasem samoloty pasaŜerskie mają „szlaban” na hałas. Muszą spełniać normę europejską, która mówi Ŝe nie mogą przekraczać 80dB
(o takim samym natęŜeniu jest większość klaksonów samochodowych, hałas panujący podczas przerwy szkolnej na korytarzu wynosi
nawet do 90dB).
Stworzenie Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo jest wielką szansą dla całego regionu na dogonienie rozwiniętej Europy. To nowe
miejsca pracy, nowe drogi, inwestycje, lepsza przyszłość dla Gminy.
Dlaczego nie doszło do referendum w sprawie lotniska
Powołana Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XXVIII/129/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. doraźna Komisja do sprawdzenia wniosku
mieszkańców z dnia 12.12.2008r. o przeprowadzenie referendum w sprawie powstania lotniska Gdynia-Kosakowo, badając na posiedzeniu
w dniu 22 grudnia 2008r. wniosek, z udziałem Pełnomocnika inicjatora referendum /p. M.Schrodera/, stwierdziła, co następuje:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym, inicjator referendum musi zebrać podpisy co najmniej 10%
mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania, z podaniem nazwiska, imienia, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL
kaŜdej podpisanej osoby popierającej tę inicjatywę. Wymagana liczba podpisów dla w/w wniosku to 688, o czym inicjator referendum
został powiadomiony przez Wójta Gminy Kosakowo pismem z dnia 22.10.2008r.
2. Na załączonych do wniosku o referendum kartach poparcia, na 730 podpisów, 50 złoŜyły osoby nieuprawnione do wybierania Rady
Gminy Kosakowo. Ponadto 163 osoby podały niekompletne dane /brak adresu, niepełny adres, brak numeru PESEL, albo niepełny lub
błędny PESEL/.
3. Zgodnie z ustawa, uzupełnienia brakujących podpisów lub danych moŜna dokonywać do upływu 60 dni od zgłoszenia inicjatywy
przeprowadzenia referendum. W przedmiotowej sprawie termin ten upłynął 17.12.2008r. Jest to termin ostateczny, niemoŜliwy do
przywrócenia, ani przedłuŜenia.
Po upływie tego terminu nie moŜna juŜ zwracać wniosku inicjatorowi referendum do uzupełnienia wymaganych podpisów, albo
wyjaśnienia zastrzeŜeń, co do ścisłego podania danych osobowych mieszkańców gminy.
3. Wniosek o przeprowadzenie referendum uzyskał poparcie 517 prawidłowo złoŜonych podpisów mieszkańców gminy, co stanowi 7,5%
uprawnionych do głosowania i jest niewystarczające do podjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum.
Z uwagi na niespełnienie wymogu ustawowego, Rada Gminy Kosakowo zmuszona była do odrzucenia wniosku. W dniu 24 sierpnia br.
Wójt Gminy Kosakowo zaprosił do tut. urzędu wszystkich członków inicjatora referendum na spotkanie, w czasie którego przedłoŜono do
wglądu całą dokumentację z tego postępowania oraz udzielano odpowiedzi na zapytania. Spotkanie odbyło się z udziałem radcy prawnego.
Dokumentacja jest jawna w zakresie, który nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i dostępna dla kaŜdego
zainteresowanego w tut. Biurze Rady Gminy, które mieści się w Urzędzie Gminy Kosakowo, przy ul. śeromskiego 69.
„Biuletyn” - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Anna Padée ( Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo ul. śeromskiego 69, tel. 058 660-43-00, fax 660-43-01 e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się między 20 a 25 dniem kaŜdego miesiąca. Nakład 2800 egz.

W hołdzie poległym w obronie Kępy Oksywskiej odbył się trzeci juŜ Festiwal Piosenki śołnierskiej Kosakowo’2009
III Festiwal Piosenki śołnierskiej Kosakowo’2009, pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka
Głódzia, odbył się w dniach 19-20 września br. w pięknej scenerii Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie. Jury w składzie:
przewodniczący: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, sekretarz: kpt. mar. Maciej Trzaska, członkowie: - ksiądz kanonik Jan Grzelak, Aleksandra Bieg-Piaseczny, - Marek Kaczanowski (dyrektor Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni), - kpt. mar. Mariusz Oller
(dowódca ORP Rolnik), po wysłuchaniu wszystkich wykonawców w poszczególnych kategoriach, przyznało zwycięzcom złote menaŜki,
nagrody pienięŜne i dyplomy.
Grand Prix Festiwalu wyśpiewała Magdalena Molendowska
utworami: "Za nasz spokojny dom" oraz "Idealny sierŜant".
Otrzymała buzdygan – nagrodę Arcybiskupa Metropolity
Gdańskiego Sławoja Leszka, nagrodę pienięŜną i dyplom.
Ponadto w poszczególnych kategoriach przyznano następujące
miejsca i wyróŜnienia:
Soliści - szkoły podstawowe:
I. Wiktor Gabor (SP Mosty), II. Paulina Chobot (śukowo), III.
Nikola Organiściak (SP nr 10 Rumia), III. Aleksandra Stoińska
(SP Pogórze), WyróŜnienie: Natalia Szczygieł (SP Dębogórze)
Soliści - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:
I. Barbara Ligocka (KPOW Bydgoszcz), II. Marcin
Molendowski (Gimn. Mosty), III. Joanna
Gruszczyńska (LO)
Soliści - dorośli:
I. Paulina Dobrowolska (Pogórze)
Zespoły wokalne do lat 14:
I. Zespół Dziecięcy z SP Dębogórze, II. Zespół Dziecięcy z SP Pogórze
Zespoły wokalne od lat 15:
I. KPOW Błękitne Berety (Bydgoszcz), II. Eskadra (Klub Garnizonowy Gdynia Babie Doły)
Zespół rockowy:
I. Pierwiastek z Trzech (Klub Garnizonowy Siemirowice)
Chór: I. Chór mieszany Cantus z Gdyni, II. Chór Gminy Kosakowo (Gimnazjum Mosty.
Gośćmi festiwalu byli: kaliningradzki zespół pieśni „Pobieda” oraz zespół „Riviera” z
wiodącego Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni.
JuŜ dziś zapraszamy na kolejny festiwal w przyszłym roku. Odbędzie się w dniach 22-23 maja.
JUBILEUSZ 50-LECIA I 60-LECIA POśYCIA MAŁśEŃSKIEGO
W dniu 15.09.br w Restauracji „Kaszubska” w Kosakowie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszy 50-lecia i 60-lecia poŜycia
małŜeńskiego. Zgodność poŜycia małŜeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra załoŜonej przed pół wiekiem rodziny doceniany jest i
honorowany medalem Prezydenta RP „Za Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie”. Aktu dekoracji Jubilatów medalem dokonał Wójt Gminy
Jerzy Włudzik. Były gratulacje, kwiaty, Ŝyczenia. Jubilaci wraz z medalami otrzymali takŜe pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pienięŜne.
Uroczystość odbyła się w miłej i serdecznej atmosferze, którą uświetnił występ artystyczny Pani Magdaleny Molendowskiej z Panią prof.
GraŜyną Troć.
Sześćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małŜeńskiego
odchodziły trzy pary małŜeńskie, zaś pięćdziesiątą czternaście par. W uroczystości z okazji jubileuszy udział
wzięły następujące pary:
Jubileusz 60-lecia małŜeństwa:
Marianna i Paweł Karsznia /Mosty/, Halina i Wacław
Woronieccy /Pogórze/. Państwu Zofii i Leona Karsznia Wójt
w dniu 21.09 br. złoŜył Ŝyczenia w domu.
Jubileusz 50– lecia małŜeństwa:
Hildegarda i Józef Tocke /Dębogórze/, Jadwiga i Franciszek
Brechelke /Pierwoszyno/, Jadwiga i Józef DzierŜyńscy
/Dębogórze/, Władysława i Zdzisław Ścieszko /Kosakowo/,
Anna i Kazimierz Winniccy /Kosakowo/, Regina i Jan
Nadolscy /Kosakowo/, Genowefa i Józef Lewiccy
/Kosakowo/, Cecylia i Mirosław Kurczyńscy /Pogórze/,
Jadwiga i Jan Lipkowscy /Dębogórze/, Helena i Józef Czapp,
/Mechelinki/, Maria i Józef Totzke /Rewa/, Maria i Stefan
Śliwińscy /Pierwoszyno/.
Zacnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz Ŝyczenia pomyślności i szczęścia na jeszcze wiele, wiele wspólnych lat.

Odrestaurowany pocysterski Dworek Pod Kasztanem w Mostach
otworzył swoje progi dla wszystkich. W jego pięknym wnętrzu odbywały się juŜ nieraz
gminne imprezy promocyjne, w tym niedawno uroczystość wydania albumu pt. „Oblicza
moich Kaszub… Stolemowe dziedzictwo Gmina Kosakowo”. Gospodarze dworku serwują
wykwintne menu, organizują komunie i inne imprezy okolicznościowe. Restauracja czynna
do 22,00, a PUB – disco do 24,00, a w piątki i soboty nawet do 3,00.
Czynione są starania o umieszczenie w/w obiektu na Pocysterskim Szlaku Europy. Dworek
jest kolejnym miejscem w naszej gminie wartym obejrzenia i który moŜemy równieŜ
dopisać do naszych atrakcji turystycznych. Zachęcamy do skorzystania z jego usług.

Powstaje Fundacja „Wszyscy Mamy Równe Szanse”
Wójt Gminy Kosakowo, po rozpatrzeniu wniosku Komitetu na
rzecz zbiórki pienięŜnej na fundusz załoŜycielski Fundacji
„Wszyscy Mamy Równe Szanse” z siedzibą w Kosakowie ul.
Fiołkowa 2 B, wydał temu komitetowi pozwolenie na
przeprowadzenie w okresie od 1 października do 31 grudnia 2009r.
na terenie Gminy Kosakowo – zbiórki publicznej ofiar w formie
zbierania pieniędzy do puszek kwestarskich.
Puszki kwestarskie muszą być tak zabezpieczone, by ich otwarcie i
wyjęcie zawartości było niemoŜliwe bez widocznego naruszenia
zabezpieczenia. Puszki kwestarskie muszą być ponumerowane,
zaopatrzone w nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną oraz
jego adres.
Środki pochodzące ze zbiórki stanowić będą fundusz załoŜycielski
Fundacji i zostaną przeznaczone w szczególności na załoŜenie i
rejestrację fundacji, której celem społeczno-opiekuńczym będzie
udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym i
starszym z terenu Gminy Kosakowo.
Przeprowadzający zbiórkę muszą posiadać legitymację ze zdjęciem
podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania
przeprowadzającego zbiórkę. Zbiórka moŜe być prowadzona na
wolnym powietrzu, a takŜe w obiektach publicznych i prywatnych
za zgodą właścicieli tych obiektów. DomokrąŜne zbieranie ofiar
jest zabronione.
Zbiórek publicznych nie przeprowadza się w urzędach
administracji publicznej, na terenie szkół i placówek oświatowych,
na terenach i w obiektach pozostających w zarządzie Ministra
Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw
wewnętrznych oraz jednostek
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra Obrony
Narodowej.
Nowa stawka rekompensaty finansowej przyznawanej za
zaniechanie produkcji mleka i zrzeczenie się prawa do kwoty
indywidualnej
Agencja Rynku Rolnego informuje, Ŝe z dniem 1 września rozpoczyna
proces przyjmowania wniosków o przyznanie rekompensaty. Wnioski
będzie moŜna składać do właściwych miejscowo Oddziałów Terenowych
ARR w okresie
od dnia 1 do dnia 15 września br.
Ponadto Agencja Rynku Rolnego informuje, Ŝe w dniu 27 sierpnia 2009 r.
w Dzienniku Ustaw Nr 137, poz. 1125 opublikowane zostało
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek rekompensat
stosowanych dla poszczególnych województw. W myśl powyŜszego aktu
prawnego, stawka rekompensaty, na podstawie której ustala się wysokość
rekompensaty w stosunku do producentów mleka, ustalona została w
wysokości 0,05 zł za 1 kg kwoty indywidualnej dla kaŜdego
województwa.
Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego przypomina, Ŝe w przypadku,
gdy producent w ciągu dwóch ostatnich lat otrzymał kwotę
indywidualną z krajowej rezerwy kwoty krajowej, wówczas przed
złoŜeniem wniosku o przyznanie rekompensaty musi zrzec się pisemnie
praw wynikających z decyzji o przyznaniu kwoty indywidualnej z
krajowej rezerwy.

Chcesz drogi, oświetlenie, chodniki? ZłóŜ aktualizację NIP-3
Płać podatki w miejscu zamieszkania, nie zameldowania
Apel dotyczy podatników podatku dochodowego, którzy mieszkają
juŜ na terenie naszej Gminy, a nie dokonali jeszcze zameldowania.
NaleŜy jak najszybciej w Urzędzie Skarbowym w Pucku złoŜyć
aktualizację NIP-3 a część płaconego podatku wpłynie do kasy
Gminy Kosakowo /dotacja z budŜetu państwa dla gmin obliczana
jest wg zgłoszonego miejsca płacenia podatku/.
W ten sposób wzbogacamy budŜet Gminy, z którą jesteśmy
związani. Będziemy mieć więcej pieniędzy na drogi, oświetlenie,
kanalizację, wodociąg itp.
Druk NIP dostępny w tut. Urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta.
MoŜna go przesłać przez tut. Urząd.

Z USTAWY z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie
rolnym w 2010 r.
Spis rolny mający na celu zebranie danych o gospodarstwach
rolnych od uŜytkowników gospodarstw rolnych przeprowadza się
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1
września do dnia 31 października 2010 r., według stanu na
dzień 30 czerwca 2010r. godz. 24,00.
Art.3. 1. Spis rolny przeprowadza się jako badanie pełne oraz jako
badanie reprezentacyjne.
2. Badanie pełne przeprowadza się w gospodarstwach rolnych:
1) osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, o
powierzchni uŜytków rolnych wynoszącej:
a) co najmniej 1 ha,
b) poniŜej 1 ha:- nie mniejszych niŜ progi określone w załączniku
II do rozporządzenia nr 1166/2008”, - w których prowadzi się
uprawę roślin o powierzchni co najmniej: 0,5 ha dla plantacji
drzew owocowych, 0,5 ha dla plantacji krzewów owocowych, 0,3
ha dla szkółek sadowniczych i ozdobnych, 0,1 ha dla truskawek
gruntowych lub 0,1 ha dla tytoniu lub w których utrzymuje się
zwierzęta gospodarskie w ilości co najmniej: 5 sztuk krów ogółem,
100 sztuk drobiu ogółem lub 5 sztuk koni ogółem, nie więcej
jednak niŜ progi określone w załączniku II do rozporządzenia nr
1166/2008;
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej.
3. Badanie reprezentacyjne przeprowadza się w gospodarstwach
rolnych osób fizycznych:
1) o powierzchni uŜytków rolnych wynoszącej poniŜej 1 ha, w
których prowadzi się działalność rolniczą, innych niŜ
gospodarstwa rolne określone w ust. 2 pkt 1 lit. b;
2) w których nie prowadzi się działalności rolniczej.
W dniach od 14 września do 23 października 2009 r., według stanu
na dzień 30 czerwca 2009 r., godz. 2400, przeprowadza się spis
próbny mający na celu sprawdzenie rozwiązań metodologicznych,
organizacyjnych i technicznych, przewidzianych do zastosowania
w spisie rolnym. Spisem próbnym obejmuje się wszystkie
gospodarstwa rolne połoŜone na terenie następujących gmin:
Gniezno, Kamień, Kołobrzeg, Rutki.
KOMUNIKAT
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku informuje,
Ŝe w dniach :
21.09.2009 r. do 26.09.2009 r.
przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich przeciw
wściekliźnie na terenie
W O J E W Ó D Z T W A POMORSKIEGO
Szczepienie odbędzie się z samolotów drogą zrzutów przynęt ze
szczepionką przeciw wściekliźnie. W związku z tym prosimy
ludność o:






nie wchodzenie do lasu przez 3 tygodnie
nie podnoszenie i dotykanie przynęt
trzymanie psów na uwięzi przez okres 3 tygodni
w przypadku kontaktu zwierząt gospodarskich z
przynętami naleŜy skontaktować się z lekarzem weterynarii
 w przypadku kontaktu ludzi z przynętą naleŜy zgłosić się
do lekarza medycyny
 w przypadku bezpośredniego kontaktu ze szczepionką
(rany, oczy, jama ustna, nos) miejsca te naleŜy gruntownie
przemyć wodą i mydłem, a następnie zgłosić się lekarza
medycyny

Kapliczki w Gminie Kosakowie
Kapliczki – symbole wiary naszych ojców - mówią nam o wartościach płynących z chrześcijaństwa i
przywiązania do Kościoła. Przypominają o wartościach nieprzemijających, wiecznych, a jednocześnie
skłaniają do refleksji nad swoim Ŝyciem i postępowaniem. W naszej gminie jest ich osiemnaście, a kaŜda
wioska ma swój krzyŜ i kapliczkę z patronem miejscowości. Aby pamięć o nich nie zaginęła i pozostała dla
potomnych, dzięki wielkiej pracy włoŜonej przez Panią Jadwigę Piernicką i Pana Tadeusza Krzysztofa,
zostały opisane i przedstawione w małym albumie pt. „Kapliczki w Gminie Kosakowo” /z słowa wstępnego
do opracowania ks. dz.. Jana Grzelaka, Proboszcza z Kosakowa/.
Marzeniem autorów albumu jest, by przyszli młodzi badacze pogłębili i rozwinęli temat kapliczek, tych
pomników swojskości i kultury, wypływającej z serca i poboŜności mieszkańców tych terenów, zabytków
stanowiących nieodłączną część krajobrazu i kultury naszej kosakowskiej ziemi.
Albumik moŜna zakupić w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Rewie, w cenie 9 zł.

70. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
Jak co roku, 1 września br., obchodziliśmy rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej.
Uroczystość rozpoczęła się przy pomniku II wojny światowej vis-a-vis Urzędu Gminy.
Zebranych, w tym radnych, sołtysów, członków rad sołeckich, przedstawicieli szkół
i młodzieŜy szkolnej, przedstawicieli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział
w Dębogórzu oraz członków Chóru Morzanie, przywitał Wójt Jerzy Włudzik. Ksiądz
Dziekan Jan Grzelak (Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego w Kosakowie) w krótkim kazaniu
uwypuklił heroizm śołnierza Polskiego. Pod pomnikiem złoŜono wieńce i kwiaty, a następnie
udano się na cmentarz w Kosakowie do Kwatery Poległych śołnierzy, gdzie złoŜono kwiaty
i zapalono znicze.
Uniwersytet III wieku
14 października o godz. 18:00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbędzie się wykład prof. dr. hab. Jerzego Młynarczyka
„Prawo na co dzień”. Wykład zainauguruje działalność Uniwersytetu III wieku w naszej gminie.
W ramach Uniwersytetu III Wieku przewidujemy spotkania z operą, zajęcia plastyczne, taniec klasyczny, aerobik, nordic-walking,
poradnictwo medyczne i kosmetyczne, zajęcia psychologiczne oraz komputerowe. Słuchaczem moŜe zostać osoba, która ukończyła 55 rok
Ŝycia. Zapisy przyjmujemy drogą e-mailową: gokis@kosakowo.pl, telefonicznie – nr 058 620-06-95, lub na miejscu w Gminnym Ośrodku
w Rewie, ul. Morska 56.
Święto Ziemniaka w Kosakowie
Sołtys Kosakowa, Rada Sołecka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w dniu 3 października organizują
jesienne „Święto Ziemniaka”. W programie m.in. rajdy (pieszy, rowerowy i nordic-walking) szlakiem kapliczek
gminy Kosakowo. Zapisy do rajdu przyjmujemy drogą mailową: gokis@kosakowo.pl, lub telefonicznie –
058 620-06-95.
Przy stawie w Kosakowie odbędzie się plenerowa promocja ksiąŜki „Kapliczki w Gminie Kosakowo” autorstwa Jadwigi
Piernickiej i Tadeusza Krzysztofa.

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Adam Miklaszewicz
zaprasza wszystkich Mieszkańców gminy a w szczególności zapalonych piłkarzy na rozgrywki piłki noŜnej
o puchar Przewodniczącego Rady Gminy.
Rozgrywki odbędą się 3 października br. o godzinie 10:00 na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Mostach.
Regulamin rozgrywek dostępny u sołtysów oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu(www.kosakowo.pl/gokis)
Zgłoszenia chętnych u sołtysów.
Sołtysi ustalają składy druŜyn i dokonują zgłoszenia w rozgrywkach.
Zawody Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Powiatu Puckiego
Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik w imieniu wszystkich straŜaków
Gminy Kosakowo zaprasza na Powiatowe Zawody Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Powiatu Puckiego, które odbędą się 03.10.2009
(SOBOTA) na boisku w Pogórzu.
Plan imprezy :
1.
godz. 11.00 zbiórka uczestników przed boiskiem i przemarsz z orkiestrą na plac boiska.
2.
Podniesienie flagi państwowej, hymn
3.
Przywitanie zaproszonych gości oraz reprezentacji jednostek
4.
Otwarcie zawodów
5.
Przeprowadzenie konkurencji, sztafeta 7x50 metrów z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe
6.
Zakończenie konkurencji
7.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, dyplomów i pucharów
Dodatkowo atrakcje to pokazy sprzętu straŜackiego , skosztowanie straŜackiej grochówki, konkurencje i zabawy
dla dzieci- gaszenie poŜarów !!!!!!!!!!!!!
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kosakowie serdecznie dziękuje pani sołtys wsi Kazimierz – Jadwidze Wrzałek za pomoc przy wszystkich akcjach ratowniczogaśniczych prowadzonych we wsi Kazimierz.
Dziękujemy

PKW dziękuje samorządom i członkom okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych za „sprawne organizacyjnie”
przeprowadzenie w czerwcu wyborów do Parlamentu Europejskiego.
„Państwowa Komisja Wyborcza pragnie, w związku z powyŜszym, podziękować wszystkim osobom wchodzącym w skład Okręgowych, Rejonowych i
Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego za pełne zaangaŜowanie w wykonanie
ustawowych zadań wyborczych” .
Pozwoliło to na powszechne uznanie wyborów za rzetelne i uczciwe, przeprowadzone zgodnie z wymogami prawa i sprawnie organizacyjnie.
Zdaniem szefa PKW, tym samym utrwala się w opinii społecznej zaufanie do organów wyborczych oraz przekonanie o profesjonalnej obsłudze wyborów
przez administrację wyborczą działającą w ramach struktur organów jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej oraz Krajowego Biura
Wyborczego.

PIŁKA NOśNA
Wyniki 6. kolejki Wiosennej Ligi Piłki NoŜnej – 6 września 2009r.
Pogórze - Mosty 9:6 (3:0), Sztorm - Mechelinki 14:5 (7:2),
Dębogórze - Kosakowo 5:1 (2:1), Rewa - Suchy Dwór 3:0 (vo)
Wyniki 7. kolejki Wiosennej Ligi Piłki NoŜnej - 13 września br.:
Mosty - Kosakowo 14:9 (7:4), Rewa - Mechelinki 3:0 (vo), Pogórze Pierwoszyno 7:4 (2:2)
Tabela /l.m.
pkt./
1. Pogórze
5
15
2. Rewa
4
12
3. Dębogórze
5
12
4. Mosty I
5
9
5. Pierwoszyno
5
6
6. Sztorm M.
5
6
7. Kosakowo
5
0
8. Mechelinki
6
0
Zakończenie
Wiosennej Ligi Piłki
NoŜnej
W ostatnią niedzielę
września, tj. 27.09 br.
na boisku Orlik 2012
w Mostach rozegrane
zostaną
ostatnie
mecze
Wiosennej
Ligi Piłki NoŜnej
Sołectw
Gminy
Kosakowo. W dniu
wydania
biuletynu
największe szanse na tytuł mistrzowski mają druŜyny Rewy
i Pogórza, które to jako jedyne nie doznały jeszcze poraŜki w lidze.
Harmonogram ostatniej - 9. kolejki (27.09.2009): 14:00 Pierwoszyno
- Sztorm M., 15:10 Kosakowo – Mechelinki, 16:20 Mosty – Rewa,
17:30 Dębogórze – Pogórze.
„Sztorm” pierwszy w śukowie
Sztorm Mosty w składzie: Sebastian Badtke, Krystian Totzke, Artur
Duszak, Przemysław Wyrzykowski, Patryk Duszak, Dawid
Kwidziński, Paweł Roszak, Kamil Kątny, Michał Michalski, Adam
Stępka oraz trener p. Andrzej Zawadzki, wygrał rozgrywany
w śukowie turniej w ramach „VI Pomorskiego Festiwalu Sportu
2009” o Puchar Dyrektora Firmy Berendsen. Ponadto bramkarz
Sebastian Badtke (czyste konto przez cały turniej) został uznany za
najlepszego bramkarza turnieju, a kapitan Sztormu Michał Michalski
za najlepszego zawodnika. W turnieju wzięło udział osiem zespołów.
Piłkarzom i w szczególności ich trenerowi Panu Andrzejowi
Zawadzkiemu gratulujemy!!!
Wycieczka do Dukszt na Litwie
Jak juŜ informowaliśmy, Wójt Gminy ufundował, dla najlepszych
młodych piłkarzy biorących udział w ubiegłorocznym turnieju
Halowej Mini Ligi Piłki NoŜnej, wycieczkę do Dukszt na Litwie.
Pod koniec sierpnia nasi młodzi sportowcy mieli okazję poznać tamte
strony. W programie, oprócz rozegranych swoich pierwszych
meczów międzypaństwowych, znalazło się zwiedzanie Wilna
i zamku w Trokach.
Opiekunowie wycieczki - Kazimierz Wróbel i Andrzej Zawadzki,
w imieniu własnym oraz dzieci, pragną podziękować Wójtowi, z-cy
Wójta oraz p. Inspektor Oświaty za pomoc w zorganizowaniu
wycieczki.

Streetball w Suchym Dworze
Informujemy, Ŝe turniej koszykówki ulicznej XI Streetball w
Suchym Dworze, który z powodu niesprzyjającej aury nie odbył
się w zaplanowanym terminie, został przesunięty na dzień
4 października 2009 r. Zapisy są moŜliwe drogą mailową
(gokis@kosakowo.pl) lub w dniu turnieju przy stoliku
sędziowskim. Zapraszamy.
Program edukacji Ŝeglarskiej widziany oczami jego
uczestników
Program edukacji Ŝeglarskiej, to program skierowany do dzieci
i młodzieŜy. Dzięki niemu moŜna poznać wiele ciekawostek na
temat Ŝeglarstwa, a przede wszystkim spróbować z szotem w
ręku sił na morzu. Zajęcia, w ramach zorganizowanej przy tut.
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu szkółki Ŝeglarskiej
prowadzone są przez doświadczonych Ŝeglarzy i przebiegają
w miłej atmosferze. Dzieci i młodzieŜ tego lata miały okazję
poznać sztukę robienia węzłów, nauczyć się nazw części
Ŝaglówki itp.
Jak mówi BłaŜej Paszak /Mosty/ - „często wyruszamy na dłuŜsze
rejsy, np. do Pucka. Zajmuje nam to ok. 2,5 godz. Organizowane
są takŜe regaty Ŝeglarskie, w których zajmujemy czołowe
miejsca. Na zajęciach moŜna poznać wiele kolegów i koleŜanek,
których łączą te same zainteresowania. Jest to miły sposób na
spędzenie wolnego czasu podczas wakacji”.

Adam Skomski/Jakub Kopyłowicz na katamaranie klasy
Formuła 18 - z logo Gminy Kosakowo na Ŝaglu - wygrywa
MISTRZOSTWA POLSKI !!!
W dniach 21-23.08 w Sopocie odbyły się Morskie Mistrzostwa Polski
Katamaranów, w których wzięło udział 45 załóg. Przy bardzo
sprzyjających warunkach, wietrze ok. 8-15 węzłów i słonecznej pogodzie
organizator regat był w stanie rozegrać wszystkie dziesięć z
zaplanowanych wyścigów.

W regatach, załoga reprezentująca naszą Gminę na katamaranie
Exploder 18, nie dała szans rywalom, wygrywając siedem
wyścigów i zdobywając w ten sposób tytuł Mistrza Polski,
zarówno w klasie Formuła 18 (reprezentowanej przez 11 załóg),
jak i w najwaŜniejszej klasyfikacji „open”, w której liczone są
wszystkie załogi według specjalnego przelicznika.
W trakcie trzech dni Mistrzostw Polski relacje z wyścigów
bezpośrednio z wody, jak równieŜ wywiady z najlepszymi
zawodnikami i komentarze moŜna było oglądać na antenie TVP
1 w trakcie „Teleexpresu”, oraz Panoramy na antenie TVP 3.
Nasza Gmina przez sukcesy Ŝeglarskie została zaprezentowana
na arenie regionalnej, jak i ogólnopolskiej.

Dziękujemy wspaniałym Ŝeglarzom i gratulujemy!
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DOKŁADNE DATY I GODZINY UZUPEŁNIANE SĄ NA BIEŻĄCO NA INTERNETOWEJ STRONIE GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY I SPORTU Z SIEDZIBĄ W REWIE: gokis@kosakowo.pl lub pod nr tel: (058) 620-06-95

W związku z licznymi pytaniami w sprawie przejazdów uczniów - mieszkańców Gminy Kosakowo do szkół, przypominamy, Ŝe:
Od dnia 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009r. oraz od 1 września 2009r. do 31 grudnia 2009r, uczniowie zamieszkali na terenie gminy
Kosakowo, a uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Mostach, Szkoły Podstawowej w Pogórzu, Szkoły Podstawowej w Dębogórzu i
Gimnazjum w Mostach oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkali w Dębogórzu Wybudowaniu i Kazimierzu uprawnieni
są do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Kosakowo od poniedziałku do soboty, w godzinach 6.00 –
20.00.
Podstawą bezpłatnego przejazdu ucznia jest legitymacja szkolna zawierająca dane o miejscu zamieszkania ucznia. W przypadku spełniania obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego, do w/w przejazdu uprawnia zaświadczenie wydane przez szkołę –zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie zasad
wydawania oraz wzorów świadectw. Dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,(…)

Otwarcie Hospicjum Stacjonarnego w Pucku!
W dniu 19.09.2009r. odbyło się w Pucku uroczyste otwarcie Hospicjum
Stacjonarnego. „Niech mnie piekło pochłonie jak ta placówka nie dostanie dobrego
kontraktu” – oświadczyła obecna na uroczystości Ewa Kopacz, Minister Zdrowia.
Pani Minister zapewniła wszystkich zebranych, Ŝe placówka będzie miała
zapewniony stały kontrakt z NFZ na prowadzenie działalności.
Stowarzyszenie Puckie Hospicjum p.w. Św. Ojca Pio zostało załoŜone 6 grudnia
2004 roku. Powstało ze względu na braki w dziedzinie opieki paliatywnej na
obszarze powiatu puckiego i wejherowskiego. W 2005 roku został utworzony
Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, który dzięki podpisaniu umowy z NFZ
świadczy pomoc medyczną całkowicie bezpłatnie. W 2006 roku udało się ulŜyć w
cierpieniu 69 chorym. Puckie Hospicjum otrzymało status organizacji poŜytku
publicznego, dzięki czemu moŜna na jego cele przekazywać 1 % podatku. Ponadto Stowarzyszenie uzyskało działkę budowlaną. W 2007
nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. W 2008 roku odbyło się uroczyste zawieszenie wiechy. Wykonano kolejne prace
budowlane dzięki wsparciu i zaangaŜowaniu się całej lokalnej społeczności. Do 2009 roku Puckie Hospicjum objęło opieką ok. 400
chorych. W dniu 19 września 2009r. otwarte zostało Hospicjum Stacjonarne, które słuŜyć będzie pomocą pacjentom z terenu całego
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego. Puckie Hospicjum mieści się w Pucku, przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II, tel./fax: 058 678 04 78

Wyjątkowa uroczystość
w 103 rocznicę urodzin.
Pani Marii Schimmelpfenig z Kosakowa
Szacowną Jubilatkę odwiedzili wicepremier Waldemar Pawlak,
ks. dz. Jan Grzelak, Wójt Jerzy Włudzik i Przewodniczący Rady
Adam Miklaszewicz
śyczymy zdrowia i pomyślności.

Z Ŝycia Sołectw

Kosakowo
Wycieczka sołecka do Lichenia i Poznania

W dniach 7-8.07.2009r. odbyła się piąta juŜ wycieczka
mieszkańców Kosakowa do Lichenia, Kórnika i Poznania.
W podróŜy i zwiedzaniu uczestniczyło 40 osób z czego
większość z Kosakowa. Zwiedziliśmy m.in. Sanktuarium
Maryjne w Licheniu, Zamek w Kórniku, Stare Miasto,
Katedrę Poznańską z podziemiami.

Wakacyjny wypoczynek naszych dzieci
Integracja, nawiązywanie przyjaźni, dbanie o wspólne dobro, gry
i zabawy, to cele wychowawcze przyświecające tut. władzom. W
wakacyjny czas, z wypoczynku w zaprzyjaźnionych gminach - w
śerkowie i Krościenku skorzystało 120 naszych uczniów. Nad
spokojnym i zdrowym wypoczynkiem naszych pociech czuwała
wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz medyczna.
Gmina Krościenko zarezerwowała miejsca noclegowe w Szkole
Podstawowej w Krościenku dla 75 dzieci. Pobyt rozpoczął się 30
czerwca i trwał do 13 lipca br. Wypoczywając w gościnnej
Gminie Krościenko, kolejna juŜ tura uczniów miała okazję
poznać ciekawe zabytki i tamtejsze środowisko przyrodnicze.
PołoŜenie gminy Krościenko nad Dunajcem między trzema
parkami: Pienińskim Parkiem Narodowym, Gorczańskim
Parkiem Narodowym i Popradzkim Parkiem Krajobrazowym,
sprzyjało organizowaniu wycieczek krajoznawczych, m.in. w
Pieniny (Trzy Korony, Sokolica), do wąwozu Homole oraz
wyjazdowych. Atrakcją dla dzieci było zwiedzenie parku
miniaturowych zabytków w Inwałdzie, kopalni soli w Bochni,
pobyt w Zakopanem, zwiedzanie basenów w Szaflarach oraz
Wadowic - miasta rodzinnego PapieŜa Polaka.

Dzieci z Kosakowa w Szymbarku

Dnia 19.09.2009 dzieci z sołectwa Kosakowo wraz z opiekunami
pojechały na wycieczkę do Centrum Edukacji i Promocji
Regionu w Szymbarku.
Dzieci zobaczyły m.in. „Dom Sybiraka”, „Dom do góry nogami”,
„NajdłuŜszą deskę świata” i inne atrakcje , związane z kulturą
kaszubską.
Dziękujemy opiekunom: p. Kudirke, p. Piórkowskiej, p.
Śliwińskiej, p.PraŜmowskiej, p.Marko i p.Wyrzykowskiej.
(więcej informacji na www.wieskosakowo.pl)
------------------------------------------------------------------------------Sołtys Kosakowa dziękuje wszystkim mieszkańcom za udział w
korowodzie doŜynkowym i zaangaŜowanie podczas przygotowań
do doŜynek.
REWA
Sołtys wsi Rewa Maria Zielińska organizuje w dniach 10-11
października br. wycieczkę do Warszawy lub na Mazury.
Szczegółowych informacji udziela Sołtys pod nr tel. 0507223021 lub (058)6791210

11 sierpnia br. autokarem do śerkowa wyjechała 45 osobowa
grupa uczestników. Ciekawy i bogaty program obejmował liczne
atrakcje. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach pieszych,
rowerowych i autokarowych. Okolice śerkowa obfitują bowiem
we wspaniałe krajobrazy o ciekawej historii, słynące z zabytków
i unikalnych zbiorowisk roślinnych. Są jednym z najbardziej
interesujących obszarów w Wielkopolsce. Poznań, Kurnik,
Puszczykowo przywitały nasze dzieci piękną słoneczną pogodą,
co dodatkowo sprzyjały wypoczynkowi. Turnus w śerkowie
zakończył się 24 sierpnia br.
Dla dzieci, które pozostały na miejscu, tut. Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu przygotował wiele moŜliwości spędzenia
wolnego czasu. Odbywały się: zajęcia w cieszącej się duŜym
powodzeniem szkółce Ŝeglarskiej w Rewie, zawody piłki
plaŜowej siatkowej, spotkania kulturoznawcze z podróŜnikiem
p.n. Kultura Północno-Zachodniej Afryki, czyli Spoko
Maroko, we wszystkich świetlicach wiejskich 1 x w tygodniu
trwały zajęcia z instruktorem plastyki, teatru, czynne było
m.in. boisko do piłki siatkowej przy GOKiS. Wakacje
rozpoczęły się gminną sobótką w Dębogórzu, z konkursami i
nagrodami dla dzieci.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i
uatrakcyjnienia dzieciom wypoczynku, Wójt Gminy Kosakowo
serdecznie dziękuje.

MOSTY
Sołectwo Mosty organizuje dla mieszkańców wyjazd w Bory Tucholskie na grzybobranie w dniu 29 września br.
Koszt 10 zł/osoby. Zapisy i informacje u p. sołtys Aliny Merchel, tel. 0 604 225 869.

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Drodzy Mieszkańcy, Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki" zaprasza i zachęca do korzystania z kolejnej objazdowej
zbiórki odpadów niebezpiecznych, która odbędzie się w październiku. W ramach prowadzonej zbiórki, z placówek oświatowych i od
mieszkańców 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, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć, np. świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zuŜyte kartridŜe i tonery
zawierające substancje niebezpieczne, przepracowane oleje, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, drobny sprzęt
elektryczny i elektroniczny, m.in. niesprawne telefony komórkowe, komputery, roboty kuchenne, suszarki, Ŝelazka.
Zbiórka prowadzona jest przy uŜyciu charakterystycznie oznaczonego i wyposaŜonego w specjalne pojemniki samochodu. PoniŜej
podajemy terminy i godziny postoju samochodu w poszczególnych punktach gminy:
10.10.2009

09.10.2009
(postoje przy szkołach)
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
(W trakcie zbiórki, moŜna takŜe przekazywać ze szkolnych
pracowni niewykorzystane odczynniki chemiczne).

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

Mieszkańcy gminy Kosakowo mają takŜe moŜliwość przekazania (nieodpłatnie) odpadów niebezpiecznych do stacjonarnych Punktów
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (tzw. PZON). Takie punkty znajdziemy w sąsiadujących z gminą miastach:
•
Rumia, ul. Dębogórska 148 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, w soboty 10:00-15:00)
•
Gdynia Pogórze, ul. śeliwna 3 (czynny we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-17:00, w soboty 11:00-15:00)
Odpady niebezpieczne zbierane są równieŜ w systemie pojemnikowym:
•
pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w wybranych placówkach oświatowych (dla uczniów i ich rodziców) a takŜe w Urzędzie
Gminy Kosakowo (adresy na www.kzg.pl)
•
pojemniki do zbiorki przeterminowanych lekarstw ustawione są w Przychodni Kosakowo oraz w wybranych aptekach (adresy na
www.kzg.pl).
Przypominamy, Ŝe sprzedawcy (detaliczni i hurtowi) wszelkiego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, są obowiązani do
nieodpłatnego przyjęcia zuŜytego sprzętu w ilości nie większej niŜ sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju.
UWAGA !!! Zebrane w domu odpady niebezpieczne naleŜy OSOBIŚCIE dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.
Związek nie odbiera odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
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
- ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. 058-624-75-15, dos@kzg.pl

