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RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO
Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór

Nr 12/2009 Kosakowo, grudzień 2009 roku egzemplarz bezpłatny

ISDN 1730-6108

Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia
wypełnia się w cieple rodzinnego spotkania
i w radości świętowania narodzin Jezusa Chrystusa.
Niech nadchodzące Święta
będą czasem
spędzonym bez pośpiechu,
zmartwień i trosk,
w radości i szczęściu
Wójt, Przewodniczący Rady Gminy,
radni Gminy Kosakowo
oraz sołtysi

Zabawa Mikołajkowa w Pierwoszynie
W niedzielę, 6 grudnia br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, w
wypełnionej po brzegi sali, odbyła się Zabawa Mikołajkowa dla naszych
milusińskich. Na przybycie Świętego Mikołaja oczekiwało przeszło 230
dzieci, które obejrzały przedstawienie „Królowa Śniegu” w wykonaniu
teatru Art-Re z Krakowa. W tym roku Święty Mikołaj ze swoją ŚnieŜynką
przyjechali do dzieci na motocyklu. W rozdawaniu prezentów pomagał im
Wójt Jerzy Włudzik.
GOKiS, w imieniu dzieci i własnym, bardzo dziękuje za pomoc przy
organizacji tego pięknego spotkania: Radnej Wsi Pierwoszyno p. Wiktorii
Śliwińskiej oraz Aleksandrze i Maciejowi Włudzik.

Wieczór Muzyczny - Rok Haydnowski w Domu Kultury w Pierwoszynie
W dniu 26 listopada br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, w związku z Rokiem Haydnowskim, odbył się Wieczór Muzyczny.
Na wstępie wysłuchaliśmy wykładu pani Magdaleny Molendowskiej „Papa Haydn, czyli jak z tym ojcostwem bywało”, następnie przed
publicznością zaprezentowała się utalentowana młodzieŜ naszej gminy:
- Honorata Stromska we fragmencie IX Symfonii d-moll op. 125 L. van Beethovena (fortepian),
- Tymon Kolubiński we fragmencie Symfonii G-dur Hob. I: 94 J. Haydna (fortepian),
- Tymon Kolubiński we fragmencie IX Symfonii d-moll op. 125 L. van Beethovena (fortepian),
- Kacper Malinoś w improwizacjach na tematy z Bagateli a-moll WoO 59 „Für Elise” L. van Beethovena (gitara),
- Aleksandra Stoińska we fragmencie IX Symfonii d-moll op. 125 L. van Beethovena (fortepian),
- Lena Janowska- „Kołysanka” J. Brahmsa (fortepian),
- Wojciech śołnowski - „Scherzo” Anonima (fortepian),
- Michał KrzyŜanek - „Romance de Amor” V. Gomeza
(gitara),
- Paulina Kaleta - „Obrazek poetycki” E. Griega fortepian),
- Paulina Kaleta - Etiuda G-dur op. 91 M. Moszkowskiego
(fortepian),
- Sara Kaleta - anonimowy utwór kompozytora rosyjskiego
(gitara),
- Zwinisława Stryczek - „Romans” Bagirova (skrzypce),
- Sławina Stryczek - „Sarabanda” A. Corelli’ego (flet).
Na zakończenie wysłuchaliśmy fortepianowej Fantazji Cdur J. Haydna oraz Sonaty Cis-dur „Litewskiej” w
wykonaniu Karola Dettlaffa.
Pragniemy podziękować wszystkim młodym wykonawcom
oraz opiekunom i pedagogom zaangaŜowanym w
przygotowanie młodzieŜy do występów.

Wieczór Teatralny - „Dionizje”
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie oraz Teatr MłodzieŜowy GOKiS-u serdecznie zapraszają na Wieczór Teatralny w 200.
rocznicę urodzin oraz 160. rocznicę śmierci Juliusza Słowackiego. Początek Wieczoru: 21 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 18.00 w
Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.
W programie: - konkurs recytatorski, spektakl „Dionizje” w wykonaniu Teatru MłodzieŜowego GOKiS-u w Kosakowie.

Wieczór adwentowy przy świecach
Jak co roku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Dębogórzu przygotowało w dniu 11
grudnia (tym razem) w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie wieczór adwentowy, w czasie
którego z wielką przyjemnością mieliśmy moŜliwość wysłuchania artystów Opery Bałtyckiej w
znanych przebojach z musicali, a wśród nich Zofię Kotlicką, Wojciecha Lewandowskiego oraz
Marcina Pomykałę (tenora znanego z telewizyjnego programu Filharmonia Uśmiechu). Na
fortepianie przygrywała Aleksandra Bieg -Piaseczny, a całość prowadziła Barbara śurowska-Sutt.
Zebranych, jak zwykle ciepłym słowem przywitał ks. dziekan proboszcz z Kosakowa Jan Grzelak
oraz Prezes Zrzeszenia Pani Danuta Tocke.
W czasie tego miłego spotkania składano podziękowania sponsorom oraz tym, którzy pomagają w
przygotowaniu festynu kaszubskiego, odbywającego się latem w Rewie. Na wszystkich
uczestników czekał słodki poczęstunek, przygotowany przez panie ze Zrzeszenia.

Narada na temat ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy
Narada odbyła się 1 grudnia br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Uczestniczyli w niej zaproszeni przez Wójta goście, w tym
Naczelnik Wydziału Komendy Wojewódzkiej Policji Sławomir Kiedrowski, Komendant Powiatowy Policji w Pucku Piotr Bolin, dowódca
43 Batalionu Lotnictwa kmdr Mirosław Badurowicz, dyrektor
OZPP Bazy Paliw Nr 21 w Dębogórzu Roman Kosiorek,
Naczelnik Wydziału Zarządzania i Spraw Obronnych w
Starostwie Puckim Jan Muza, komendant StraŜy Granicznej
we Władysławowie
Mirosław Piuro, Komendant StraŜy
PoŜarnej w Pucku Mikołaj Gerasimiuk, gminne słuŜby
ochrony porządku publicznego, radni powiatowi i gminni,
sołtysi, urzędnicy.
Poruszano m.in. sprawy współpracy, budowy łącznika
pomiędzy budynkiem Posterunku Policji w Kosakowie a
Urzędem Gminy, wydłuŜenia godzin otwarcia tego
posterunku, zwiększenia obsady policjantów (w nowym
2010 roku postanie w Kosakowie Komisariat Policji z 15
osobową obsadą policjantów), postępowania na wypadek
zagroŜenia poŜarowego, budowy remizy straŜackiej OSP
w Rewie, sieci powiadamiania ratunkowego (powstaną
centra powiadamiania ratunkowego, w tym dla powiatu puckiego w Wejherowie, które obsługiwać będzie 4 powiaty, a od 1 stycznia
przyszłego roku na terenie gminy Kosakowo dyŜur ratunkowy będzie pełniło całodobowo pogotowie ratunkowe z Gdyni).

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 29.10. – 7.12.2009r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty przekazałem do Rady Gminy /po raz pierwszy/ informację o stanie realizacji zadań oświatowych za
poprzedni rok szkolny -2008/2009.
2. Zarządzeniem Nr 99/2009 zarządziłem przeprowadzenie w okresie od 28.12.09r. – 8.01.2010r. skontrum zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy
Kosakowo. W tym czasie biblioteka będzie nieczynna.
3. Ogłosiłem 2 przetargi publiczne ustne na sprzedaŜ skutera wodnego oraz samochodu cięŜarowego FS Lublin, na wyposaŜeniu OSP Kosakowo. Przetargi
nie dały rezultatu.
II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego - działka nr 237 o pow. 3,8559 ha obręb Dębogórze w kwocie 211.960 zł.
2. Ustalenie renty planistycznej dla nieruchomości objętych zmianą do planu zagospodarowania :
a) działka nr 101/3 o pow. 600 m2 obręb Dębogórze w kwocie 960 zł
b) działka nr 1033/18 o pow. 1.100 m2 obręb Mosty w kwocie 8.690 zł
c) działki nr 1251/6 o pow. 603 m2 i 1251/9 o pow. 603 m2 obręb Mosty w kwocie 22.142 zł
d) działki nr 1/27,1/29,1/30 o ogólnej pow. 3325 m2 obręb Pogórze w kwocie 27.331 zł.
3. Zawarcie 1 umowy o ustaleniu odszkodowania za drogi przed zatwierdzeniem podziału nieruchomości - działki nr 1177/3 i 1178 o pow. 2,03 ha obręb
Mosty, odszkodowanie w wysokości 30,00 zł za 1m2.Właściciele zrzekli się odszkodowania.
4. Podpisanie 6 umów notarialnych w Kancelarii Notarialnej notariusza Jacka Warońskiego w dniu 30 października 2009 r.
a. nabycie prawa własności nieruchomości przez dotychczasowego uŜytkownika wieczystego działek nr 193/32 i 193/31 o ogólnej pow. 736 m2 obręb
Mechelinki za cenę 64.238 zł brutto
b. sprzedaŜ dz, nr 1/7 o pow. 1022 m2 obręb Kosakowo w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 15.09.2009r za cenę brutto 210.400 zł
c. sprzedaŜ dz, nr 1/18 o pow. 675 m2 obręb Kosakowo w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 15.09.2009r za cenę brutto 107.250 zł
d. sprzedaŜ dz, nr 1/2 o pow. 1004 m2 obręb Kosakowo w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 15.09.2009r za cenę brutto 206.800 zł
e. zamiana gruntów pomiędzy Gminą a osobą fizyczną
- dz. nr 1/12 o pow. 819 m2 obręb Kosakowo właściciel Gmina Kosakowo za działkę nr 235 obręb Dębogórze
- dz. nr 235 o pow. 1300 m2 obręb Dębogórze właściciel osoba fizyczna cena
242.190 zł brutto za działkę nr 1/12 obręb Kosakowo
f. nabycie dz. nr 109/30 opow. 823 m2 obręb Pogórze (droga-ul. Ceynowy) przez Gminę Kosakowo za cenę 49.380 zł od osoby fizycznej.
5. Zawarcie 4 umów dzierŜawy na teren w miejscowości Kosakowo przy cmentarzu komunalnym – część działki nr 50/3 z przeznaczeniem na sprzedaŜ
zniczy i kwiatów:
a) stanowisko nr „L” - 3 m2. Czynsz dzierŜawny 66 zł + VAT 22 % dziennie na okres 2 dni, b) stanowisko nr „K” - 3 m2. Czynsz dzierŜawny 219 zł +
VAT 22 % miesięcznie na okres 1 miesiąca.
c) stanowisko nr „5” - 3 m2. Czynsz dzierŜawny 219 zł + VAT 22 % miesięcznie na okres od 02.11 do 31.12.2009r.
d) stanowisko nr „J” - 3 m2. Czynsz dzierŜawny 66 zł + VAT 22 % dziennie na okres 2 dni.
III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu
uŜytkowania części budynku OSP w Kosakowie na salę remizy straŜackiej 12.11.2009 zawarto umowę z firmą Usługi Remontowo – Budowlane Witold
Mielke z Bolszewa, o wartości brutto 99 822,06 zł.
2. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Dokumentację projektowo kosztorysową Kaszubskiego Centrum Przedsiębiorczości w
Kosakowie 19.11.2009 zawarto umowę z CKK Architekci Jan Kozłowski, Anna Król, Małgorzata Ossowska o wartości brutto 145 180,00 zł
3. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Usługi wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Kosakowo 07.12.2009 zawarto umowę z
firmą Usługi Projekt. Wyceny Nieruchomości Włodzimierz Nowosielski o wartości brutto 48 800 zł.
4. Ogłoszono zwycięzcę przetargu nieograniczonego na Usługi wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej. W przetargu złoŜono trzy oferty.
Najkorzystniejszą ofertę (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy PZP) przedstawiła firma Usługi Projektowe Wyceny Nieruchomości Włodzimierz Nowosielski z
Gdańska z ceną 63 440,00 zł. brutto.
5. Ogłoszono zwycięzcę przetargu nieograniczonego na Budowę socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma WASKO Piotr Dawidowski z Rumi z ceną 1 775 666,74 zł brutto.
6. W przetargu nieograniczonym na Usługi geodezyjne na rzecz Gminy Kosakowo wybrano ofertę firmy KEJA Usługi Geodezyjno-Kartograficzne A.
Roeske z Gdyni za cenę brutto wykonania zamówienia 53.753,20 zł.
Małe zamówienia
nr umowy

data zawarcia

wykonawca

wartość brutto

GKOŚ/12/2009/ER

18.11.2009

PHU GAZ-RUR Katarzyna
Trepczyk

GKOŚ/14/2009/ER

18.11.2009

PEKO

9 760,00 zł

DI/109/2009

30.11.2009

Jerzy Misiewicz J.M.
Pracownia Projektowa

36 600,00 zł

22 814,00 zł

przedmiot umowy
Odwodnienie terenów gminnych w miejscowości Rewa –
budowa systemu odwodnienia
Odwodnienie terenów gminnych na ul. Morelowej w
Pierwoszynie, rozbudowa systemu wpustowego
Wykonanie projektu budowlano wykonawczego nawierzchni
pieszo – jezdnej ul. Wiązowej w Mostach wraz z
zagospodarowaniem poboczy i wód opadowych

IV. SPOTKANIA I NARADY WÓJTA
29.10. – udział w naradzie po otrzymaniu certyfikatu Szlaku Cysterskiego, przyjęcia interesantów, udział w czacie internetowym
30.10. – podpisywanie aktów notarialnych, przyjęcia interesantów
2.11. – rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko ds. prawno-administracyjnych w urzędzie, udział w Zaduszkach Morskich na Ogólnopolskiej Alei
ZasłuŜonych Ludzi Morza w Rewie
3.11. – wizja lokalna w zakresie prowadzonych i zakończonych inwestycji na terenie Gminy Kosakowo (szkoła w Mostach, boisko w Kosakowie, sala
gimnastyczna w Dębogórzu itp.)
4.11. – przyjęcia interesantów
5-6.11.– wyjazd słuŜbowy na Litwę w celu odbioru filii schroniska młodzieŜowego w Ojranach
8.11. – udział w uroczystym odsłonięciu pomnika pamięci zamordowanych przez hitlerowców w lasach Piaśnicy i obozach koncentracyjnych podczas II
Wojny Światowej
9.11. – narada ws. sportu - jego rozwoju na terenie Gminy Kosakowo /z dyrektorami szkół i osobami odpowiedzialnymi za sport w Gminie/, udział w
Zebraniach Wiejskich w Kosakowie i Dębogórzu
10.11. – przyjęcia interesantów
11.11. – udział w gminnych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości
12.11. – rozmowy w Nadleśnictwie Gdynia, narada z sołtysami
16-20.11. – zwolnienie lekarskie
23.11. – rozmowy w związku z wnioskiem złoŜonym o finansowanie budowy domu socjalnego na terenie Gminy oraz przygotowanie dodatk. dokumentów
do Banku Gospodarstwa Krajowgo, spotkanie z właścicielem firmy PDMS budującej centrum handlowe w Pogórzu

24.11. – narada budŜetowa
25.11. – przyjęcia interesantów, wizja lokalna na budowie boiska na Złotych Piaskach w Kosakowie
26-27.11. – udział w XXXVI Walnym Zebraniu Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich w Ustroniu Morskim
27.11. – udział w Zebraniu Wiejskim w Suchym Dworze
30.11. – narada z dyrektorami szkół podstawowych, skarbnikiem gminy oraz kierownikiem inwestycji
1.12. – spotkanie z Prezesem Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo ws. bieŜących spraw spółki, udzielenie wywiadu dla czasopisma „Twoja
Gazeta”, narada ws. systemu ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kosakowo, udział w posiedzeniu Komisji Ekologii, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska Rady Gminy
2.12. – przyjęcia interesantów
3.12. – udział w uroczystościach Barbórkowych Spółki Investgas w Mogilnie
4.12. – odbiór złotej statuetki „Gmina Fair Play” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
6.12. – udział w uroczystości mikołajkowej dla dzieci z Gminy Kosakowo w Domu Kultury w Pierwoszynie /uczestniczyło ok. 250 dzieci/.

1)
2)
3)

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Kosakowo
na XLIV Nadzwyczajnej Sesji
w dniu 10 listopada 2009 roku
Uchwała Nr XLIV/84/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębogórze na lata 2009 – 2015
Uchwała Nr XLIV/85/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pierwoszyno na lata 2009 – 2015,
Uchwała Nr XLIV/86/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kosakowo na lata 2009 – 2015.

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Kosakowo
na XLV Zwyczajnej Sesji
w dniu 7 grudnia 2009 roku
1) Uchwała Nr XLV/87/2009 w sprawie zwiększenia udziałów Gminy Kosakowo w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji z siedzibą w Gdyni,
2) Uchwała Nr XLV/88/2009 w sprawie zwiększenia udziałów Gminy Kosakowo w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji z siedzibą w Gdyni- część lądowa kolektora głębokowodnego w Mechelinkach,
3) Uchwała Nr XLV/89/2009 w sprawie wyraŜenia zgody wyraŜenia zgody na dzierŜawę zabudowanej nieruchomości połoŜonej w
Dębogórzu Gmina Kosakowo na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
4) Uchwała Nr XLV/90/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie niezabudowanej nieruchomości połoŜonej w
Mechelinkach Gmina Kosakowo na okres 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
5) Uchwała Nr XLV/91/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę gruntów,
6) Uchwała Nr XLV/92/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 221 obręb Mechelinki Gmina
Kosakowo,
7) Uchwała Nr XLV/93/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości – działek nr 99/4 i nr 99/6 obręb
Dębogórze Gmina Kosakowo,
8) Uchwała Nr XLV/94/2009 w sprawie sprzedaŜy nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
9) Uchwała Nr XLV/95/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo,
10) Uchwała Nr XLV/96/2009 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXII/60/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w
sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Kosakowo,
11) Uchwała Nr XLV/97/2009 w sprawie nadania nazwy dla ulicy połoŜonej w obrębie geodezyjnym MOSTY na terenie Gminy
Kosakowo,
12) Uchwała Nr XLV/98/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów dzierŜawnych na terenie Gminy Kosakowo,
13) Uchwała Nr XLV/99/2009 w sprawie zmiany stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo,
14) Uchwała Nr XLV/100/2009 w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
15) Uchwała Nr XLV/101/2009 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki,
16) Uchwała Nr XLV/102/2009 w sprawie przyjęcia Projektu „IDĘ DO PRACY” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
17) Uchwała Nr XLV/103/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/82/2009 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia z Powiatem Puckim,
18) Uchwała Nr XLV/104/2009 w sprawie zmiany budŜetu gminy na rok 2009.

Św. pamięci
Kaczmarek Barbara z Mostów lat 75
Mrozek Jan z Kosakowa lat 62
Barke Czesław z Rewy lat 56
Mazur Józef z Mechelinek lat 83
śakieta Andrzej z Kazimierza lat 49
„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.

KOSAKOWO –
LAUREATEM ZŁOTEJ STATUETKI „GMNINA FAIR PLAY”
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji
Z przyjemnością informujemy, Ŝe 4 grudnia 2009 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów „Gmina Fair Play, podczas którego Gmina
Kosakowo została uhonorowana złotą statuetką, najwyŜszą nagrodą w tym konkursie. Odebrał ją
Wójt Gminy Jerzy Włudzik.
Korzyści dla Gminy wynikające z uczestnictwa w tym programie to szeroka promocja i moŜliwość
zaprezentowania własnych dokonań, planów Gminy oraz:
pozyskiwanie nowych inwestorów, obiektywna weryfikacja gminy pod kątem spełnienia przez
nią wymagań certyfikacyjnych, uzyskanie niezaleŜnej oceny inwestorów (dzięki badaniom
ankietowym inwestorów, przeprowadzanym przez biuro konkursu w II jego etapie we wszystkich gminach biorących udział
w konkursie). Na podstawie ich ocen gmina uzyskuje raport benchmarkingowy - unikalne narzędzie słuŜące poprawie jakości
obsługi inwestorów i usprawnieniu organizacji pracy urzędu. W trakcie badania inwestorom zadaje się 20 pytań dotyczących
obsługi przez gminę. Ponadto, poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin, uczestniczących w konkursie
/gmina uzyskuje informację nt. własnej pozycji w stosunku do najgorzej ocenionej gminy, najlepiej ocenionej gminy oraz do
wyników średnich), budowanie wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów (deklaracja stosowania standardów
etycznych, jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców).

Ponad miliard złotych wypłynęło z ARiMR na konta rolników
pierwszego dnia realizacji dopłat bezpośrednich za 2009 r.
W pierwszym dniu realizacji dopłat bezpośrednich za 2009 r. ARiMR przekazała na konta bankowe blisko 65 tys. rolników ponad miliard
złotych. Jest to duŜy sukces, poniewaŜ np. w ubiegłych roku liczba zrealizowanych przelewów w pierwszym dniu płatności nie
przekraczała 51 tys., a kwota przekazanych rolnikom pieniędzy nie była wyŜsza niŜ 324 miliony zł. W pierwszej kolejności dopłaty
bezpośrednie otrzymają ci rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku tegorocznych klęsk Ŝywiołowych. Nowością jest to, Ŝe
właściciele duŜych gospodarstw nie będą czekali na płatności obszarowe dłuŜej niŜ pozostali. Na realizację tych dopłat za 2009 rok
przewidziano łącznie aŜ około 12,6 mld zł. ARiMR zaplanowała, Ŝe jeszcze w grudniu płatności takie otrzyma około milion uprawnionych
rolników.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła realizację dopłat bezpośrednich za 2009 r. 1 grudnia, zgodnie z prawem
Unii Europejskiej. Wnioski o przyznanie tych płatności złoŜyło w tym roku blisko 1,4 miliona rolników. Dopłaty bezpośrednie, jakie za
2009 rok otrzymają polscy rolnicy stanowić będą około 90% wartości dopłat jakie otrzymują rolnicy z państw „starej unii”. Płatności te
słuŜą obniŜaniu kosztów produkcji rolniczej i cen Ŝywności w Unii Europejskiej, pozwalają Ŝywności z Europy na sprostanie konkurencji
cenowej na rynkach światowych a takŜe mają rolnikom zrekompensować wzrost kosztów środków uŜywanych do produkcji rolniczej np.
cen nawozów, czy teŜ środków ochrony roślin.
Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom oraz stawki płatności obowiązujące w 2009 roku:
1. jednolita płatność obszarowa (JPO) – 506,98 zł/ha
2. krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym:
• płatność do grupy upraw podstawowych (UPO) – 356,47 zł/ha
• płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją) – 507,54 zł/ha
• płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 861,32 zł/ha
• płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych uŜytkach zielonych (płatn. zwierzęce) – 502,62 zł/ha
3. płatność do upraw roślin energetycznych – 190,33 zł/ha
4. płatność cukrowa – 53,47 zł/tonę
5. pomoc do rzepaku – 176 zł/ha
6. oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 166,82 zł/tonę
7. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1691,80 zł/ha (z czego 972,78 zł z budŜetu UE, 719,02 zł z budŜetu krajowego).
Departament Komunikacji Społecznej

Antoni Strzelec radny i Sołtys wsi Pogórze oraz Rada Sołecka organizują w dniu 8 stycznia 2010r. (piątek) o godz. 18-tej w Szkole
Podstawowej w Pogórzu uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne dla najstarszych mieszkańców wsi. W programie występ zespołu
„Kur De Mol” i słodki poczęstunek. Ilość miejsc ograniczona, zapisy i informacje pod nr tel. 604 311 780

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ZAGRA W PIERWOSZYNIE
Dnia 10 stycznia 2010 r., tradycyjnie juŜ, zagramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. XVIII Finał ze zbiórką
pieniędzy odbędzie się w Pierwoszynie w Gminnym Domu Kultury od godziny 17.00. Wszystkich chętnych
zapraszamy do przyłączenia się do wspólnej zabawy ze szczytnym celem.

GOKiS informuje…
ze względu na kryzys, w tym roku nie będzie Sylwestra
przed Urzędem Gminy. Przepraszamy.
śyczymy radości na zabawach i przyjęciach w gronie
rodzinnym, wśród bliskich i znajomych.

Biblioteka
Informujemy, Ŝe w dniach 28.12.2009r. – 8.01.2010r. w
Bibliotece będzie przeprowadzona inwentaryzacja
księgozbioru tzw. skontrum. W tym czasie Biblioteka będzie
nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Halowa Liga Piłki NoŜnej 2009/10
Inauguracja rozgrywek Halowej Ligi Piłki NoŜnej Sołectw Gminy Kosakowo (2009/10).
1. kolejka (22-XI): Rewa - Sztorm 6:2, Pierwoszyno - Pogórze 7:9, Kazimierz - Dębogórze 3:23, Suchy
Dwór - Mosty 5:19, Mechelinki - Kosakowo 2:7; 2. kolejka (6-XII): Mosty - Mechelinki 5:0 /vo,
Pogórze - Suchy Dwór 5:0 /vo, Dębogórze - Rewa 3:6, Kosakowo - Kazimierz 3:2, Sztorm - Pierwoszyno
3:5.

„Vigo Mosty Cup”
W dniu 26.09.2009 odbył się pierwszy organizowany przez UKS Sztorm Mosty turniej piłki noŜnej dla
dzieci i młodzieŜy "Vigo Mosty Cup '09". W zawodach wzięło udział aŜ 90 zawodników!, utworzono 12
zespołów i od 10.00 do około 15.00 rozegrano 19 meczów.
Turniej odbywał się w trzech kategoriach wiekowych.
A) rocznik 99 i młodsi (trzy druŜyny: Iskra, UKS Mosty, Dębogórze)
B)roczniki 96-98 (pięć druŜyn: Kazimierz, FC Wymiatacze, Mosty, Rewa, Suchy Dwór)
C)roczniki 93-95 (cztery druŜyny: Nogi i Zęby, Rewa, Stalowe Pręty, Skały Mosty)
We wszystkich kategoriach grano systemem "kaŜdy z kaŜdym".
Zwycięzcy: A)Dębogórze; B)Rewa; C)Rewa
W tym samym czasie na boisku do siatkówki rozegrano turniej o „Puchar Sołtysa Wsi Mosty”. W celu uatrakcyjnienia zawodów uczestników podzielono na
„mieszane” składy, tak aby w kaŜdej z druŜyn grali i chłopacy i dziewczyny.
Klasyfikacja końcowa: 1. DruŜyna A (Kosakowo) 6 pkt; 2. DruŜyna B (Rewa) 5 pkt; 3. DruŜyna C (Kosakowo II); 4. pkt
4 DruŜyna D (Rewa II) 3 pkt

„Vigo Street Soccer” w Redzie
Od połowy września przez dziewięć tygodni, Sztorm Mosty i UKS Sztorm Mosty pod wodzą trenera Andrzeja Zawadzkiego, występowały w jesiennej
edycji "Vigo Street Soccera" w Redzie. W czwartek 12 i piątek 13 listopada odbyły się finałowe zawody. Obydwie nasze druŜyny zajęły w nich pierwsze
miejsca
i
w
bardzo
dobrym
stylu
zakończyły
co
tygodniowy
cykl
turniejów.
W niedzielę o 15 listopada, odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród. W klasyfikacji generalnej obydwie gminne druŜyny zajęły drugie miejsca w
swoich kategoriach. Ponadto wśród młodych zawodników przydzielano nagrody indywidualne. Sebastian Gleske został uznany najlepszym zawodnikiem, a
Krzysiek Stromski najlepszym bramkarzem.

RELACJA Z SEZONU śEGLARSKIEGO 2009
ZAŁOGI KATAMARANU EXPLODER 18 REPREZENTANTÓW NASZEJ
GMINY ADAMA SKOMSKIEGO I JAKUBA KOPYŁOWICZA

W sezonie Ŝeglarskim 2009 reprezentanci Gminy Kosakowo startujący na
katamaranie klasy Formuła 18 Adam Skomski i Jakub Kopyłowicz wzięli udział
w 10 zagranicznych i 2 polskich regatach. Pod względem wyniku sportowego
sezon naleŜy uznać za bardzo udany, a co za tym idzie równieŜ promocja Gminy
Kosakowo, zarówno na arenie polskiej jak i poza jej granicami wypadła
znakomicie.
1.
Prezentacja loga „Nasza Gmina Kosakowo”
Sportowy katamaran, jakim jest Formuła 18 często porównywany jest do bolidu Formuły 1, gdyŜ konstrukcja wielokadłubowca jest absolutnie najszybszą
jednostką wśród jachtów Ŝaglowych, a jej agresywny i nowoczesny kształt budzi wielkie zainteresowanie oglądających. Z tego względu umieszczanie
znaków promocyjnych, czy reklam na kadłubach oraz Ŝaglach przynosi bardzo dobry efekt promocyjny.
Przez cały miniony sezon na katamaranie naszych reprezentantów umieszczone było logo „Nasza Gmina Kosakowo” na rufie kaŜdego z pływaków, jak
równieŜ o duŜych wymiarach i bardzo widoczne na kaŜdej ze stron głównego Ŝagla (grota).
Na stronie internetowej załogi Skomski/Kopyłowicz odwiedzanej przez sportowców i kibiców równie licznie jak przez dziennikarzy- ze względu na
zamieszczane tam relacje z regat, wyeksponowane zostało logo „Nasza Gmina Kosakowo” z bezpośrednim przekierowaniem na internetową stronę:
Kosakowo.pl.
2.
Promocja Gminy Kosakowo
Promowanie wizerunku Gminy Kosakowo przez Ŝeglarstwo, w przypadku naszych reprezentantów przebiegała zgodnie z załoŜonymi celami, tj:
-Promocja przy zgłoszeniach do regat: w regatach krajowych i zagranicznych załoga Skomski/Kopyłowicz zgłaszana była jako UKS Navigo/Gmina
Kosakowo, co widoczne było zarówno na głównej tablicy regat udostępnionej dla zawodników i kibiców na miejscu, jak równieŜ w przekazach medialnych
organizatora regat.
-Promocja w trakcie regat: na katamaranie naszych reprezentantów przez cały sezon umieszczone było wyraźne logo „Nasza Gmina Kosakowo”, co
widoczne było dla wszystkich uczestników, dziennikarzy jak i obserwatorów regat.
W związku z osiąganiem dobrych wyników sportowych w trakcie wielu regat i imprezach towarzyszących przeprowadzane były przez dziennikarzy
wywiady, w których informowano o przynaleŜności klubowej jak i reprezentacji naszej Gminy.
Informacje o uczestnictwie w regatach, wynikach sportowych oraz wywiady z naszą załogą widoczne były na antenach TVP1, TVP3, Polskie Radio
Program 3, prasie oraz wszelkiego rodzaju portalach internetowych.
-Promocja podczas spotkań z młodzieŜą w celach promowania sportu i Ŝeglarstwa: na terenie klubu UKS Navigo w Sopocie, którego członkami są
reprezentanci naszej Gminy organizowane były spotkania z młodzieŜą zaczynającą bądź chcącą zacząć swoją przygodę z Ŝeglarstwem. Na spotkaniach tych
prezentowana była załoga Skomski/Kopyłowicz jako profesjonalna załoga regatowa odnosząca sukcesy na arenie polskiej i międzynarodowej. Prezentowany
był równieŜ katamaran.
-Promocja w trakcie treningów: głównym akwenem treningowym i testowym między regatami dla naszej załogi była Zatoka Gdańska. W trakcie
treningów zgromadzeni turyści na plaŜach Gdyni, Sopotu, Gdańska oraz na molach i bulwarze mogli obserwować najszybszy w Polsce katamaran sportowy
Formuły 18 z logiem „Nasza Gmina Kosakowo”.
-Promocja w relacjach z regat: przy pisaniu relacji na portale internetowe załoga Skomski/Kopyłowicz była przedstawiana jako reprezentanci Gminy
Kosakowo. W kaŜdej relacji z regat był zamieszczany link z zaproszeniem do odwiedzenia strony www.kosakowo.pl.
-Promocja w trakcie odbierania Listu Gratulacyjnego: za osiągnięcia sportowe załoga Skomski/Kopyłowicz reprezentująca w sezonie 2009 UKS
Navigo/Gmina Kosakowo otrzymała z rąk Prezydenta Sopotu nagrodę oraz List Gratulacyjny. Wydarzenie to prezentowała na swojej antenie TVP3.
3.
Wyniki sportowe
NajwaŜniejsze osiągnięcia naszej załogi w sezonie Ŝeglarskim 2009: - I miejsce Mistrzostw Polski Klasy Formuła 18; - I miejsce Mistrzostw Polski
Katamaranów Klasy Open; - XI miejsce regat długodystansowych Euro Cat, Francja; - V miejsce regat Pucharu Niemiec Ostsee Pokal; - VIII miejsce regat
długodystansowych Round Texel, Holandia; - III miejsce regat Pucharu Świata Kieler Woche, Niemcy; - I miejsce regat Pucharu Niemiec Sommer Regata;
- II miejsce regat długodystansowych Round Fehmarn, Niemcy; - III miejsce regat Pucharu Niemiec Nordlicht Pokal; - I miejsce w wyścigu o „Błękitną
Wstęgę Zatoki Gdańskiej”; - I miejsce finałowych regat Pucharu Niemiec 2009 Wismar

W okresie świąteczno-noworocznym komunikacja miejska na terenie Gminy Kosakowo
funkcjonować będzie wg zmienionych zasad:
24 grudnia 2009 r. – Wigilia BoŜego Narodzenia
Komunikacja miejska będzie funkcjonować na podstawie rozkładów jazdy waŜnych w soboty. Linie 145 i 165 funkcjonują według
powszedniego rozkładu jazdy.
Około godziny 17 zakończą funkcjonowanie linie 145 i 165, a ok. godz. 18.00 zakończy funkcjonowanie linia 194.
W celu umoŜliwienia mieszkańcom dojazdu na Pasterki i powrotu uruchomione zostaną linie nocne:
- N73 z pętli „Dębogórze Słonecznikowa” do przystanku „Kosakowo – Kościół”;
Odjazdy z Dębogórza Słonecznikowej: 21.43, 23.43;
Odjazdy z przystanku „Kosakowo – Kościół”: 23.20 i 1.20.
- N86 z Kazimierza przez Dębogórze-Wybudowanie do placu Kaszubskiego w Rumi;
Odjazdy z Kazimierza: 21.35, 23.35;
Odjazdy z Dębogórza Wybudowania: 21.42, 23.42.
Odjazdy z przystanku „Plac Kaszubski” w Rumi: 23.20 i 1.20.
Aby umoŜliwić dojazd na pasterki skorygowany zostanie w godzinach wieczornych rozkład jazdy linii 770 z Rewy oraz zostanie uruchomiony
dodatkowy kurs linii N94,
- linia 770: Rewa: 23.35, Mosty: 23.41, Mechelinki: 23.44, Pierwoszyno – Kościół: 23:48; Kosakowo – Kościół: 23.50.
- linia N94: Kosakowo – Kościół: 1:14, Pierwoszyno – Kościół: 1:16, Mosty: 1:18, Mechelinki: 1:20, Rewa 1:28 (przyjazd)
25 i 26 grudnia 2009 r. – Święta BoŜego Narodzenia oraz 27 grudnia 2009 r.
Komunikacja miejska funkcjonować będzie na podstawie rozkładów jazdy waŜnych w niedziele i święta.
28 - 31 grudnia 2009 r.
Komunikacja miejska będzie funkcjonować na podstawie stałych rozkładów jazdy waŜnych w dni powszednie.
W nocy z 31 grudnia 2009 r., na 1 stycznia 2010 r., wykonane zostaną kursy linii N94 do/z Rewy według stałego rozkładu jazdy.
1 stycznia 2010 r. - Nowy Rok
Komunikacja miejska funkcjonować będzie na podstawie rozkładów jazdy waŜnych w niedziele i święta.

Zmiany w rozkładach jazdy autobusów
Informujemy, Ŝe od połowy stycznia ulegnie zmianie funkcjonowanie komunikacji miejskiej na terenie
naszej gminy. Szczegółowe informacje ukaŜą się na naszej stronie internetowej www.kosakowo.pl oraz na
stronie Zarządu Komunikacji Miejskiej www.zkmgdynia.pl w drugiej połowie stycznia 2010 roku.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze zmianami.
Idzie zima
Zima stwarza liczne problemy i wyzwania. Jednym z takich wyzwań jest pomoc dla osób bezdomnych,
pozbawionych stałego schronienia i ciepłego posiłku. W warunkach mrozu i opadów śniegu, zagroŜone
jest ich zdrowie a nawet Ŝycie. Corocznie media informują o śmiertelnych ofiarach wskutek
wychłodzenia organizmu. Apelujemy do mieszkańców o zainteresowanie i odpowiednie reagowanie na
sytuację, gdy osoby bezdomne wymagają pomocy dla ratowania zdrowia i Ŝycia. Wszystkie słuŜby
lokalne gminy Kosakowo, tzn. pracownicy socjalni, pracownicy słuŜby zdrowia, StraŜ Gminna i Policja
słuŜą pomocą osobom, których Ŝycie z powodu warunków zimowych moŜe być zagroŜone.
BliŜszych informacji udziela: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiołkowa 2 B, Kosakowo, tel. (58) 620-82-02,
StraŜ Gminna, tel. (58) 620-82-48, Ośrodek Zdrowia Kosakowo, tel. (58) 679-13-23
Czy zagospodarowujemy odpady zielone?
Jednym z czynników mających wpływ na jakość środowiska są odpady, których olbrzymie ilości zasypują wysypiska lub
niestety zostają porzucane przez ich wytwórców w miejsca do tego celu nieprzeznaczone. Koszty związane z budową
nowych składowisk są olbrzymie. Najlepszym sposobem poradzenia sobie z tym narastającym problemem jest segregacja,
selektywna zbiórka i recykling odpadów. Doskonałym sposobem powtórnego zagospodarowania odpadów organicznych
jest ich kompostowanie.
Zgodnie z przepisami prawa lokalnego, dla realizacji celu ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji
mieszkańcy z terenu naszej gminy są takŜe zobligowani do segregacji odpadów zielonych oraz kuchennych. Preferowanym
sposobem jest ich kompostowanie we własnym zakresie.
Dla moŜliwości oceny ilości zagospodarowanych ten sposób odpadów organicznych mieszkańcy , którzy stosują tą metodę
do 31 stycznia mogą przekazać wypełnioną ankietę dotyczącą zakresu prowadzonego kompostowania.
Druk ankiety dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.kosakowo.pl ( Biuletyn
Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska) lub w siedzibie firmy z którą właściciel nieruchomości ma podpisaną
umowę na wywóz odpadów komunalnych. Wypełnione druki moŜna zostawić takŜe w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Gminy Kosakowo, przesłać na adres mailowy: melioracje@kosakowo.pl lub przekazać firmie wywoŜącej odpady.

PEWiK INFORMUJE…
TARYFY ZA USLUGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
/zatwierdzone Uchwałą Nr 17/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 4 grudnia 2009r./
Obowiązują od 1.01.2010r. dla mieszkańców Pogórza, Dębogórza Wybudowania i Kazimierza

śyczenia zdrowych i pogodnych Świąt BoŜego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym 2010 Roku
składają:
Dyrektor Zarządu Spółki Marian Hanczarek
oraz Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
„PEKO” Spółka z o.o. w Kosakowie
Wójt Gminy Kosakowo
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Gminy Kosakowo na tablicy ogłoszeń znajdującej na parterze przy wejściu głównym wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierŜawienia w trybie przetargu nieograniczonego na okres 10 lat stanowiącego załącznik do
Zarządzeniu nr 104/2009 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 15 grudnia 2009 roku.
Nieruchomość stanowi część działki nr 103 o pow. 66 m2 obręb Mechelinki, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW NR 18437
Sądu Rejonowego w Wejherowie Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Pucku.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 15 grudnia 2009 roku do 3 stycznia 2010 roku
Komunikat Prezesa ARiMR o zakończeniu przyjmowania wniosków
na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” w 2009 r.
Informuje się, Ŝe 16 grudnia był ostatnim dniem przyjmowania wniosków o pomoc na to działanie. W Oddziałach Regionalnych
ARiMR złoŜono do 15 grudnia br. do godziny 12.30 - 679 wniosków o pomoc na łączną kwotę 1 604 594 834,90 zł, które wyczerpały w
122% limit środków przeznaczonych w 2009 r. na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.

Eko Dolina inwestuje – mieszkańcy i środowisko mogą odetchnąć
Ceny za zagospodarowanie odpadów bez zmian
To dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy i Gminy Kosakowo – wszystkich
obsługiwanych przez Eko Dolinę. W dobie zapowiadanych podwyŜek, zwłaszcza energii, koszty odbioru odpadów nie
zmienią się.
W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w ŁęŜycach właśnie kończy się kolejny etap inwestycji rozbudowy i
modernizacji sortowni odpadów oraz budowy nowoczesnej kompostowni odpadów BIO. Nakłady inwestycyjne wyniosą
łącznie ponad 38 mln zł.
To dzięki tej inwestycji moŜliwe będzie jeszcze lepsze zagospodarowanie odpadów komunalnych, a Eko Dolina będzie
mogła poszczycić się wzrostem odzysku odpadów do poziomu 50% (obecnie wskaźnik ten juŜ plasuje się w krajowej
czołówce i wynosi 30%). Znacząco zwiększy się odzysk surowców wtórnych, ponadto odpady biodegradowalne będą
poddawane procesowi stabilizacji w nowej kompostowni, dzięki czemu nie tylko zmniejszy się ich masa, ale przede
wszystkim ich składowanie będzie bardziej przyjazne dla środowiska. Dzięki temu obniŜą się koszty opłaty środowiskowej –
quasi podatku za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Opłata ta dotychczas stanowiła znaczącą część ceny za odbiór odpadów ponoszonej przez mieszkańców, na którą składają się
dodatkowo koszty zagospodarowania odpadów w Eko Dolinie oraz koszty transportu ponoszone przez firmy wywozowe.
Nowe inwestycje przyniosą zatem wymierne korzyści nie tylko dla środowiska ale takŜe dla mieszkańców, gdyŜ pomimo
wysokich wydatków inwestycyjnych oraz rosnących kosztów eksploatacji nowych instalacji, oszczędności w ponoszonej
opłacie środowiskowej będą na tyle znaczące, iŜ zniwelują nieunikniony wzrost kosztów.
Dlatego teŜ cena zagospodarowania odpadów komunalnych w Eko Dolinie od nowego roku pozostanie bez zmian, co
ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę tegoroczny wzrost inflacji oraz galopujące ceny innych
dóbr.

23.11.2009 r. w „Eko Dolinie” Sp. z o.o. w ŁęŜycach odbyły się warsztaty poświęcone ekologii. Tego dnia Zakład
odwiedziła grupa ok. 20 osób z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w
Wejherowie. Warsztaty zorganizowane zostały przez pracowników Działu SprzedaŜy i Ochrony Środowiska, którzy starają
się poprzez działania marketingowe promować zasady selektywnej zbiórki wśród mieszkańców Komunalnego Związku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Warsztaty miały na celu propagowanie zachowań ekologicznych wśród dzieci i młodzieŜy. Poprzez wspólne zajęcia starano
się wskazać jak waŜnym problemem są nasze odpady, które przecieŜ wszyscy wytwarzamy w naszych domach.
MłodzieŜ podzielona na grupy otrzymała m.in. do wykonania zadanie, polegające na wybraniu róŜnych odpadów, które na co
dzień moŜna znaleźć w naszych koszach na śmieci i stworzenie z nich ozdób choinkowych.

Wykonane
przez
ozdoby świąteczne:

młodzieŜ

Podziękowanie
Pani Anna Woronko wraz z Mateuszem dziękują radnym gminnym za udzielone wsparcie i pomoc finansową w zakupie
sprzętu rehabilitacyjnego dla Mateusza.

CZYM PALISZ W SWOIM „OGNISKU DOMOWYM” ?
Ciemny, gęsty dym unoszący się nad dzielnicą domków jednorodzinnych – to częsty widok o tej porze roku. W domowych piecach i
kominkach mieszkańcy spalają często swoje śmieci nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa, które za tym idzie. Najczęstszych
powodem takiego postępowania jest przekonanie, Ŝe to sposób na oszczędności. Wiele osób tłumaczy to sobie tak: „Po co płacić za wywóz
odpadów, które moŜna puścić z dymem?”. Tymczasem kominiarze mówią, Ŝe wcale nie jest to tak oczywiste. Spalanie śmieci powoduje
szybkie niszczenie kominów, w których osadza się tzw. mokra sadza. MoŜe ona spowodować zapalenie się przewodu kominowego i poŜar
domu. PoniewaŜ mokrą sadzę bardzo trudno usunąć, jest to kosztowna usługa.

Błędem jest takŜe myślenie, Ŝe śmieci do niczego się nie nadają. Dzięki segregacji odpadów moŜna odzyskać wiele surowców wtórnych w
sposób, który nie zagraŜa zdrowiu ludzi i skaŜeniu środowiska. Za posegregowane odpady przekazane do firmy wywozowej nie trzeba
płacić, gdyŜ firma wywozowa, z którą podpisaliśmy umowę ma obowiązek je od nas odebrać raz na miesiąc w ramach jednej opłaty za
odbiór odpadów komunalnych.

No ale oprócz tego, dlaczego „puszczanie śmieci z dymem” jest takie złe? – Wśród wielu argumentów najwaŜniejszym jest szkodliwość,
dla zdrowia ludzkiego i środowiska, związków wytwarzanych w trakcie spalania odpadów. StęŜenie rakotwórczych dioksyn i furanów w
dymie, jaki powstaje podczas spalania śmieci w niskich temperaturach (czyli w domowych piecach), aŜ 1000 – krotnie przekracza
dopuszczalne normy. Co gorsza, pył, gaz i para z kominków unosi się bardzo nisko nad ziemią i bardzo szybko na nią opada. Osoba
spalająca we własnym piecu śmieci zatruwa siebie, swoją rodzinę oraz najbliŜszych sąsiadów! Nawet jeśli unikniemy bezpośredniego
kontaktu z substancjami unoszącymi się w powietrzu, to trafią one do gleby i wody, a stamtąd do naszego poŜywienia.

JeŜeli spalać – to nie indywidualnie! Odpady z uwagi na ich duŜą wartość energetyczną mogą być spalane tylko w jednym miejscu – w
specjalnych instalacjach do termicznego przekształcania odpadów. Tylko tam odpady spalane są w bardzo wysokiej temperaturze (o wiele
wyŜszej niŜ w domowych piecach). Spaliny zostają oczyszczone przez niezwykle skuteczne filtry i w efekcie pozbawione toksycznych
substancji.

Tak jak w poprzednich latach, Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” kontynuuje obecnie kampanię pt.: „W domowym
piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”, która ma na celu uświadomienie szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania odpadów w
warunkach domowych oraz promowanie zachowania przyjaznego środowisku. W tym roku akcja prowadzona jest we współpracy z
lokalnymi mediami (telewizja, gazety, biuletyny), a takŜe ze szkołami oraz straŜami gminnymi i miejskimi, którym Związek przekazał
materiały edukacyjne i informacyjne (broszury, foldery, plakaty).

KaŜda szkoła na terenie gmin Związku moŜe wziąć aktywny udział w akcji,
poprzez samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej trzech
działań (np. lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami, szkolne wydawnictwa
itp.) adresowanych do własnych uczniów, ich rodziców i lokalnej społeczności.
Działania muszą propagować zachowania prośrodowiskowe.

Zgłoszenie udziału w akcji, dyrekcja placówki oświatowej musi wysłać na
adres Związku. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 marca 2010. W czerwcu
Komisja Związku wyróŜni szkoły, które wezmą udział w akcji oraz nagrodzi
koordynatorów, którzy wykaŜą się największą aktywnością.

Więcej informacji na temat działań Związku oraz akcji (w tym regulamin i
zgłoszenie dotyczące akcji) znajdą Państwo pod adresem www.kzg.pl.
KONTAKT
Komunalnu Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (Rok załoŜenia 1991),
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona internetowa: www.kzg.pl
-gospodarka odpadami: tel. (58)624-66-11, dgo@kzg.pl
-ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. (58)624-75-15, dos@kzg.pl

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kosakowo,
mija kolejny rok, w którym z Waszego mandatu rozwiązuję problemy nurtujące naszą społeczność.
Wchodzimy w rok o bardzo trudnym budŜecie, który dotyka wszystkich, równieŜ inne samorządy, które tak jak my,
odnotowują spadek dochodów. Jednak pomimo kryzysowej sytuacji obiecuję, Ŝe zadania, na które czekacie, tak jak zawsze,
będę realizował.
Szanowni Mieszkańcy,
z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia Ŝyczę tego, co w Ŝyciu kaŜdego z nas powinno być
najwaŜniejsze: wiary - by umacniała nas w dąŜeniu do celu, nadziei - by poszerzała horyzonty oraz miłości, której kaŜdy z
nas pragnie i potrzebuje. śyczę, by pogoda ducha nie opuszczała naszych serc, święta były spędzane w rodzinnej i ciepłej
atmosferze, a dzieciątko Jezus błogosławiło nas i naszych najbliŜszych.
Pomimo, Ŝe mijający rok, ze względu na panujący kryzys, nie był sprzyjający naszym zamierzeniom i
planom, mam nadzieję – czego Wam i sobie Ŝyczę – Ŝe Nowy 2010 Rok, mimo wszystko, rozwiąŜe trudności i przyniesie
radość oraz sukcesy. A więc, Do Siego Roku i Wesołych Świąt
Jerzy Włudzik Wójt Gminy Kosakowo

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
z pierwszą wizytą w Kosakowie

Otwarcie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie
i Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Podziemnych Magazynów Gazu

Pierwszy Honorowy
Obywatel Gminy Kosakowo

Uroczysta promocja
Albumu o Kosakowie

Akt wyraŜający zgodę na przejęcie terenu pod lotnisko cywilne
w Gdyni-Kosakowie wręcza Jan Bury, sekretarz stanu Skarbu Państwa

Złota statuetka „Fair Play” dla Gminy Kosakowo

Kosakowo - na szlaku cysterskim

Rozpoczęcie działalności Uniwersytetu III Wieku
Ponadto m.in.:
*Rozpoczęto projekt U.E. „Efektywny samorząd – kompetentna
kadra” dla pracowników Urzędu Gminy
*Kosakowo zostało siedzibą dekanatu, księdzem dziekanem Jan
Grzelak, a takŜe obchodziliśmy 50-lecie kapłaństwa ks. kanonika
Zygmunta Karczewskiego z Pierwoszyna
*wybudowano rurociąg w Mechelinkach, ścieki z oczyszczalni nie
będą juŜ zanieczyszczać plaŜy

Odsłonięcie obelisku pamięci mieszkańców
Gminy zamordowanych przez hitlerowców

*Ośrodek Pomocy Społecznej i StraŜ Gminna otrzymały nowe
siedziby
*uporządkowano parking i teren rekreacyjny przy Szkole
Podstawowej w Mostach
*zmodernizowano lub wybudowano 24 ulice i postawiono kolejne 124
punkty oświetleniowe
*oddano do uŜytku kolejne chodniki oraz ścieŜkę rowerową
Kosakowo-Dębogórze
*urządzono następne boisko - w Kazimierzu

