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Kto jest kim w Gminie?
Mirosław Marek
Przewodniczący Rady
Gminy Kosakowo

Od urodzenia mieszkaniec
Gminy
Kosakowo.
Początkowo mieszkał w
miejscowości Rewa, a od
1965 roku w Kosakowie.
Szkołę
Podstawową
ukończył w Dębogórzu, a
następnie Technikum Chłodnicze w Gdyni.
Pierwszą pracę rozpoczął w Zakładzie Gazyfikacji
Bezprzewodowej w Gdyni-Chyloni, gdzie zajmował
stanowiska od Dyspozytora do Dyrektora
Handlowego.
Od 2001 roku do dziś pracuje w firmie
PETROLINVEST Gdynia, jako Mistrz. Firma
zajmuje
się
dystrybucją
gazu
płynnego,
sprowadzanego drogą morską.
Żona Ewa prowadzi Sklep Wielobranżowy w
Kosakowie. Mają dwoje wspaniałych dzieci, które
już
założyły
własne
rodziny.
Dzieci
są
absolwentami Akademii Morskiej w Gdyni.
Niedawno urodziła się Państwu Marek wnuczka.
Do Rady Gminy kandydował z Komitetu
Wyborczego Wyborców Jerzego Włudzika, Uzyskał
mandat radnego wsi Kosakowo, a 30 listopada
2010 roku, na I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy
Kosakowo został wybrany Przewodniczącym Rady
Gminy.
Pragnie zająć się i rozwiązywać palące problemy
społeczności gminy.
Główne cele to: między innymi: budowa kanalizacji
burzowej, zagospodarowanie wód opadowych,
modernizacja dróg osiedlowych, połączenie Obłuża
z Kosakowem ulicą Derdowskiego, budowa ronda
lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Wiejskiej i Płk. Dąbka w Pogórzu oraz
przystosowanie brzegu morskiego w Mechelinkach
do
potrzeb
rybaków,
mieszkańców
i
wczasowiczów.
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Zmarł Honorowy Obywatel
Gminy Kosakowo
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 lutego 2011
roku zmarł Honorowy Obywatel Gminy Kosakowo Pan
Tadeusz Krzysztof. Był pierwszym, któremu Rada Gminy
Kosakowo przyznała ten zaszczytny tytuł.
Pochodził z dalekiego Będzina. Absolwent Wyższej Szkoły
Handlu i Transportu Morskiego. Po 33-letniej żegludze w
Polskich Liniach Oceanicznych „zaokrętował” w ukochanej
przez siebie miejscowości Rewa, gdzie chwilę później w
swoim domu otworzył muzeum rybackie, które szybko
uzyskało rangę międzynarodową. Zawdzięczamy Mu niemały
dorobek piśmienniczy, w tym kilka pozycji o naszej Gminie i
jej zasłużonych mieszkańcach.
Był także inicjatorem powstania Ogólnopolskiej Alei
Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.
Z pewnością przeszedł do historii naszej małej ojczyzny.
Łączymy się w żałobie z Żoną, Rodziną i Bliskimi
Zmarłego.
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław
Marek oraz radni

Pogrzeb Pana Tadeusza Krzysztofa odbył się
11 lutego 2011r. po mszy w Kościele p.w.
Św. Antoniego w Kosakowie. Został
pochowany na cmentarzu w Kosakowie.

Wieczór Poetycko-Muzyczny
pamięci Tadeusza Krzysztofa
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo zapraszają
na Wieczór Poetycko - Muzyczny poświęcony
Pamięci Tadeusza Krzysztofa. Wieczór odbędzie się
w czwartek 24 marca bieżącego roku o godzinie
17.00 w Czytelni Biblioteki w Kosakowie,
ul.Fiołkowa 2 /przy Ośrodku Zdrowia/. Wstęp wolny.
Zapraszamy

WIECZÓR POETYCKI POŚWIĘCONY MIŁOŚCI
Nie myślcie – co ja bym chciał innym powiedzieć, ale – co inni by mogli chcieć ode mnie usłyszeć... Spędzamy ze sobą raptem kilka, kilkanaście, góra
kilkadziesiąt lat. Potem - kto wie, niebo, piekło, jakieś mgliste zaświaty, pustka, może nicość. Warto jednak tak pielgrzymować, warto tworzyć taką sztukę, byśmy mogli
poczuć, iż w tym naszym włóczęgostwie znikąd i donikąd nie byliśmy tak zupełnie samotni. (Karol Dettlaff)

Tematem przewodnim kolejnego już Wieczoru Poetyckiego, który odbył się 10 lutego w
bibliotece gminnej w Kosakowie była Miłość - pojmowana bardzo szeroko. W trakcie
Wieczoru ogłoszono wyniki Konkursu Poetyckiego na wiersz poświęcony miłości.
Organizatorzy Wieczoru - Wójt Gminy Jerzy Włudzik oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej Anna
Kloka zapewne nie spodziewali się tak wielkiego zainteresowania konkursem. Dość
powiedzieć, iż w konkursie wzięło udział 51 osób z różnych zakątków Polski, a jedna Pani
nawet z... Berlina (uhonorowana specjalnym wyróżnieniem Dyrektor Biblioteki), Sala biblioteki
pękała w szwach od licznie zgromadzonych Gości. Jury Konkursu: Wojciech Klimczyk
(przewodniczący), Jadwiga Piernicka oraz Karol Dettlaff,
nagrodziło następujących poetów:
W kategorii dzieci szkolnych (szkoły podstawowe i gimnazja):
I miejsce: Lidia Mikulska, II miejsce: Szymon Miklaszewicz, III miejsce: Monika Bejrowska
wyróżnienia: Marta Nowosielska, Patrycja Hildebrandt, Dariusz Pstrągowski
W kategorii młodzieży ponadgimnazjalnej oraz studentów:
I miejsce: Iwona Kaleta, II miejsce: Łukasz Lazarewicz, III miejsce: Marta Klemenska
wyróżnienia: Malwina Miotke, Agnieszka Sarnowska, Amanda Makowska, Paulina Kurpiewska
W kategorii dorosłych:
I miejsce: Justyna Halemba, II miejsce: Edyta Kurtyka, III miejsce: Lucyna Sorn
wyróżnienia: Wiktoria Śliwińska, Anna Kurczyńska, Anna Wojtunik.
Wójt wyróżnił „List w butelce”, przyznając jego autorce – Marcie Szczepaniak nagrodę specjalną. Gratulujemy laureatom,
wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy weny na kolejne utwory.
Wieczór poprowadził oraz sonatą księżycową Beethovena okrasił Karol Dettlaff, specjalista ds. kultury w tut. Urzędzie Gminy.

29 marca, wtorek odbędą się Gminne Eliminacje Rodnej Mowy. Zapraszamy wszystkie Szkoły do licznego udziału.
Eliminacje odbędą się w Dębogórzu w Domu Kaszubskim o godz. 10- tej. Zgłoszenia u pani Lucyny Sorn.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

IV SESJA RADY GMINY KOSAKOWO
W dniu 1 lutego Rada Gminy odbyła IV swoje posiedzenie. W porządku obrad znalazły się między
innymi: projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Suchy Dwór oraz projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w Dębogórzu w rejonie ulic
Skalniakowej i Pomorskiej. Wśród publiczności byli mieszkańcy Suchego Dworu. Uchwalony w
dniu 1.02.2011r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Suchy Dwór, określa
szczegółowo zasady kształtowania nowej zabudowy. Dotychczas obowiązujący plan z 1995r.
dawał dużą dowolność w zagospodarowaniu działek. Nie ustalał podstawowych wskaźników
dotyczących m. in. wysokości, procentu i intensywności zabudowy. Nowy plan był wcześniej
dwukrotnie przedmiotem prac Rady Gminy ubiegłej kadencji. Do uchwalenia jednak nie doszło.
Tym razem, nowa Rada Gminy - ku uciesze zgromadzonych - większością głosów przyjęła
uchwałę.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek
znajdujących się w Dębogórzu, w rejonie ulicy Skalniakowej Radni postanowili wycofać z porządku
obrad i przenieść na termin późniejszy ze względu na konieczność szczegółowego
przeanalizowania jeszcze rozwiązań przyjętych w projekcie planu.
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady na sesję przybył Pan Zbigniew Chmaruk – Prezes
Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, który poinformował
zgromadzonych, że Minister Rolnictwa uznał strategię rozwoju naszej Lokalnej Grupy Rybackiej za
najlepszą w kraju. Stowarzyszenie Północnokaszubska LGR
otrzymało na rozwój obszarów rybackich 70 mln. złotych. Taka
wysoka lokata jest wynikiem pracy włożonej na szkoleniach oraz spotkań z mieszkańcami gmin, na których
zbierane były ankiety z pomysłami. Na realizację Strategii przyznano Stowarzyszeniu kwotę prawie 70 mln.
złotych i jest to największa kwota przyznana dla Lokalnych Grup Rybackich. Obecnie Stowarzyszenie
przystępuje do organizowania Biura we Władysławowie, a Pan Prezes wyraził nadzieję, że mieszkańcy
obszaru będą składać wnioski i wykorzystają w 100% przyznaną kwotę. Pieniądze z unijnych dotacji mają
być przeznaczone na rozwój regionu, np. na dofinansowanie inwestycji rybaków i hodowców ryb.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronie internetowej stowarzyszenia: www.plgr.pl.
Stowarzyszenie założyły Gminy: Hel, Jastarnia, Puck, Władysławowo, Kosakowo, Krokowa, Puck,
Wejherowo.

Uchwały podjęte na IV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 1 lutego 2011 roku.
Uchwała nr IV/1/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Suchy
Dwór w gminie Kosakowo.
2.
Uchwała nr IV/2/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 108/9 położonej w Pogórzu gm. Kosakowo
3.
Uchwała Nr IV/2/2011 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr LXVII/70/2010 z dnia 12 sierpnia 2010
r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kosakowo na lata 2010-2015
4.
Uchwała nr IV/4/2011 w sprawie ustalenia zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym
terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie gminy Kosakowo.
5.
uchwała nr IV/5/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału ½ części działki nr 163/3 położonej
w miejscowości Dębogórze Gmina Kosakowo
6.
Uchwała Nr IV/6/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 134/1 obręb
Mechelinki Gmina Kosakowo.
7.
Uchwała nr IV/7/2011 w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami
pozarządowymi
8.
Uchwała Nr IV/8/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.
9.
Uchwała nr IV/9/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
10.
Uchwała Nr IV/10/2011 w sprawie ustalenia przedstawicieli Gminy Kosakowo w Zgromadzeniu Komunalnego
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni.
11.
Uchwała nr IV/11/2011 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Kosakowo do Rady Społecznej
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pucku.
12.
Uchwała Nr IV/12/2011 w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Rozwoju Północnych Kaszub
„NORDA” z siedzibą w Pucku.
1.

Uchwała Nr IV/7/2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 1 lutego 2011 roku
w sprawie: wieloletniego programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.. Nr 127, poz.
857 z późn. zm)
Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Wieloletni Program Współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Biuletynie Rady i Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Marek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik do Uchwały Nr IV/7/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 lutego 2011 roku

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOSAKOWO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA JEJ TERENIE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Program współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi, działającymi na jej terenie, zwanym w dalszej części Programem, stanowi
element polityki społeczno – finansowej Gminy.
§2
Ilekroć Programie jest mowa o:
Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kosakowo
Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kosakowo
Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kosakowo
organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w
celu osiągnięcia zysków,
celach priorytetowych – należy przez to rozumieć wybrane zadania z zakresu zadań własnych Gminy, określane corocznie przez
Wójta dla poszczególnych edycji konkursów dla organizacji pozarządowych i dotacji
grantach – należy przez to rozumieć dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na projekty realizowane w ciągu roku
budżetowego, przyznawane w trybie Gminnego Konkursu Grantowego
konkursie – należy przez to rozumieć Gminny Konkurs Grantowy
dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową z budżetu Gminy z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w
celu osiągnięcia zysku, w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawą o sporcie.

1.

2.

§3
Współpraca między władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi, dotyczy zadań własnych Gminy, a w szczególności
następujących dziedzin:
1)
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2)
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
3)
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
4)
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
5)
działań na rzecz osób niepełnosprawnych
6)
ochrony i promocji zdrowia.
Wójt ustala corocznie cele priorytetowe z zakresu zadań określonych w ust. 1, dla
poszczególnych edycji konkursów dla organizacji pozarządowych.
Wójt może również określić procentowy udział środków finansowych przeznaczonych na
poszczególne priorytety w ogólnej kwocie przewidzianej dla danej edycji Konkursu.
3. Wójt ustala corocznie cele priorytetowe z zakresu udzielania dotacji klubom sportowym działającym na obszarze Gminy i niedziałającym w
celu osiągnięcia zysku, w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego lub zwiększy dostępność społeczności
lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.
§4
Gmina może wspierać organizacje pozarządowe w szczególności poprzez:
a)
współdziałanie, w tym powierzanie lub wspieranie zadań dotyczących realizacji projektów stanowiących zadanie własne gminy
b)
udzielanie wsparcia przy staraniu się o środki z innych źródeł, niż budżet gminy, m.in. poprzez udzielanie rekomendacji itp.
c)
udzielanie dotacji służących w szczególności rozwojowi sportu
d)
doradztwo i udzielanie pomocy w przygotowywaniu projektów
e)
tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym
f)
prowadzenie wykazu organizacji pozarządowych na stronach internetowych urzędu
g)
popularyzację działalności organizacji pozarządowych
h)
informowanie o udziale organizacji pozarządowej w pracach na rzecz Gminy
i)
pomoc w nawiązywaniu współpracy z gminami partnerskimi
j)
wsparcie działań integrujących lokalne organizacje pozarządowe i ich liderów wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska
k)
pomoc w dotarciu z informacjami do mediów
l)
promowanie wolontariatu
m)
udostępnianie lokali.
§5
W celu eliminacji zjawisk uznaniowości, dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ujętego w § 3 odbywa się w
szczególności w trybie otwartych konkursów organizowanych dla organizacji pozarządowych, tj.: Gminnych Konkursów Grantowych.
§6
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje, o których mowa w § 5 określa corocznie Rada Gminy w uchwale budżetowej.
Rozdział II
Zasady współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi
§7
Współpraca Gminy, z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady jawności, partnerstwa, pomocniczości i efektywności, zarówno
na etapie udzielania jak i rozliczania dotacji.
§8
1. Powierzanie, bądź wspieranie zadań publicznych łączy się z udzielaniem dotacji, a nie dofinansowywaniem.
2. Dotacje nie będą przyznawane na:
a.
budowę, inwestycje, remonty, wyposażenie lokali
b.
zakup gruntów
c.
działalność gospodarczą
d.
pokrycie kosztów nie związanych realizacją projektu
e.
działalność zarządu organizacji pozarządowej.
f.
pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji pozarządowej.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§9
Z organizacjami pozarządowymi współpracują w szczególności: pełnomocnik Wójta ds. organizacji pozarządowych, mający za zadanie utrzymywanie
bieżących kontaktów i dbanie o płynny przepływ informacji pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi, Referat ds.
Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki oraz jednostki organizacyjne Gminy, w tym Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, szkoły gminne, a także sołectwa.
UZASADNIENIE do uchwały
Program określa formy współpracy oraz zakres zadań, które mają być realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Jest swoistym
przewodnikiem – informacją dla lokalnych organizacji, na co mogą liczyć ze strony władz samorządowych na swoim terenie. Opisuje reguły tej
współpracy. Przed uchwaleniem został przedstawiony w/w organizacjom do zaopiniowania.
Generalnym adresatem programu jest wspólnota samorządowa, którą tworzą wszyscy mieszkańcy Gminy. Najważniejszym jednak adresatem są
lokalne organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i inne. Program dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego,
które chcą działać na terenie Gminy.
Aktualny zakres przedmiotowy programu jest uzależniony od lokalnych uwarunkowań. Organizacje pozarządowe mają jednak prawo występować z
inicjatywą przejmowania lub podejmowania nowych zadań, dlatego też możliwe jest rozszerzanie tej listy poprzez nowelizacje programu. Dokument
opisujący reguły współdziałania władz lokalnych z organizacjami nie może bowiem powstawać bez udziału tych ostatnich.
W przypadku przekazania zadania organizacji pozarządowej jest ona wykonawcą, ale robi to w imieniu organu administracji.

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo
w okresie od 31.12.2010r. do 1.02.2011r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 1 ogłosiłem wykaz i ustaliłem czynsz dzierżawny za nieruchomości stanowiące własność Gminy Kosakowo przeznaczone do
wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres 1 roku. /dot. działek przy ul. Rzemieślniczej – cmentarz komunalny,
2. Zarządzeniem Nr 2 odwołałem Społeczną Radę Programową działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kosakowie.,
3. Zarządzeniem Nr 3 przeznaczyłem do likwidacji zużyty sprzęt elektroniczny w Urzędzie Gminy, zaopiniowany i przygotowany do zniszczenia
przez informatyka urzędu. Sprzęt ten w całości – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – został
oddany za potwierdzeniem do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki przy ul.
Konwaliowej 1,
4. Zarządzeniem Nr 6 określiłem wysokość kwoty dotacji z budżetu Gminy do kosztów utrzymania jednego dziecka w niepublicznych przedszkolach i
punktach przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy /dotacja na 1 dziecko wynosi 170,43 zł. miesięcznie/,
5. Zarządzeniem Nr 7 zarządziłem wybory sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy. Załącznikami do tego zarządzenia są: kalendarz wyborczy oraz
tryb zgłaszania kandydatów na sołtysów i kandydatów do sołeckich komisji wyborczych. Wybory przeprowadzą soleckie komisje wyborcze z siedzibą
w każdej miejscowości, zgłoszenia kandydatów na sołtysów przyjmować będzie Gminna Komisja Wyborcza, która – zgodnie ze statutem sołectwa zostanie powołana przez Wójta do dnia 4 lutego br. Wybory odbędą się w niedzielę 6 marca br. Jednocześnie zarządzeniem Nr 10 zmieniłem terminy
zebrań wiejskich, na których nowo wybrani sołtysi złożą ślubowania równoznaczne z objęciem funkcji. Odbędą się one w terminie od 11 – 22.04.br.
/w poprzednich wyborach odbyły się od 10-20.04./,
6. Zarządzeniem Nr 8 przekazałem uprawnienia jednostkom organizacyjnym /szkoły + GOPS/ do dokonywania przeniesień w planach wydatków
bieżących oraz do zaciągania zobowiązań w roku 2011 z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zaparty upływa w roku 2012,
7. Zarządzeniem Nr 9 upoważniłem kierownika GOPS do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w
wieloletniej prognozie finansowej – do wysokości 370.292 zł. ,
8. Ogłoszono nabory na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy. W ich wyniku zatrudniono pracowników do: Biura Obsługi Interesanta /w związku
z przejściem p. N. Paszke do Biura Rady/, specjalistów ds.: sportu, kultury, turystyki i rekreacji /4 etaty/ w związku z utworzeniem w strukturach
Urzędu Gminy Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji /w miejsce zlikwidowanego GOKiS/, oraz sekretarkę /w związku z przejściem do
Ref. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji p. A. Padée/. Referat w pełnym zakresie rozpoczyna działalność z dnie. 1.02.br. w budynku Punktu
Informacji Turystycznej w Rewie, przy ul. Morskiej 56 /dawna siedziba GOKiS/.
II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI /od 21.12.2010 r. do 1.02.2011 r./
1. Zawarcie umowy o ustaleniu odszkodowania za drogi przed zatwierdzeniem podziału nieruchomości - działki nr 411/29 o pow. 0,2529 ha obręb
Rewa, odszkodowanie w wysokości 35 zł za 1m2 z zaliczeniem na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego nieruchomości z
zastosowaniem dopłat (droga dojazdowa – o pow. około 651 m2).,
2. Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Kosakowo własności
działki nr 127/6 o pow. 0,06 ha położonej w Mechelinkach zajętej pod drogę gminną (poszerzenie ulicy Szkolnej),
3. Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2011 roku po uwzględnieniu odwołania Wójta Gminy Kosakowo w sprawie uchylenia decyzji
Starosty Puckiego z dnia 16 marca 2010r orzekającej o zwrocie nieruchomości gminnej oznaczonej nr 397/3 o pow. 890 m2, położonej w obrębie
Dębogórze (sołectwo Dębogórze Wybudowanie) na rzecz poprzedniego właściciela i zobowiązującej w/w do zwrotu na rzecz Gminy Kosakowo kwoty
w wysokości 547,52 zł.
III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W wyniku przetargu nieograniczonego na Obsługę prawną związaną z zakładaniem i eksploatacją lotniska cywilnego użytku publicznego na terenie
Gminy Kosakowo została wybrana oferta złożona przez: Kancelarię Radców Prawnych Leśniewski, Dobrzański Spółka Partnerska, ul. Abrahama
41/16, 81-366 Gdynia /oferta nr 2/ - za cenę brutto wykonania zamówienia 67.500 zł. /wpłynęły 2 oferty/
2. Ogłoszono przetarg na Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wyceny w roku 2011 nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo oraz
innych podmiotów. Termin składania ofert upłynął 20.01.br. Wpłynęło 7 ofert. Postępowanie jest w toku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!
WYBORY SOŁTYSÓW – w niedzielę 27 MARCA 2011r. w godz. 8-18.
Lokale wyborcze w każdej wsi.
Głosujemy poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KALENDARZ WYBORCZY
dla przeprowadzenia w Gminie Kosakowo wyborów sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy
zarządzonych na dzień 27 marca 2011r.
(zmieniony Zarządzeniem Nr 25/2011Wojta Gminy Kosakowo z dnia 18 lutego 2011r.)

3
4
5
6
7
8
9

Treść czynności
Powołanie przez Wójta Gminnej Komisji Wyborczej
Przyjmowanie przez Gminną Komisję Wyborczą zgłoszeń kandydatów na sołtysa /wraz z listą poparcia i pisemną
zgodą na kandydowanie/
Podanie do wiadomości wyborców obwieszczeń zawierających dane o kandydatach na sołtysów
Zgłaszanie kandydatów do sołeckich komisji wyborczych /przez kandydatów na sołtysa/
Powołanie sołeckich komisji wyborczych
Sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy
Druk kart do głosowania /kandydaci wymienieni w kolejności alfabetycznej nazwisk/
Szkolenie członków sołeckich komisji wyborczych
Zakończenie kampanii wyborczej

10
11
12

Przekazanie sołeckim komisjom wyborczym kart do głosowania i materiałów wyborczych
Głosowanie /lokale wyborcze w każdej miejscowości/
Wnoszenie protestów przeciwko ważności wyborów do Gminnej Komisji Wyborczej /termin rozpatrzenia do 3 dni/

do dnia
4.02.
7.02. – 18.02.
godz. 15,00
22.02.
25.02.
28.02.
18.03.
25.03.
25.03.
25.03.
/do godz.24,00/
27.03.
27.03.
28.03.

13
14
15

Ogłoszenie wyników wyborów sołtysów
Zebrania Wiejskie /złożenie ślubowania i objęcie funkcji przez nowo wybranych sołtysów oraz wybory rad sołeckich/
Usunięcie plakatów, haseł wyborczych itp.

2.04.
11.04. – 22.04.
2.04.

Lp.
1
2

Uzasadnienie
Zmiana terminu wyborów sołtysów jest konieczna ze względu na zapis art. 5 pkt 3 Statutu Sołectwa, który mówi, że „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata od dnia
wyborów”. Poprzednie wybory odbyły się 25 marca 2007r. Termin 27 marca 2011r. jest pierwszym możliwym, w którym mogą się odbyć wybory sołtysów na kadencję
2011-2015.
Zmiana daty wyborów sołtysów nie spowodowała żadnych innych zmian w kalendarzu wyborczym w kwestii zgłaszania kandydatów na sołtysów, zgłaszania kandydatów do
sołeckich komisji wyborczych, ani terminów zebrań wiejskich, na których wybierane będą Rady Sołeckie. Jedyną zasadniczą zmianą jest przełożenie daty wyborów sołtysów
z 6 na 27 marca 2011r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wyciąg z OBWIESZCZENIA
Wójta Gminy Kosakowo z dnia 18 lutego 2011r.
podaje się do publicznej wiadomości informację
o lokalach wyborczych oraz siedzibach sołeckich komisji wyborczych, w których odbędzie się 27 marca 2011r. głosowanie
w wyborach sołtysów na terenie Gminy Kosakowo
SOŁECTWO
Siedziba sołeckiej komisji wyborczej
/lokal wyborczy/
DĘBOGÓRZE
Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, ul. Pomorska 30
DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE
świetlica wiejska w Dębogórzu Wybudowaniu, ul. Długa 16
KAZIMIERZ
świetlica wiejska w Kazimierzu, ul. Majowa 21
KOSAKOWO
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, ul. Fiołkowa 2
MECHELINKI
świetlica wiejska w Mechelinkach, ul. Nadmorska
MOSTY
Szkoła Podstawowa w Mostach, ul. Szkolna 16
PIERWOSZYNO
Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie, ul. Kaszubska 11
REWA
budynek Punktu Informacji Turystycznej w Rewie ul. Morska 56
POGÓRZE
Szkoła Podstawowa w Pogórzu, ul. Szkolna 15
SUCHY DWÓR
kontener przy placu zabaw dla dzieci w Suchym Dworze, ul. Kochanowskiego
Głosowanie odbędzie się w dniu 27 marca 2011r. w siedzibach sołeckich komisji wyborczych, w godzinach od 8,00 do 18,00. Sołtys jest wybierany
w głosowaniu tajnym przez stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.
Zapraszamy do urn wyborczych.

Zarejestrowani kandydaci na sołtysów w wyborach na terenie Gminy Kosakowo
zarządzonych na dzień 27 marca 2011r.
Po jednym kandydacie sołectwa: Mosty – Alina Merchel, Pogórze – Antoni Strzelec, Suchy Dwór – Bożena Roszak, Mechelinki –
Sabina Doering, Kazimierz – Jadwiga Wrzałek, Dębogórze Wybudowanie – Bożena Wolf-Sobieralska
Przy jednym kandydacie głosujemy na TAK lub NIE. Wybór nastąpi, gdy kandydat otrzyma więcej głosów na TAK.
Po dwóch kandydatów sołectwa: Kosakowo – Anna Chojnicka, Małgorzata Grzelak, Rewa – Marcin Kopitzki, Andrzej Romanowski,
Dębogórze – Tomasz Eliasz, Józef Melzer
Trzech kandydatów sołectwo Pierwoszyno – Ewa Purska, Tadeusz Suzga, Anna Wojtunik.
Przy dwóch i trzech kandydatach wybranym zostaje ten, który otrzymał najwięcej głosów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że w Biurze Projektu (w siedzibie GOPS), w godzinach pracy ośrodka
przyjmowane są zapisy do uczestnictwa w IV edycji projektu „Idę do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy osoby, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe i znajdują się w
trudnej sytuacji finansowej.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz
uchwały Nr IV/7/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami
pozarządowymi oraz Uchwały Nr XV/117/2007 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie: trybu postępowania o udzielanie dotacji na
realizację zadań z budżetu Gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, a także
sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań
WÓJT GMINY KOSAKOWO
ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych
na dotacje z budżetu Gminy Kosakowo na realizację zadań w 2011r.
I. Konkurs obejmuje w szczególności zadania w zakresie:
1/ wspierania przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w tym: organizacja imprez kulturalnych i ich promocja, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, upowszechnianie, promocja i
popularyzacja lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego, promocja gminy Kosakowo
2/ rozwijania działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w tym w szczególności
organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych różnych szczebli, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo –
rekreacyjnych, upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży
3/ochrony i promocji zdrowia, w tym opieki hospicyjnej nad mieszkańcami gminy Kosakowo, tworzenie warunków dla aktywnego życia osób
niepełnosprawnych.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zakłada się w roku 2011 m.in. organizację: Przeglądu Pieśni o Morzu, Festynu Kaszubskiego w
Rewie, Dni Gminy Kosakowo, Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, Edukacji żeglarskiej i morskiej dzieci i młodzieży Gminy
Kosakowo, Opieki hospicyjnej nad mieszkańcami Gminy.
Na realizację w/w zadań w budżecie Gminy Kosakowo na 2011r. przewidziano kwotę 120.000 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacje mogą być udzielane podmiotom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie.

1.
2.
3.

1)
2)
3)

2. Dotacje przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez podmiot ubiegający się o realizację zadania.
Oferta winna zawierać:
1/ szczegółowe dane o podmiocie ubiegającym się o realizację zadania, w tym informację o posiadanych
zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących możliwość wykonania zadania
2/ zakres działalności podmiotu wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu
3/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania, dokładny opis i charakterystykę zadania
4/ termin i miejsce realizacji
5/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym podanie kwoty oczekiwanej dotacji z budżetu
gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wykazaniem innych źródeł finansowania zadania
6/ aktualny statut podmiotu składającego ofertę
7/ aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego
podmiotu składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności
8/ sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za rok 2010 lub – w przypadku
dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności
9/ oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku
III. Terminy i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być zrealizowane w całości do 31 grudnia 2011r. lub w terminie określonym w umowie. Organizacja składająca ofertę powinna posiadać
odpowiednie wyposażenie oraz dysponować zasobami kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania.
IV. Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2011r.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do 15 kwietnia 2011 r.
2. Konkurs przeprowadza powołany przez Wójta Zespół, w składzie co najmniej 5-osobowym. Tryb pracy Zespołu określa Zarządzenie Wójta. W skład
Zespołu wchodzi: trzech przedstawicieli Rady Gminy oraz dwie osoby desygnowane przez Wójta Gminy. Zespół może korzystać z opinii zaproszonych
ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
3. Przy rozpatrywaniu ofert Zespół:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie
publiczne;
4) uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w latach poprzednich, biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na środków.
e) bada zgodność projektu z zadaniami gminy oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych, oferta zostanie odrzucona.
5. Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów, wykraczających poza zadania
określone w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane. Za poprawność złożonej oferty odpowiada wnioskodawca.
6. Po dokonaniu wyboru oferty, Wójt w terminie 7 dni informuje organizację pozarządową o
przyznanym grancie oraz doprowadza do podpisania umowy. W przypadku rezygnacji organizacji pozarządowej z podpisania umowy, albo nie zgłoszenia
się organizacji pozarządowej w celu podpisania umowy w terminie 7 dni od powiadomienia, odstępuje się od jej zawarcia.
7. Terminy przekazywania dotacji określa umowa.
VI. Rozliczenie dotacji i kontrola realizacji zadania
Wójt Gminy ocenia stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania oraz prawidłowość
wykorzystania środków oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Kontrola powinna dotyczyć nie tylko finansów, ale też merytorycznych zagadnień.
Organizacja pozarządowa jest zobowiązana do przedstawienia Wójtowi sprawozdania z wykonania umowy w terminie 30 dni po upływie
terminu, na który umowa została zawarta.
Rozliczenie następuje poprzez przedłożenie sprawozdania merytoryczno finansowego wraz z wykazem wszystkich faktur oraz ich
kopiami poświadczonymi przez zleceniobiorcę za zgodność z oryginałem, w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w
umowie.
4. Środki finansowe z budżetu gminy przekazywane są organizacjom pozarządowym w formie transz projektów przypadku
projektów całorocznych, oraz w formie zaliczki w przypadku projektów o czasie krótszym niż 12 miesięcy.
Termin rozliczenia dotacji wskazany w umowie jest nieprzekraczalny pod rygorem zwrotu przekazanej kwoty dotacji.
5. Organizacja pozarządowa, rozliczając dotację winna ponadto:
na wniosek Wójta udokumentować wysokość własnego wkładu finansowego, środków pochodzących spoza budżetu gminy,
oraz w postaci materiałów i pracy wolontariuszy – w wysokości deklarowanej we wniosku.
przedłożyć inne dokumenty, takie jak np. potwierdzone w miejscu pobytu listy uczestników, protokoły rozdania nagród lub inne
potwierdzające wykonanie usługi /np. wycinki prasowe, materiały reklamowe/
na wezwanie Wójta, organizacja pozarządowa jest zobowiązana uzupełnić w terminie 7 dni brakujące dokumenty i udzielić
wyczerpujących informacji na temat wydatkowania dotacji. W przypadku nie zastosowania się organizacji pozarządowej do tego warunku, Wójt rozwiązuje
umowę.
6. W przypadku stwierdzenia niegospodarności lub wydatkowania przez organizację pozarządową
przekazanych środków w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie, organizacja pozarządowa ma obowiązek zwrotu środków wraz z
ustawowymi odsetkami, licząc od daty przekazania środków.
7. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania zadania określonego w umowie, nie
wykorzystanie części przekazanych zaliczkowo środków podlega zwrotowi razem z ustawowymi odsetkami, licząc od daty przekazania środków.
Dokument potwierdzający wpłatę na konto wskazane przez Gminę niewykorzystanych środków należy przedłożyć wraz z rozliczeniem zrealizowanej
części zadania.
8. W przypadku wykorzystania dotacji w sposób niezgodny z celem określonym w umowie lub nie rozliczenia jej, Wójt
pozbawia organizację pozarządową prawa do udziału w konkursach na okres od 1 roku do 3 lat.
9. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji, organizacja pozarządowa jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym
fakcie Wójta pod rygorem pozbawienia prawa, o którym mowa w pkt. 7.

VII. Informacje dodatkowe
1. Ofertę konkursową na realizację każdego z wyżej wymienionych zadań należy przesłać pocztą na adres
Urząd Gminy Kosakowo 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 lub złożyć osobiście (w Biurze Obsługi Interesanta) w zamkniętej kopercie, pod rygorem
nieważności w terminie do dnia 31 marca 2011r. z oznaczeniem numeru zadania oraz adnotacją „Konkurs Grantowy”. O terminie złożenia oferty
decyduje data stempla pocztowego.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty
dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane.
3. Organizacja pozarządowa, która składa kilka ofert w konkursie – powinna złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej
kopercie, z odrębnym kompletem załączników.
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Sekretarz Gminy, tel. 058 660-43-15.
Wzór oferty oraz wzór umowy na realizacje zadania publicznego /nowe - zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
grudnia 2010r../ znajdują się na stronie internetowej Gminy na www.bip.kosakowo.pl w menu
Stowarzyszenia. Wzór oferty można otrzymać również
u pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w tut. Urzędzie Gminy, pok. Nr 4, w godz. pracy urzędu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia w Biuletynie Rady i Wójta Gminy i BIP.
Wójt Gminy
/-/ Jerzy Włudzik

Wójt Gminy Kosakowo informuje, że w sezonie letnim 2011 roku na terenach gminnych i dzierżawionych przez gminę będą
prowadzone następujące działalności :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dwie szkółki żeglarsko-windsurfingowe
Trzy wypożyczalnie sprzętu wodnego między innymi rowerków wodnych, kajaków
Dwa pawilony handlowe z upominkami, wyrobami z bursztynu
Trzy pawilony gastronomiczne w tym jeden z asortymentem rybnym
Sportowo-rekreacyjna polegająca na zabawach na poduszce pneumatycznej
Przejażdżki łodzią motorową w tym na bananie
Wypożyczalnia sprzętu plażowego i sportowego
Pięć punktów na prowadzenie drobnej sprzedaży okularów, czapek i akcesoriów plażowych

śp. Tadeusz Krzysztof - Honorowy Obywatel Gminy Kosakowo
Jak już wspominaliśmy wcześniej, odszedł od nas do Wieczności Pan Tadeusz Krzysztof, legendarny już za życia
mieszkaniec naszej Gminy. Łącząc się w bólu z rodziną i najbliższymi pana Krzysztofa, pragniemy przypomnieć jego wybitne
dla naszej lokalnej wspólnoty dokonania.
Wiadomo było powszechnie, iż w celu uzyskania wszelkiej informacji o historii naszej gminy, a nawet o najbardziej
zamierzchłych, pozostających w kręgu legend i mitów, dziejach naszej lokalnej małej ojczyzny, należało udać się tam, gdzie
mieszkał Pan Tadeusz Krzysztof, który po 33-letniej żegludze w Polskich Liniach Oceanicznych zaokrętował w ukochanej przez
siebie miejscowości. Urodzony w Będzinie, absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Transportu Morskiego, zamieszkał w
zakupionym przez siebie domu, należącym niegdyś do Klemensa Długiego, przyczyniając się do ocalenia i rozpropagowania
cennych dokumentów i pamiątek po tym najsłynniejszym z rewskich armatorów pierwszej de facto polskiej powojennej floty
handlowej. Muzeum rybackie, które nasz lokalny skarb o dwuimiennym nazwisku otworzył w swoim domu, uzyskało rangę
międzynarodowego i szybko stało się niecodzienną atrakcją turystyczną naszej Gminy. Pan Krzysztof sam oprowadzał gości i
turystów po muzeum, opowiadając zainteresowanym słuchaczom o historycznych ciekawostkach. Zbiory z zamkniętego niestety
z przyczyn finansowych domowego skarbca historii trafiły ostatecznie do różnych muzeów i osób prywatnych; część zaś do
dzisiaj zdobi gabinet, w którym Pan Krzysztof oddawał się lekturze i pisaniu.
A pisał niemało. Wszelako Gall Anonim naszej ziemi nie był anonimowy i pod dwuimiennym nazwiskiem ukazały się
takie pozycje, jak: w 1993 roku na prawach rękopisu Gmina Kosakowo - zarys geograficzno-historyczny, w 2003 - Wieś Rewa,
w 2004 Złota księga Gminy Kosakowo, w 2005 Klemens Długi. Armator Kaszubski z Rewy, w 2008 Bedeker Kaszubski oraz
bajka dla dzieci Delfinek Titinek z Rewy. W latach 2000 - 2005 pan Tadeusz Krzysztof wydał sześć numerów czasopisma
społeczno - kulturalnego Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska). W licznych artykułach dzielił się swoją bogatą wiedzą,
okraszając ją niepowtarzalnym stylem, głęboko emocjonalnym i przejmującym. Najbardziej osobistą twórczość Pana Krzysztofa
stanowiła jednak poezja, tyleż nasycona lokalnym morskim kolorytem, co uniwersalną problematyką każdego człowieka,
stawiająca w duchu egzystencjalizmu fundamentalne pytania o kondycję i sens ludzkiej egzystencji oraz przemijania.
Niemniej jednak sam Pan Tadeusz Krzysztof zadbał o to, by najwartościowsze skarby naszej gminy, a także pamięć o
tych, którzy nadali jej niepowtarzalną tożsamość, nigdy nie przeminęła. Był inicjatorem powstania Ogólnopolskiej Alei
Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie oraz autorem projektu Krzyża Morskiego z ramionami w kształcie kotwic, dającego początek
tej Alei. W sierpniu 2009 roku, jako pierwszy został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Gminy Kosakowo.
Głęboko wierzymy, iż już po tamtej stronie życia Pan Tadeusz Krzysztof, historyczne sumienie naszej gminy, z równym
zapałem pracuje nad ocaleniem naszej lokalnej historii. Pragniemy jednocześnie zapewnić, iż lekcja historii i odpowiedzialności
za tradycję małych ojczyzn, udzielana nam skwapliwie przez Pana Tadeusza Krzysztofa, na zawsze pozostanie sztandarem
naszej troski o dobro wspólne.

NASI JUBILACI
28 stycznia 2011 roku odbył się jubileusz: 98. urodzin Pani Marii Brodalskiej z Pierwoszyna, w którym
uczestniczyli i Szacownej Jubilatce złożyli życzenia z-ca Wójta Zdzisław Miszewski oraz Radna z
Pierwoszyna Wiktoria Śliwińska.
8 lutego 92. urodziny obchodziła Pani Janina Krasowska z Dębogórza. W tym wyjątkowym dniu
najlepsze życzenia Jubilatce złożyli z-ca Wójta oraz Sołtys wsi Dębogórze Józef Melzer.
Życzymy dużo zdrowia, pomyślności i radości.

Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci w wieku 3-6 lat wraz z opiekunami na zajęcia z cyklu
"Legendy i bajeczki u Pani Marteczki".
Jeśli ktoś chciałby dzielnym rycerzem zostać,
z piękną królewną w zamku się spotkać.
Jeśli ktoś chciałby na balu tańczyć
lub też ze smokiem ogromnym walczyć.
Prosimy - wyrusz wraz z nami
na spotkanie z legendami.
Przygód cię spotka tutaj bez liku,
więc przyjdź dziewczynko, przyjdź też chłopczyku!
Przyjdź by pobawić się razem z nami,
na zajęcia zapraszamy!!!!
Zajęcia będą odbywały się co miesiąc w siedzibie Biblioteki. W programie między innymi:
- zapoznanie z legendami, podaniami i bajkami z różnych regionów Polski
- metody i techniki aktywizujące związane z tematyką zajęć
- liczne atrakcje i niespodzianki.
Prosimy o wcześniejsze wpisanie się na listę dostępną w Bibliotece (ilość miejsc ograniczona!)
Cykl poprowadzi wykwalifikowany pedagog - Marta Szczepaniak.
Pierwsze zajęcia już 1 marca o godzinie 16.00.

WALENTYNKI W BIBLIOTECE
Z okazji walentynek w bibliotece szkolnej została zaprojektowana gazetka ścienna na
temat tego wspaniałego święta. Dowiedzieć się z niej można o pochodzeniu walentynek oraz
życiorysie św. Walentego. Uczniowie mogą także przeczytać, jakie były i są sposoby
okazywania sobie miłości. W zabawny sposób przyjrzano się zakochanym zarówno po stronie
męskiej, jak i damskiej. Wyróżniono kilka charakterystycznych typów. Zaprezentowano
symbolikę kwiatów i wiele fragmentów wierszy o miłości. Nauczyciel biblioteki szkolnej pani
Anna Wróblewska stworzyła również wystawkę tomików poezji o miłości. Zapraszamy
wszystkich do skorzystania z poetyckich podpowiedzi!

Festiwal Piosenki Naszych Dziadków – 3 luty
Jak co roku, pod przewodnim hasłem „Muzyka łączy pokolenia”, w Gminnym Ośrodku Kultury w
Pierwoszynie odbył się, organizowany przez Szkołę Podstawową w Mostach Festiwal Piosenki
Naszych Dziadków powiatu puckiego. Młodych wokalistów
oceniało jury, w którym zasiadły panie: Beata BartelikJakubowska, Gabriela Kucz, Anna Szymborska i Anna Padée.
Wykonawcom przysłuchiwał się również Wójt Gminy. Oprócz
1, 2 i 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej, jury przyznało
nagrodę „Srebrną muszlę” – czyli Grand Prix Festiwalu. Jego
uczestnicy przypomnieli wiele ponadczasowych przebojów,
które wzruszają i bawią, Przebojów, które kiedyś nucili prawie
wszyscy, a dziś słuchają babcie, dziadkowie i wnuczęta. Jury nagrodziło:
W kategorii klas I – III:
I miejsce -Sara Muża - SP Mosty
II miejsce – Magdalena Mikulska - SP Mosty
III miejsce – Joanna Tkaczyk z klasy - SP Mosty
W kategorii klas IV-VI:
I miejsce – Zuzanna Tryk, Magdalena Luniak, Julia Żaboklicka - SP Mosty
II miejsce – Aleksandra Stoińska - SP Pogórze
III miejsce – Maciej Hildebrandt –SP Mrzezino
W kategorii – Gimnazjum:
I miejsce - Hanna Głowienke – Mrzezino
II miejsce – Karolina Mazur – Mosty
III miejsce – Dominika Szweda – Żelistrzewo oraz Wiktor Gabor –Mosty
W tej kategorii jury przyznało wyróżnienie, które otrzymał Artur Adas z Żelistrzewa.
Główną nagrodę – Grand Prix Festiwalu zdobył Marcin Molendowski z Gimnazjum w Mostach.
Gościnnie wystąpił Zespół Tańca Nowoczesnego i Zespół Regionalny ze Szkoły Podstawowej w
Mostach.
Niespodzianką był występ solowy pani Beaty Bartelik – Jakubowskiej – przewodniczącej jury.
Wszystkim wykonawcom gratulujemy wspaniałych występów i zapraszamy na kolejny festiwal za rok.

OMNIBUS 2011
4 lutego w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbył się Szkolny Konkurs „OMNIBUS 2011”.
Udział wzięło 12 uczniów klas I - III wyłonionych w eliminacjach klasowych.
Uczestnicy zmagali się z pytaniami z różnych dziedzin. W wyniku zaciętej, ale wyrównanej
walki, zostali wyłonieni następujący zwycięzcy.
Tytuł OMNIBUSA 2011 zdobył uczeń klasy IIa Przemek Miłosz
II miejsce – Marta Przybyłowska z klasy IIIa
III miejsce - Szymon Miłosz z klasy IIIb
Konkurs, oprócz doskonałej zabawy i sportowej rywalizacji, dostarczył uczniom wielu
wrażeń i nowej wiedzy. Podziwiamy.

KONKURS ORTOGRAFICZNY
„Zięba zacięcie przy źródle myszkuje,
małych ziarenek w źdźbłach poszukuje…”
W piątek 11 stycznia w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbył się coroczny
międzyszkolny konkurs o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Kosakowo”. Uczestnicy
zmierzyli się z wieloma wyznaniami natury ortograficznej i interpunkcyjnej.
I miejsce zdobyła Monika Bejrowska ze Szkoły Podstawowej w Mostach,
II miejsce Patryk Iciak z klasy VI reprezentujący Szkołę Podstawową w Dębogórzu,
III miejsce przypadło w udziale Weronice Czerkies ze Szkoły Podstawowej w
Pogórzu.
Gratulujemy zwycięzcom!

Projekt Kapitał Ludzki - " Pomorskie Dobry Kurs Na Edukację"
W roku szkolnym 2010/2011 w Gimnazjum w Mostach realizowany jest Projekt
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku - " Pomorskie Dobry Kurs Na Edukację " współfinansowany ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej. Jego inspiratorem i
koordynatorem z ramienia szkoły jest mgr Adam Pop.
W ramach tego projektu łącznie zostaną przeprowadzone na terenie szkoły 944
godziny zajęć dla uczniów w czterech grupach. Zajęcia prowadzą tylko nauczyciele
pracujący w gimnazjum.
Dzięki niemu szkoła uzyskała dodatkowe wyposażenie medialne i sportowe. Z
zakresu Technologii Informacyjnej - Tablicę interaktywną Promethean 378PRO ( jest
to pierwszy tej klasy sprzęt w naszej gminie), - projektor Sanyo XD2200,
- oprogramowanie ActivInspire, - oprogramowanie ActivStudio .
W ramach wyposażenia sportowego hali sportowej przybył:
- stół do tenisa stołowego, składany z możliwością gry w " play back ",
- 2 siatki do tenisa stołowego,
- 8 rakietek do tenisa stołowego,
- 12 piłeczek do tenisa,
- siatkę do siatkówki,
- 5 piłek do siatkówki,
- 5 piłek do koszykówki,
- 5 piłek do gry w piłkę ręczną,
- 5 piłek do gry w piłkę nożną,
- 5 piłek lekarskich o wadze 5 kg,
- 5 piłek lekarskich o wadze 3 kg,
- 11 kamizelek siatkowych.
Podział na zajęcia został przeprowadzony zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczniów oraz za zgodą rodziców.

„Biuletyn” - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Anna Jamróz ( 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 20 a 25 dniem każdego miesiąca. Nakład 2800 egz.

OLIMPIADA ZIMOWA W MOSTACH

Dnia 17 lutego 2011 roku na hali sportowej w Mostach odbyła się kolejna
Zimowa Olimpiada Uczniów Szkół Podstawowych Gminy Kosakowo.
Jak zawsze zimowe zmagania uczniów szkół podstawowych organizowane były przez Szkołę Podstawową w Mostach a ideą
igrzysk propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz odbudowa wizerunku sportowca – ambitnego, honorowego, uczciwego
spełniającego swoje marzenia i pasje.
Nasza gminna olimpiada nawiązywała do dobrych tradycji olimpijskich zachowując ich charakterystyczny ceremoniał. Zgodnie
z tym ceremoniałem odbyła się defilada sportowców prowadzona przez ucznia Mikołaja Gabora. Tabliczki z nazwami szkół nieśli
chorążowie - sportowcy najlepsi z najlepszych.
Prowadząca Olimpiadę dyrektor Anna Szymborska przedstawiła zebranym na
hali Gminny Komitet Olimpijski w Kosakowie: prezydenta: Wójta Gminy Kosakowo p.
Jerzego Włudzika ( pomysłodawcę gminnych olimpiad), członków: p. Annę Padée p.o.
Kierownika ds. kultury i sportu w Kosakowie, p. Antoniego Wicę prezesa klubu Sztorm
Mosty, dyrektorów gminnych szkół. Po defiladzie prezydent GKiOl, wygłosił tradycyjne
słowa: „Igrzyska Zimowe w Mostach 2011 uważam za otwarte!” po czym dziewczęta
ubrane w tradycyjne greckie stroje wniosły flagę olimpijską i wciągnęły ją na główny
maszt. Rozległ się "Hymn Olimpijski". utwór greckiego kompozytora Spirosa Samary.
Kolejnym bardzo ważnym i doniosłym punktem igrzysk było ślubowanie sportowców i
sędziów.
Wśród licznych konkurencji sportowych należy wspomnieć w szczególności
o zmaganiach na ścieżce gimnastycznej, skoku wzwyż, występach cheerleanderek i
zmaganiach drużyn na torach przeszkód.
Najlepszą gimnastyczką okazała się uczennica z Mostów Zuzanna Tryk, najlepszym gimnastykiem uczeń z Pogórza Paweł
Salomon. Najwyżej skacząca Marta Luniakz Mostów a najlepszym skoczkiem Jaromir Stromski z Pogórza . W rywalizacji zespołów
cheerleanderek Im. zdobył zespół z Mostów, IIm. zespół z Pogórza i IIIm. zespół z Dębogórza.
W trakcie rywalizacji sportowych mogliśmy zobaczyć pokaz I pomocy przedmedycznej przygotowany przez słuchaczy
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni - kierunku Ratownictwo
Końcowe wyniki olimpijskich zmagań są następujące:
I m. Szkoła Podstawowa w Mostach – 34 pkt
II m. Szkoła Podstawowa w Pogórzu - 21pkt
III m. Szkoła Podstawowa w Dębogórzu- 18pkt
Ceremonia ogłoszenia wyników i zamknięcia igrzysk
nawiązały do ideałów humanizmu, pokoju, przyjaźni między
szkołami. Wspólne zdjęcia drużyn i dekoracja najlepszych
zawodników odbywały się przy błyskach fleszy. Na koniec
rozległ się ponownie hymn olimpijski a z masztu ściągnięto
flagę olimpijską. Uczennice z Mostów przekazały flagę w ręce
prezydenta Komitetu Olimpijskiego. Pan wójt zamknął
zimowe igrzyska olimpijskie i zaprosił młodzież z całej gminy
do wzięcia udziału w kolejnych igrzyskach olimpijskich
Spartakiadzie Uczniów Klas Młodszych 7 kwietnia
2011roku na hali w Mostach.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom, opiekunom grup, zaproszonym gościom i sędziom p. K. Wróblowi i p. W. Bohuckiemu.
W szczególności chcemy podziękować ratownikom i opiekunom za pokaz I pomocy przedmedycznej oraz p. D. Tryk i pracownikom
firmy „ GT Sport” oraz p. K. Stopikowskiemu i pracownikom firmy „Iguana”.
dyrektor Anna Szymborska
uczniowie i nauczyciele SP w Mostach

DĘBOGÓRZE NA GIMNAZJADZIE
Gimnazjada to Integracyjny Turniej Wiedzy i Sprawności - dla uczniów klas VI szkół podstawowych i I gimnazjum. Uczniowie naszej
szkoły mieli okazję wziąć udział w tym roku szkolnym już w czwartej edycji tego przedsięwzięcia. Celem imprezy jest integracja
szóstoklasistów z gimnazjalistami z Mostów oraz możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na forum bez presji oceny. Organizatorem jest
Gimnazjum im. Piotra Dunina w Mostach. Dzieciom podczas zabawy zaproponowano szereg zagadek z różnych dziedzin nauki.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dębogórzu aktywnie wzięli udział we wszystkich zaproponowanych konkurencjach. Nasza pani
dyrektor Halina Foltynowicz towarzyszyła dzieciom podczas zabawy, czuwała nad ich bezpieczeństwem i dopingowała do działania.
Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom zabawy za wspólnie spędzone chwile, a Panu Dyrektorowi Gimnazjum w Mostach
Adamowi Pop za miłą gościnę.

BAL KARNAWAŁOWY DLA PRZEDSZKOLA I KLAS I – III
Najmłodsi wychowankowie Szkoły Podstawowej w Dębogórzu w dniu 15 lutego 2011 roku wzięli udział w przygotowanej dla
nich zabawie karnawałowej. Z tej okazji zaproszono do szkoły znakomity duet muzyczny "Hot Line", który jednocześnie bawił dzieci i
przeprowadził atrakcyjne konkursy interaktywne. Zaprezentowane widowisko było barwne, dynamiczne i atrakcyjne, posiadało duże
walory edukacyjno-wychowawcze. Na Kolorowy Bal Karnawałowy dzieci przybyły w bajkowych kostiumach. Zabawa odbyła się przy
kolorowych światłach oraz wesołej muzyce. Imprezę uatrakcyjniły konkursy i korowody taneczne do prezentowanej muzyki na żywo.
Dzieci miały także okazję zamówić swoją ulubioną piosenkę. Wszyscy uczestnicy bardzo dobrze się bawili pod okiem swoich
wychowawców i rodziców.

NOWE OBRAZY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
Z dumą powiadamiamy, iż w bibliotece Szkoły Podstawowej w Dębogórzu powstały
przepiękne nowe obrazy, które imponują swoimi rozmiarami oraz barwą i ciekawą tematyką.
Pani Anna Wróblewska nauczycielka naszej szkolnej biblioteki pozyskała sponsora, który
sfinansował nową dekorację ścian. Pomieszczenie zostało ozdobione czterema obrazami
przedstawiającymi postacie z lektur szkolnych: Robinson Cruzoe, Królowa Śniegu, Calineczka,
Ania z Zielonego Wzgórza. W wyborze lektur wzięto
pod uwagę propozycję czytelników. Tworzenie
obrazów na oczach dzieci wzbudziło wiele entuzjazmu
i przyczyniło się do wzrostu czytelnictwa i
zainteresowania czytelnią szkoły. Było to wielkie i
zarazem
bardzo
efektowne
przedsięwzięcie
promujące bibliotekę szkolną. Sponsor pragnie
pozostać anonimowy. Chcielibyśmy jednak uroczyście
podziękować za tak wspaniały dar dla naszej szkoły.
Mamy nadzieję, że uczynione dobro przyczyniło się do
uczucia satysfakcji i zadowolenia z radości naszych uczniów.

BAL KARNAWAŁOWY DLA DOROSŁYCH W DĘBOGÓRZU
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Dębogórzu zorganizowała na terenie szkoły w dniu 12 lutego 2011 roku Bal
Karnawałowy dla dorosłych. Pani Katarzyna Trepczyk jako przewodnicząca Rady nadzorowała przygotowanie imprezy, za co bardzo
serdecznie dziękujemy. Na bal przybyło ponad sto osób. Coroczny Bal Karnawałowy dla dorosłych w Dębogórzu to okazja
niesamowitej zabawy z tańcem i muzyką do białego rana. Wszyscy goście wspaniale się bawili. Pieniążki zebrane ze sprzedaży
biletów zostały przeznaczone na rożnego rodzaju działalność Rady Rodziców. Za pomoc w organizacji balu dziękujemy państwu
Woronieckim, paniom: Annie Eliasz, Małgorzacie Kaczyńskiej, Mirosławie Lipkowskiej, Kamilii Jaroń, Małgorzacie Mudlaff, Izabelli
Szczygieł, Monice Kata, Krystynie Klemenskiej i panu Grzegorzowi Kmiecik. Szczególne podziękowania dla Pani Dyrektor Biblioteki
Publicznej Gminy Kosakowo Anny Kloka oraz dla pań: Anny Padée – Kierownika Referatu ds. Kultury i Sportu, Katarzyny Kubiak oraz
Kingi Łajtar.

ZABAWA KARNAWAŁOWA
2 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa organizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział Dębogórze oraz Wójta Gminy Kosakowo. Przygrywał zespól „Krzyśki”, który znakomicie bawił
towarzystwo. Były wybory króla i królowej balu, a nawet taniec łabędzi w wykonaniu panów. Odbyła się
licytacja różnych przedmiotów z wzorami kaszubskimi, w tym podarowanego obrazu autorstwa Pana
Leszka Kilkowskiego. Cały dochód z zabawy został przeznaczony na budowę domu kaszubskiego. Z
licytacji wpłynęło 1.700zł., które również wesprze budowę nowej siedziby ZKP w Kosakowie.
Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez tut. Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
będzie spotkanie z okazji Dnia Kobiet, na które już dziś serdecznie zapraszamy. Odbędzie się ono w Pierwoszynie 8 marca.
Zarząd ZKP O/Dębogórze

Wynik sprzedaży cegiełek na budowę Domu Kaszubskiego w Kosakowie
Jak informuje Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze z przeprowadzonej w roku 2010 zbiorki publicznej ofiar w formie
cegiełek o nominałach 20, 50, 100 i 200 zł. zebrano 15.840 zł. Wcześniej zebrano 8.920 zł., co daje sumę 24.760 zł. Środki te
przeznaczone będą na budowę Domu Kaszubskiego w Kosakowie – siedziby Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zbiórka trwa do
31.12.2011r. Zarząd ZKP dziękuje za dotychczasowe wsparcie tej inicjatywy.

.

Zakończenie rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej 2010/11
Dnia 13 lutego 2011 nastąpiło oficjalne zakończenie Rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Kosakowo. W tegorocznej edycji pierwsze miejsce wywalczyła ekipa Mostów. Tytuł
wicemistrzowski (oraz druga przepustka do Turnieju Kibol-Cup 2011, 27 lutego br., Hel) trafił do Dębogórza.
Trzecie miejsce na podium zajęła drużyna Rewy. Puchar Fair-Play za najczystszą grę trafił do Dębogórza.
Korona króla strzelców tym razem przypadła Patrykowi Augustowskiemu z drużyny Kosakowa, a za
najlepszego bramkarza rozgrywek uznano Romana Tomaszewicza z drużyny Mostów. Gratulujemy!
6. kolejka (23.I.2011): Rewa - Dębogórze Wyb. 4:6 (2:2), Kosakowo II - Mosty 2:13 (1:5), Dębogórze Kosakowo 11:4 (6:3), Dębogórze II - Pierwoszyno 1:7 (0:1), Pogórze - Sztorm Mosty 3:4 (3:1); 7. kolejka
(30.I.2011): Sztorm Mosty - Dębogórze II 13:2 (4:1), Mosty - Pogórze 3:0 (vo), Dębogórze Wyb. - Kosakowo II
9:7 (5:4), Kosakowo - Rewa 2:2 (2:0), Pierwoszyno - Dębogórze 3:4 (1:2); 8. kolejka (6.II.2011): Kosakowo II Kosakowo 4:20 (1:6), Dębogórze II - Mosty 0:3 (vo), Pogórze - Dębogórze Wyb. 5:4 (3:3), Pierwoszyno Sztorm Mosty 5:5 (3:4), Dębogórze - Rewa 2:5 (2:2); 9. kolejka (13.II.2011): Sztorm Mosty - Dębogórze 2:3
(1:1), Rewa - Kosakowo II 17:3 (6:1), Kosakowo - Pogórze 7:4 (3:3), Dębogórze Wyb. - Dębogórze II 3:0 (vo),
Mosty - Pierwoszyno 7:6 (2:3).
1. Mosty
2. Dębogórze
3. Rewa
4. Kosakowo
5. Pierwoszyno
6. Sztorm Mosty
7. Dębogórze Wyb.
8. Pogórze
9. Kosakowo II
10. Dębogórze II

l.m.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

pkt.
27
21
19
16
14
13
10
7
3
1

Najskuteczniejsi strzelcy:
1. Patryk Augustowski (Kosakowo)
2. Sebastian Kurdziel (Mosty)
3. Przemysław Nylec (Sztorm Mosty)
4. Robert Sienkiewicz (Dębogórze)
5. Sebastian Karnat (Rewa)
6. Rafał Hoc (Pierwoszyno)
Radosław Kupiec (Mosty)
Krystian Totzke (Pierwoszyno)
9. Radosław Styn (Dębogórze)
10. Rafał Piotrowski (Kosakowo II)

bramki
64-28
54-23
57-40
67-45
64-37
62-36
42-64
35-38
28-119
24-67

z-r-p
9-0-0
7-0-2
6-1-2
5-1-3
4-2-3
4-1-4
3-1-5
2-1-6
1-0-8
0-1-8
40
29
25
21
18
15
15
15
14
13

Z kolei 20 lutego 2011 odbyła się ostatnia kolejka rozgrywek młodzieżowych. Pierwsze miejsce zdobyła ekipa Rewy, drugie - Mosty, zaś
trzecie trafiło do Kazimierza. Najlepszym strzelcem został Mateusz Śluzek z Rewy, zaś najlepszym bramkarzem - Krzysztof Bach z Mostów.
Również gratulujemy!
4. kolejka (30.I.2011): Rewa II - Mosty II 7:3 (4:1), Kazimierz - Kosakowo 3:0 (0:0), Dębogórze - Mosty I 1:6 (1:3); 5. kolejka (6.II.2011):
Mosty II - Rewa I 0:13 (0:7), Mosty I - Kazimierz 6:2 (3:0), Kosakowo - Rewa II 2:5 (2:2); 6. kolejka (20.II.2011): Dębogórze - Mosty II 6:2 (3:2),
Rewa I - Kosakowo 15:3 (8:1), Rewa II - Mosty I 2:3 (2:2), Kazimierz - Dębogórze 3:2 (2:2).
1. Rewa
2. Mosty
3. Kazimierz
4. Dębogórze
5. Rewa II
6. Mosty II
7. Kosakowo

l.m.
6
6
6
6
6
6
6

pkt.
18
15
10
9
7
3
0

bramki
67-11
33-13
18-17
28-21
17-38
15-40
10-48

z-r-p
6-0-0
5-0-1
3-1-2
3-0-3
2-1-3
1-0-5
0-0-6

Najskuteczniejsi strzelcy:
1. Mateusz Śluzek (Rewa)
2. Tomasz Czaplicki (Rewa)
3. Brajan Macholla (Rewa)
4. Michał Buchert (Mosty)
Małgorzata Kobalczyk (Mosty)
Piotr Rogocki (Mosty)
7. Krystian Lewańczyk (Kazimierz)
8. Sebastian Brunarth (Dębogórze)
Grzegorz Talar (Dębogórze)
Michał Zięba (Rewa II)

Św. pamięci
Borzych Teresa z Mechelinek, lat 83
Krzysztof Tadeusz Sylweriusz z Rewy, lat 78
Rzemiszke Władysław z Kazimierza, lat 80

27
18
12
9
9
9
8
7
7
7

ZAJĘCIA KULTURALNO-SPORTOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOSAKOWO
Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo zachęca do udziału w ogólnodostępnych zajęciach,
odbywających się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, Domu Kaszubskim w Dębogórzu oraz Gimnazjum w Mostach, a także plenerowych zajęć
z NORDIC-WALKING.
GMINNY DOM KULTURY w PIERWOSZYNIE
Teatr Młodzieżowy
Młodzież oraz dzieci w wieku szkolnym zainteresowane teatrem zapraszamy w każdy poniedziałek (godz.: 17:00 -19:00), czwartek (17:00 –
20:00) oraz piątek (18:00 – 20:00) na zajęcia teatralne. Teatr Młodzieżowy to jedyna taka instancja w Gminie Kosakowo, dzięki której młodzi ludzie
mają okazję zetknięcia się ze sztuką teatralną sensu stricto, najnowszymi prądami i ideami, w obrębie których współczesny teatr
funkcjonuje. Teatr prowadzony jest przez uwielbianego przez młodzież „Mozarta i Moliera naszej gminy”, Pana Karola Dettlaffa,
którego legendarne poczucie humoru łatwo udziela się wszystkim uczestnikom warsztatów. Zdobywcy Dechy - głównej nagrody na
I Festiwalu Amatorskich Zespołów Teatralnych w Elblągu zapowiadają kolejne zapadające w pamięć spektakle. Zapraszamy
wszystkich chętnych, którzy mają ochotę pobawić się w teatr, wystąpić na scenie, przeżyć niezapomnianą przygodę, podszkolić
warsztat aktorski, interesują się teatrem, filmem, muzyką i literaturą, lub po prostu pragną ciekawie spędzić wolny czas.
Zajęcia Plastyczne
Wszystkich chętnych zapraszamy również na zajęcia plastyczne: zarówno tych, którzy już malują i rysują, jak i tych, którzy
dopiero pragną się tego nauczyć. Zapewniamy, iż prowadzący zajęcia, Pan Zdzisław Tatka, nauczyć malowania potrafi każdego.
Dzieci w wieku szkolnym zapraszamy we wtorki, środy i czwartki od 16:30 do 18:30, a dorosłych również we wtorki, środy
i czwartki od 18:30 do 20:30.
Zajęcia Umuzykalniające
Zajęcia umuzykalniające, prowadzone przez Panią Magdalenę Stenkę, odbywać się będą w sobotę w godzinach od 9:00 do 12:00.
W ramach zajęć proponujemy:
>>Zajęcia rytmiczno – taneczne – od godz. 9:00 do 10:30 (dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach w niedzielę w Gimnazjum w
Mostach z grupą średniozaawansowaną).
Celem rytmiki i tańca jest zwiększenie pewności siebie, podniesienie poziomu świadomości, samodzielności i umiejętności
przystosowania się do grupy.
Taniec koncentrując się na przeżywaniu muzyki i wyrażaniu jej ruchem, realizuje się w atmosferze swobody i twórczego
zaangażowania. Zajęcia obejmują ćwiczenia: - relaksacyjne, - oddechowe, - z zakresu techniki ruchu: kształcące świadomość
ruchu, uwrażliwiające na kierunek ruchu, korekcyjne i zapobiegające wadom postawy, kształcące orientację w przestrzeni, kształcące poczucie metrum i formy muzycznej oraz naukę podstawowych kroków tańca nowoczesnego.
>>Śpiew dla nowych osób, od godz. 10:30 do 12:00, możliwość uczestniczenia w Młodzieżowym Chórze Gminy Kosakowo w
niedzielę w Gimnazjum w Mostach – wspólny śpiew.
Zamierzeniem zajęć wokalnych jest uwzględnianie podstawowych zasad muzyki, kształcenia słuchu, emisji głosu, dykcji niezbędnych przy śpiewaniu,
które są wprowadzane stopniowo i omawiane na bieżąco przy okazji nauki nowego utworu.
Główne cele zajęć: przestrzeganie prawidłowej postawy przy śpiewie, uczulanie na barwę głosu, dynamikę, dbałość o kulturę głosu ze szczególnym
uwzględnieniem dykcji, kształcenie prawidłowego oddechu i emisji głosu - rytmiczne recytowanie słów, tekstów przysłów, zagadek, piosenek - z
uwzględnieniem tempa, dynamiki, barwy głosu, artykulacji, intonacji, śpiewanie piosenek emisyjnych, rozwijanie głosu przez rozszerzenie skali głosu,
śpiewanie piosenek ze słuchu, śpiewanie piosenek z nut jednogłosowo, śpiewanie prostych kanonów, utworów wielogłosowych.
Różnorodny repertuar dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań uczniów, jak również do imprez okolicznościowych realizowanych na
terenie gminy, a także poza nią, konkursów tematycznych. Obejmuje: pieśni patriotyczne, pieśni religijne, współczesne utwory młodzieżowe, utwory
rozrywkowe, piosenki i pieśni różnych narodów: pieśni rosyjskie, ukraińskie, białoruskie, polskie, angielskie, kolędy i pastorałki, pieśni ludowe i
regionalne, kanony itp.
Zajęcia nauki gry na bębnach afrykańskich
Zajęcia dla młodzieży w wieku szkolnym, odbywać się będą w soboty od godz. 12:30 do 14:00, prowadzone przez Pana Sławomira Porębskiego.
Wszelkich informacji w sprawie tych zajęć udziela Pani Magdalena Stenka. Ilość miejsc ograniczona.
Zajęcia FITNESS MIX
Zajęcia Fitness Mix dostosowane do stopnia zaawansowania grupy w każdy poniedziałek i środę od 19:15 do 20:15. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy i szczegóły u prowadzącej zajęcia Pani Justyny Pilińskiej, pod numerem telefonu: 608 821 055.
DOM KASZUBSKI W DĘBOGÓRZU
Tenis stołowy
Od 7 marca zapraszamy na tenis stołowy dla wszystkich mieszkańców gminy, prowadzony przez Pana Mariusza Wińskiego w każdy
poniedziałek od 16:30 do 18:00. Ilość miejsc ograniczona (maksymalnie 8). Zajęcia tylko dla osób wcześniej zapisanych.
Zapisy pod numerem telefonu: 501 099 541.
GIMNAZJUM w MOSTACH
Siłownia
Dla dorosłych mieszkańców naszej gminy od 2 marca w każdą środę od 17:00 do 19:00. Ilość miejsc ograniczona. Zajęcia prowadzić będzie
Pan Kazimierz Wróbel. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 504 055 439.
Tenis stołowy
Od 3 marca możliwość gry w tenis stołowy dla mieszkańców gminy w każdy czwartek od 17:00 do 19:00. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod
numerem telefonu 504 055 439. Ilość miejsc ograniczona (maksymalnie 10). Zajęcia prowadzone będą przez Pana Kazimierza Wróbla.

ZAJĘCIA PLENEROWE
NORDIC-WALKING
Zachęcamy wszystkich do modnego i - co najważniejsze - zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu na marszach z kijkami po urokliwych
terenach naszej gminy. W każdą środę od godz. 17:30 oraz w każdy piątek od 8:15 rano. Zbiórka na plaży w Mechelinkach koło sceny
plenerowej. Marsz na zajęciach to około 2 godzin sportu i relaksu. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu Referatu:
58 620 06 95. Zajęcia prowadzi Pani Barbara Baranowska.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LIDER DĘBOGÓRZE
OGŁASZA NABORY!!!
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ roczniki od 1997 do 2003
SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ roczniki od 1995 do 2000
(chłopcy i dziewczęta)
ZAPISY!!! Wtorek i czwartek w godz. 15:00 - 18:00
lub pod nr tel. 501 099 541

www.liderdebogorze.futbolowo.pl
TRENINGI: Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Dębogórzu
(2 razy w tygodniu)
- składka członkowska 35 zł./miesiąc
Karnawał trwa…
Prawdziwy najazd przebierańców przeżył Dom Kaszubski w Dębogórzu.
12 lutego 2011 r., przy skocznej muzyce zespołu Oktawa, bawili się licznie zgromadzeni
goście Walentynkowego Balu Przebierańców,
zorganizowanego przez Wójta Gminy Kosakowo
oraz Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w
Dębogórzu. Wszystkim osobom zaangażowanym w
przygotowanie Balu oraz zespołowi muzycznemu
pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za tak
wspaniałą zabawę karnawałową. Miejmy nadzieję,
iż w przyszłym roku przebierańców ubranych w
fantazyjne stroje będzie jeszcze więcej.

CASTING do konkursu Miss Polski Ziemi Kaszubskiej 2011
W środę, 8 i 16 marca od godz. 17:00 w Dworku „Osada Wędrowca” w Mechelinkach odbędzie się
Casting do Miss Polski Ziemi Kaszubskiej oraz Miss Polski Ziemi Kaszubskiej Nastolatek.
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne Panny w wieku od 14 do 24 lat. Więcej informacji pod
numerem telefonu (58) 620-06-95 oraz w siedzibie Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
UG Kosakowo, ul. Morska 56, 81-198 Rewa.

KONCERT CHOPINOWSKI
W sobotę 26 marca br. o godzinie 17:00 zapraszamy wszystkich na Wieczór Chopinowski do Domu Kaszubskiego w
Dębogórzu. W programie występy uznanych pianistów. Wstęp wolny.
Wieczór z muzyką Chopina zorganizowany zostanie w ramach projektu Remont Domu Kultury w Dębogórzu, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WO na lata 2007-2013.

KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO na rok 2011
MARZEC 2011

Termin

Nazwa imprezy

Organizator

Dzień Kobiet
Dzień Kobiet

ZKP o/Dębogórze
Gimn. Mosty
Referat Kultury i
9.III, 17:00-20:00
Casting do Konkursu Miss Polski Ziemi Kaszubskiej
Sportu Kosakowo
III
IV Konkurs Recytatorski „Wiosna tuż, tuż” - o/przedszkolne
SP Dębogórze
III
Międzyszkolny Konkurs Baśni i Legend Polskich
SP Dębogórze
III
Gminny Konkurs Matematyczny klas II
SP Pogórze
Referat ds. Kultury i
16.III, 17:00-20:00
Casting do Konkursu Miss Polski Ziemi Kaszubskiej
Sportu Kosakowo
III
Spotkanie Pączkowe
ZKP o/Dębogórze
21.III
Pierwszy Dzień Wiosny
SP Mosty
III
Powitanie Wiosny
SP Dębogórze
III
Konkurs Pięknego Czytania, kl. I-III
SP Mosty
III
Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej
SP Mosty
23.III
Konkurs języka angielskiego, kl. I-III
SP Mosty
Biblioteka Publiczna,
Wieczór Poetycko-Muzyczny poświęcony pamięci
24.III, 17:00
Referat ds. Kultury i
Tadeusza Krzysztofa „Non Omnis Moriar”
Sportu Kosakowo
Referat ds. Kultury i
26.III, 17:00
Wieczór Chopinowski
Sportu Kosakowo
Referat ds. Kultury i
29.III, 10:00
Eliminacje „Rodnô Mowa”
Sportu Kosakowo
31.III, 9:00
Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Czasy Rycerzy”
SP Mosty
8.III
8.III

Miejsce
Dom Kultury, Pierwoszyno
Gimnazjum Mosty
Dworek „Osada
Wędrowca”, Mechelinki
SP Dębogórze
SP Dębogórze
Dworek „Osada
Wędrowca”, Mechelinki
Dom Kaszubski, Dębogórze
SP Dębogórze
SP Mosty
SP Mosty
SP Mosty
Biblioteka Publiczna,
Kosakowo
Dom Kaszubski, Dębogórze
Dom Kaszubski, Dębogórze
Dom Kultury, Pierwoszyno

KWIECIEŃ 2011
1.IV, 19:00
1.IV
5.IV
7.IV
11.IV
12.IV
16.IV, 17:00
22.IV
22.IV
IV
IV
IV
IV
25.IV
26.IV, 11:00
IV
28.IV, 18:00
29.IV
29.IV
29.IV/4.V
29.IV
IV

Referat ds. Kultury i
Dom Kultury, Pierwoszyno
Sportu Kosakowo
Prima Aprilis Samorząd Uczniowski
SP Mosty
SP Mosty
Dzień Otwarty Szkoły
SP Mosty
SP Mosty
Referat ds. Kultury i
Mistrzowie Sportu Klas Młodszych
Sportu Kosakowo,
Hala Sportowa, Mosty
SP Pogórze
Uroczysty Apel z okazji I Rocznicy Tragedii w Smoleńsku
SP Mosty
SP Dębogórze
Dzień Otwarty Przedszkola
SP Mosty
Wójt Gm. Kosakowo,
Wybory Miss Polski Ziemi Kaszubskiej
Referat ds. Kultury i Dom Kultury, Pierwoszyno
i Miss Polski Nastolatek Ziemi Kaszubskiej
Sportu Kosakowo
Dzień Ziemi
Gimn. Mosty
Konkurs Przyrodniczy, kl. IV-VI i I-III
SP Mosty
SP Mosty
Dzień Ziemi
SP Dębogórze
SP Dębogórze
Szkolny Konkurs „Wesoła Pisanka”
SP Dębogórze
SP Dębogórze
Festiwal Przedszkolaków
SP Dębogórze
SP Dębogórze
Światowy Dzień Zdrowia
SP Dębogórze
SP Dębogórze
Święto Patrona wsi Kazimierz
Sołectwo
Kazimierz
Dzień Papieski Jana Pawła II
Referat ds. Kultury i
start:
Święto Wiosny. Rajdy: rowerowy, pieszy, nordic-walking
Sportu Kosakowo
Dom Kultury, Pierwoszyno
Konkurs Matematyczny, kl. I-III
SP Mosty
SP Mosty
Jubileuszowy Koncert Chóru Morzanie „10-Lecie”
Chór Morzanie
Kościół, Pierwoszyno
IV Spotkanie Chóralne z udziałem zagranicznych gości
Chór Morzanie
Dom Kultury, Pierwoszyno
Konstytucja 3 Maja, inscenizacja dla uczniów
Gimn. Mosty
Gimnazjum Mosty
Konstytucja 3 Maja - uroczysty apel
SP Mosty
SP Mosty
Akademia, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SP Pogórze
SP Pogórze
Międzynarodowy Dzień Teatru - „Świętoszek” Moliera

Uroczysty Apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

SP Dębogórze

SP Dębogórze

Więcej informacji pod nr tel. 58 620-06-95.
ZŁÓŻ ZEZNANIE PODATKOWE ZA ROK 2010 PRZEZ INTERNET
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA SPOTKANIE INSTRUKTAŻOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOSAKOWO NA TEMAT:
„JAK ZŁOŻYĆ ZEZNANIE PODATKOWE PRZEZ INTERNET”
SPOTKANIE, KTÓRE POPROWADZI PRACOWNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PUCKU, ODBĘDZIE SIĘ
07.03.2011 r., OD GODZ. 14.00,
W CZYTELNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSAKOWIE,
PRZY UL. FIOŁKOWEJ 2
DZIĘKI MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z INTERNETU, MOŻESZ ROZLICZYĆ SIĘ Z FISKUSEM NIE WYCHODZĄC Z DOMU!

DĘBOGÓRZE
Sołtys Dębogórza informuje, że przyjmuje wpłaty na podatek od nieruchomości w dniach 12 marca 2011 (sobota) do godz. 15
i 13-15 marca od godz. 13 – 20.

f

Mieszkańcy wsi Dębogórze Wybudowanie składają serdeczne podziękowanie sołtysowi wsi Kazimierz Pani Jadwidze Wrzałek
za wspaniałą imprezę walentynkową, która odbyła się 12.02.2011r. w Kazimierzu.

1% podatku dla Fundacji "Słoneczko" - to NASZ wybór!!!

Piotruś i Mateusz mieszkańcy Gminy Kosakowo liczą na NASZĄ pomoc.
Dzięki Tobie Podopieczni fundacji pochodzący z naszej Gminy będą mieli szansę na dalszą
rehabilitacje i leczenie, a w konsekwencji samodzielną egzystencję i lepszą przyszłość.
Dzięki każdemu z nas tym dzieciom może zaświecić słoneczko!

Jeżeli zechcą państwo oddać 1% podatku na Mateusza Wronko prosimy o wpisanie w PIT:
Fundacja pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
KRS 0000186434
Cel szczegółowy: Mateusz Wronko 7/W

Jeżeli zechcą państwo oddać 1% podatku na Piotrusia Lipińskiego prosimy o wpisanie w PIT:
Fundacja pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
KRS 0000186434
Cel szczegółowy: Piotruś Lipiński 43/L

Uwaga rolnicy - WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
Informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła
na dzień 3 kwietnia 2011r. w godz. 8-18
wybory do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej
Lokal wyborczy dla terenu Gminy Kosakowo będzie w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie, ul. Chrzanowskiego 44.
Od dnia 20 marca br. w pok. Nr 2 w tut. Urzędzie Gminy /Podatki/ wyłożony zostanie do wglądu spis osób uprawnionych do głosowania. Kolejne informacje
na ten temat w marcowym Biuletynie Rady i Wójta Gminy.

DROGOWSKAZ DO ZATRUDNIENIA
Jak nas informuje Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, organizuje dla osób posiadających, co najwyżej średnie wykształcenie, planujących odejść z
rolnictwa, zamieszkujących na terenach wiejskich w województwie pomorskim BEZPŁATNE SZKOLENIE, które obejmuje:
1. Prawo jazdy kategorii „C”,
2. Prawo jazdy kategorii „E”,
3. Kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy – dla osób, które ukończyły 18 lat
4. Kwalifikację wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy – dla osób które ukończyły 21 lat.
W ramach szkolenia zapewnia się bezpłatnie: całodzienne wyżywienie (obiad + serwis kawowy), zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, ubezpieczenie,
podręczniki i materiały szkoleniowe. Kursy zostaną zakończone egzaminami państwowymi i otrzymaniem uprawnień państwowych.
Szkolenia odbywać się będą w Gdańsku. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt (Tel. 81 53-43-203, 81 53-43-200 oraz 512 133 611) lub e-mail:
info@sis-dotacje.pl Więcej o SIS i projekcie na www.sis-dotacje.pl

POMOC DLA GMIN POSZKODOWANYCH W POWODZI
Jak nas informuje Marszałek Województwa Mieczysław Struk „W obliczu wielkiej tragedii, jaka w 2010roku dotknęła południową i środkową
część Polski, Samorząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o wsparciu finansowym i rzeczowym poszkodowanych gmin
województwa świętokrzyskiego. Na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości 500 tys. zł. Na prośbę rozesłaną do wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego w naszym województwie, zareagowało wiele jednostek lokalnych, organizacji społecznych oraz
Firm…”
Dzięki takiemu zaangażowaniu woj. świętokrzyskie otrzymało łącznie prawie 1,5 mln. zł. Gmina Kosakowo dołożyła także swoją cegiełkę,
przeznaczając z budżetu wsparcie dla Bogatyni kwotą 30 tys. zł.
„Jestem dumny (pisze Marszałek), że nasz region solidarnie przyłączył się do zbiórki darów… by mieszkańcy mogli w miarę godnie
przetrwać tragedię… Jednocześnie pragnę przekazać podziękowania od Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożeny Pałka-Koruby i z okazji
Nowego Roku życzyć wszelkiej pomyślności, aby przekazane dobro wróciło do Państwa w swojej obfitości.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla w roku 2010
Ogólny stan księgozbioru – 7376. Prenumeraty: Dziennik Bałtycki (piątkowe wydania z Echem Ziemi Puckiej), Pomerania, Pani Domu,
Przyjaciółka, Murator, Komputer Świat oraz bezpłatne magazyny: Biuletyn Rady i Wójta Gminy Kosakowo, Kurier Kosakowski, Gdinskô Klëka.
Liczba zarejestrowanych czytelników – 530 osób, w tym do 19 lat – 130, uczniów i studentów -164. Liczba wypożyczeń 6.415. W roku 2010
przybyły 193 pozycje książkowe. Realizowane projekty:
1. Kosakowo – historia i przyszłość. Dotacja 7.000 zł. W ramach projektu odbywały się dla młodzieży dwa rodzaje warsztatów: elektroniczne i
etnograficzno-fotograficzne.
2. Akademia Orange dla bibliotek. Dotacja 1.515,46 zł. na pokrycie kosztów dostępu do Internetu oraz zorganizowanie zajęć komputerowych dla
dorosłych.
3. Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.200 zł.
Odbyło się 16 wystaw/spotkań/imprez. M.in. wernisaże malarskie Katarzyny Marciniak, Eugeniusza Stanka, wystawa rzeźbionych jaj (strusich,
gęsich, kurzych) oraz dekoracyjnych świątecznych przedmiotów Renaty Parzuchowskiej, wystawa dekoracyjnych przedmiotów wykonanych
techniką decoupage’u Teresy Węsierskiej, wystawa „Zaczarowany Świat kamieni” Bogdana Januszewskiego, jesienna
wystawa poświęcona jeżom - Anny Pobłockiej, wieczorki poetyckie, w tym Wiktorii Śliwińskiej.
W lutym ub.r. Biblioteka włączyła się w ogólnoświatową akcję „Uwolnij książkę”, polegającą na odłożeniu na specjalną półkę książki po to, aby
inni mogli z niej korzystać. Dyrektorem Biblioteki Gminnej jest p. Anna Kloka.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA MIESZKAŃCY !
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
GMINA KOSAKOWO
W dniach

04.03.-12.03.2011r. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców gminy Kosakowo

Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych. W trakcie zbiórki, Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne, takie jak:









sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż telewizor)
resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki
środki ochrony roślin i owadobójcze
zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje
przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki
świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry
przełączniki, baterie i akumulatory

POSTOJE RZY SZKOŁACH

PIĄTEK 04.03.2011
9:00 Pogórze – Szkoła
Podstawowa, ul. Szkolna 15
10:00 Dębogórze – Szkoła
Podstawowa w, ul. Pomorska
30
11:00 - 11:30 Mosty – Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum, ul.
Szkolna 16

OBJAZDOWA ZBIÓRKA
SOBOTA 05.03.2011

9:00 Suchy Dwór - ul.
Reja/Kruczkowskiego
9:30 Pogórze - ul.
Słowackiego/Majakowskiego
10:00 Pogórze - ul. Modrzejewskiej
10:30 Kosakowo - ul. Nad Stawem
11:00 Dębogórze - ul. Pomorska 18
(Dom Kaszubski)
11:30 – 12:00 Kazimierz - przy
sklepie

OBJAZDOWA ZBIÓRKA
SOBOTA 12.03.2011

9:00 Pierwoszyno - ul. Kaszubska
(przy boisku)
9:30 Mosty - ul. Wiązowa
10:00 Mosty - ul. Ogrodowa (przy
sklepie)
10:30 Mechelinki - ul. Szkolna 25
(przy sklepie)
11:00 Rewa - ul. Helska
11:30 Rewa - ul. Morska/Sieciowa
12:00 – 12:30 Rewa - ul. Morska przy
Słonecznej

Przypominamy, że odpady niebezpieczne można oddać także w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Najbliższe znajdują się w :
- Rumi (ul. Dębogórska 148 czynny pon-pt 10:00-18:00 oraz soboty 10:00-15:00)
- Gdynia- Pogórze (ul. Żeliwna 3 czynny we wtorki i czwartki 14:00-17:00 oraz soboty 11:00-15:00).
Odpady niebezpieczne zbierane są także w systemie pojemnikowym:
- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach oświatowych, sklepach, Urzędzie Gminy Kosakowo
- pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw ustawione są w Przychodni w Kosakowie oraz aptece Remedium w Pogórzu
Dokładny wykaz punktów w których oddać można baterie oraz leki, a także adresy dostępny jest na stronie internetowej Związku www.kzg.pl.
Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedawca (detaliczny i hurtowy) ma obowiązek przyjąć
bezpłatnie zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju.

UWAGA
Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. Zbiórka nie dotyczy odpadów
niebezpiecznych powstających w wyniku działalności gospodarczej.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
strona internetowa www.kzg.pl
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl

