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

Nr
Kosakowo,kwiecień
październik
Nr 10/2010
4/2011 Kosakowo,
20112010
rokuroku egzemplarz
egzemplarz bezpłatny

ISDN
1730-6108
ISDN
1730-6108

Dnia 10 listopada 2010r.
Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

Wójt
Gminy Kosakowo
Jerzy budzącej
Włudzik się do życia
Wypełnionych
nadzieją
zapraszai na
Wiosny
wiarą w sens życia.

Uroczystą Akademię związaną
Pogodyzw sercu i radości płynącej z faktu
Obchodami 92 rocznicy odzyskania
przez Polskę
Niepodległości:
Zmartwychwstania
Pańskiego

18:00 Wieczornica z okazji Święta
Niepodległości
Oraz
smacznego Święconego w gronie
w Gminnym Domu Kultury w PierwoszynieNajbliższych osób
* Wręczenie Złotych Kłosów
Szczerze życzą:
* Występ Chóru „Morzanie”, teatru muzycznego HALS,
oraz Młodzieżowego Chóru Gminnego
Przewodniczący
Rady Gminy Kosakow
Mirosław Marek

Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik

wraz z Radnymi, Sołtysami i Pracownikami Urzędu Gminy Kosakowo

w naszej Gminie.
Wójt Gminy Kosakowo
Santo Subito

do udziału
w
„Santo Subito” – tymi słowami wierni zgromadzeni na Placu Św. Piotrazaprasza
podczas uroczystości
pogrzebowych
prosili o natychmiastowe ogłoszenie Jana
Pawła II świętym. Uznanie Ojca Świętego za błogosławionego przybliża nas do wydarzenia, na które świat czeka niecierpliwie od 2 kwietnia 2005
V Biegach
roku. Przedstawiamy Państwu hymn pochwalny mieszkańca
naszej Gminy,Niepodległościowych
napisany w dniu pogrzebu Papieża.
na trasie Kosakowo-Pierwoszyno,

HYMN POCHWALNY na pożegnanie
Janasię
Pawła
II, Wielkiego
Polaka, Papieża
które odbędą
o godzinie
13:00.
Zgłoszenia i informacje w Urzędzie
Gminy
p.106 nr tel. (58) 660-43-02
Żegnamy dziś Wielkiego Papieża – Polaka,
Jesteśmy
silni, Kosakowo
wytrwali w wierze,
który zjednał wszystkie narody i przywódców świata,
którą dajemy Bogu w o�erze.
jesteśmy świadomi wielkiego wydarzenia
Tobie ufamy i pokłon damy,
Proboszcz
Jan się
Grzelak
informuje,
Św.sponiewierany.
w intencji Ojczyzny, w kościele
boKs.
przy jego
trumnie spotkali
ludzie wielkiego
wierzeniaże o godzinie 11:00 odprawi
całyMszę
Twój naród

w Kosakowie. Po Mszy Św. nastąpi złożenie kwiatów na cmentarzu wojskowym przy miejscowym kościele.

Przybyli GO pożegnać
prawosławni, anglikanie, Żydzi,
baptyści, buddyści, a nawet muzułmanie,
przywódcy wielu państw i narodów świata,
„Kaszubska
bo uważali go za wielki autorytet
współczesnegoLilia”
świata.

Przez dzieje historii i nawałnice,
chcemy znów stanąć przed Twe oblicze.
Jasne i szczere, także radosne,
jak świeża, pachnąca przyrodą wiosna.

dla Pana Tadeusza Krzysztofa

Ciągle myślimy, my zatroskani,
czy zawsze będziesz, jak dawniej z nami.
W radości, smutku i wielkim trudzie,
za Tobą zawsze Twój naród pójdzie.

żukowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego za

Do niebios wielkich wciąż spoglądamy.
My Cię kochamy, my się spotkamy.
Gdy przyjdzie czas na nasze odejście
do Ciebie święty, na Boże szczęście.

Jego mądrość i miłość nie znają granic.
Docierały one do najdalszych stanic.
Jest
niezmiernie
Do setek miast i państw
na nam
Krańcach
Świata, miło poinformować Państwa o
wyróżnieniu
Lilią”, którą przyznaje raz do roku
gdzie
umiał znaleźć„Kaszubską
człowieka, brata.

Powołanie
Wielkiego bogactwa
Polaka na papieża
do Watykanu,
pielęgnowanie
kulturalnego
regionu - Honorowego
przepowiedział
wierszu
Juliusz Słowacki
temu.
Mieszkańcawgminy
Kosakowo
Pana dawno
Tadeusza
Krzysztofa.
Pisał
Słowacki onagrody
przyszłymmiało
papieżumiejsce
polskim,podczas uroczystego jubileuszu
Wręczenie
że złączy on narody w braterstwie wielkim.

znanego również w naszej gminie, m.in. z prowadzenia Festynu
Kaszubskiego
w Rewie,
artysty estradowego, kompozytora, barda
Z rubieży
świata wyrzuci
zgniłość,
Panabraterstwo
Edmunda
Lewańczyka. „Kaszubską Lilię”
kaszubskiegoa na
to miejsce przyniesie
i miłość.
Ludzie
wierzą,również
że tak sięjubilatowi
stanie,
wręczono
oraz Pani Teresie Hoppe-Prezes ZKP w
boGdyni.
to jest do Boga naszego wołanie.
Na uroczystości gratulacje wyróżnionym złożyli m.in. Senator
W swym testamencie ogłosił on wszędzie,
Dorota Arciszewska- Mielewczyk oraz Wójt gminy Kosakowo
że mamy czuwać, bo nasz Bóg przybędzie!
PoJerzy
śmierciWłudzik.
swojej nie zostawił żadnej własności,
ale pozostawił nadmiar dobroci i miłości.

Swym twórczym życiem złączył 2 wieki,
Zdjęcia autorstwa Pani Longiny Templin
które w pokłonie oddają Ci dzięki.
Przywódcy świata zrozumieją Ciebie,
by ludzie na tej ziemi nie żyli w biedzie.

Rzymska owczarnia głośnym chórem woła święty, święty słychać dookoła.
Wierni płacą i biją brawami wielki, wielki Ojcze pozostań z nami.
W domach, w sercach na ziemskim padole,
będziemy Cię strzegli, jak oko sokole,
które widzi z dala, co przyszłość przyniesie,
ziemskiemu światu, w wiosennym bukiecie.
Modlimy się ciągle o Twój wieczny spokój,
i aby ludzie mieli, tu na ziemi pokój.
Modlimy się, abyś został świętym
i żył na wieczności, składamy Ci dzięki.

Jan Mnichowski
Mechelinki 8 IV 2005r.
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VIII SESJA RADY GMINY KOSAKOWO

5 kwietnia odbyło się VIII posiedzenie Sesji Rady Gminy
Kosakowo. Porządek obrad zawierał 16 projektów
uchwał, a w tym między innymi uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/
10, 176/4 oraz części działki nr 171/8 w Pogórzu gminy
Kosakowo, przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
gazociągu
wysokiego ciśnienia na odcinku od brzegu morskiego
w Mechelinkach do Podziemnego Magazynu Gazu
Kosakowo, przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dla
bezzbiornikowego magazynowania gazu – Podziemny
Magazyn Gazu Kosakowo oraz zmiany uchwały Rady
Gminy Kosakowo LXVII/64/2010 z dnia 12 sierpnia 2010
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kosakowo. W trakcie debaty
nad powyższymi projektami wywiązała się dyskusja
o korzyściach płynących dla Gminy Kosakowo z tytułu
lokalizacji magazynów gazu na terenie Naszej Gminy.
Głosowanie nad powyższymi uchwałami nie było
jednomyślne.
Podziemny Magazyn Gazu jest elementem przedsięwzięcia
związanego z dywersy�kacją dostaw gazu ziemnego
do kraju. Jest to inwestycja strategiczna o znaczeniu
ogólnokrajowym. Budowa gazociągu umożliwi odbiór
gazu na akwenie Zatoki Puckiej dostarczanego statkami
do Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo.
Ponadto Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały
w sprawie nadania imienia „Bernard” drzewu gatunku dąb
szypułkowy uznanego za pomnik przyrody Uchwała Rady
Gminy Kosakowo Nr LXVII/72/2010 z dnia 12 sierpnia
2010 r. Uroczyste nadanie imienia odbędzie się przy okazji
organizowanego przez Zarząd Główny PTTK i Urząd
Gminy Kosakowo, 7 maja 2011 Sejmiku Turystycznego
poświęconego pamięci Bernarda Chrzanowskiego. Sejmik
obędzie się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie
a szczegółowych informacji należy szukać na początku
maja na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Pełnomocnik Wójta Gminy do spraw pro�laktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przygotował
projekty uchwał w sprawie „Gminnego Programu
Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Kosakowo na rok 2011”,„Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20112015”, przyjęcia „Gminnego Programu Koordynacji
i Współpracy w Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok
2011 oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy
Kosakowo miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych. Powyższe uchwały są wynikiem między
innymi nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Na organ władzy samorządowej, w tym na
gminy, nałożono zadania, których realizacja ma chronić
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obywateli przed przemocą w rodzinie. Może się to dokonać
poprzez szeroką edukację społeczną, działanie służb,
aktywność współrealizatorów zadań. Realizacja programu
w perspektywie będzie prowadziła do zmniejszenia
skutków społecznych i kosztów ponoszonych na
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Odnośnie uchwały
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży
alkoholu, przyczyni się ona głównie do ograniczenia
dostępności alkoholu. Zakaz sprzedaży i spożywania
alkoholu na plażach znacząco zwiększy poczucie
bezpieczeństwa i komfort osób wypoczywających,
wpłynie też na poprawę porządku i bezpieczeństwa
publicznego.
Kolejnym punktem posiedzenia Sesji Rady był projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Projektu „ IDĘ DO PRACY”
w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na lata
2007-2013 kolejnego, współ�nansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego przygotowany
i realizowany w 2011r. przez tutejszy Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kosakowie. Projekt skierowany
jest do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie, a jego głównym celem jest zwiększenie szansy
bezrobotnych na usamodzielnienie się poprzez reintegrację
zawodową i społeczną.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Zdrowia,
z Przewodniczącą Wiktorią Śliwinską oraz Komisja
Budżetowo-Gospodarcza, której Przewodniczy Pan Szymon
Tabakiernik, rozpatrzyli wniosek w sprawie do�nansowania
z budżetu gminy zakupu nowego samochodu strażackiego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Obecnie
Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej Pan
Michał Kulig wraz z Wójtem Jerzym Włudzikiem, który jest
również Prezesem OSP Kosakowo, starają się o pozyskanie
funduszy zewnętrznych z wielu źródeł, między innymi od
sponsorów, gdyż koszt zakupu samochodu wynosi 570
tyś. Radni wniosek jednogłośnie poparli i wyrazili wolę
pomocy w pozyskaniu środków.
Ze szczegółowym spisem podjętych uchwał oraz ich
treścią można się zapoznać na stronie internetowej
urzędu gminy, zakładka: Rada Gminy.

SPIS POWSZECHNY
Nawiązując do zamieszczonego Komunikatu dot. spisu
powszechnego na terenie Gminy Kosakowo w dniach
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku informujemy,
iż spis powszechny ludności i mieszkań we wsiach
Rewa, Mechelinki oraz części Mostów i Pierwoszyna
przeprowadza oprócz Arlety Wesołowskiej również Pan
Robert Łukaszewicz, lat 20.
(Więcej na stronie 11)
URZĄD NIECZYNNY
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja br. Urząd Gminy
w Kosakowie będzie nieczynny /za przepracowaną sobotę - 19.02./
Przepraszamy.

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 23.02. – 5.04.2011r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 27/2011 z dnia 25 lutego 2011r. nadałem nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Kosakowo. Do regulaminu wprowadzono zmiany dotyczące powstania Referatu ds. kultury, sportu, turystyki
i rekreacji, powołania w kancelarii wójta pełnomocnika ds. informacji niejawnych oraz zarządzania kryzysowego, oc
i wojskowych, wprowadzenia zmian w zakresie obowiązków poszczególnych asystentów Wójta, przekazania części
spraw dot. zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej do spółki gminnej. Ponadto wprowadzono
wszelkie drobne zmiany regulaminu, wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat. Z dniem wejścia w życie nowego
regulaminu straciło moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2007 z dnia 29 listopada 2007r. (z późn. zm.).
2. Zarządzeniem Nr 28/2011 powołałem sołeckie komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów sołtysów. We wsiach
Pierwoszyno, Mechelinki i Rewa wybrano nowych sołtysów. W pozostałych, następną kadencje pełnić będą dotychczasowi
sołtysi. Wpłynął 1 protest wyborczy, który dot. powołania osoby bliskiej kandydatowi na sołtysa do komisji wyborczej.
Protesty rozstrzyga Gminna Komisja Wyborcza. Komisja odrzuciła protest. W uzasadnieniu czytamy: „Sołeckie
komisje wyborcze dla przeprowadzenia w dniu 27 marca 2011r. wyborów sołtysów na terenie Gminy Kosakowo zostały
powołane zgodnie z art. 20 pkt 7 Statutu Sołectwa, stanowiącym prawo miejscowe, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego Nr 101 z dnia 22 października 2005r. (poz. 2060). Statuty sołectw przed ich uchwaleniem
zostały przedstawione mieszkańcom do konsultacji.
Art. 20 pkt 7 Statutu Sołectwa brzmi: „Członkiem Sołeckiej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na
Sołtysa. Każdy kandydat na Sołtysa może zgłosić jednego kandydata do Komisji. Komisje liczą co najmniej 4 osoby,
w tym zgłoszone przez kandydatów na Sołtysa i jedna wskazana przez Wójta. Jeżeli liczba zgłoszonych do Komisji osób
jest mniejsza, niż 3, brakujące osoby powołuje Wójt.
Nie ma przeciwwskazań, by członkiem soleckiej komisji wyborczej był bliski członek rodziny zgłoszony przez kandydata
na sołtysa. Jest to zgodne ze statutem sołectwa. Jeden członek komisji wskazany przez kandydata na sołtysa nie może mieć
wpływu na pracę całej komisji, liczącej co najmniej 4 osoby, przy czym w lokalu wyborczym w czasie głosowania, musi
być przez cały czas co najmniej 3 członków sołeckiej komisji wyborczej, a po zamknięciu lokalu wyborczego – pełny skład.
Przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej wybiera komisja na swoim pierwszym posiedzeniu”. Komisje zakończyły
już prace.
3. Zarządzeniem Nr 29/2011 w sprawie powołania przy Gminie Kosakowo Kapituły Zasłużonych Ludzi Morza oraz zasad
honorowania tytułem „Zasłużony Człowiek Morza” powołałem do tej Kapituły również przedstawiciela Związku Miast
i Gmin Morskich oraz ustaliłem warunek, że w/w tytuł może być przyznany jedynie osobie nieżyjącej. Pozostałe zasady
przyznawania tytułu nie uległy zmianie.
4. Zarządzeniem Nr 30/2011 ogłosiłem o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie
bezprzetargowej /w m. Kosakowo/
5. Zarządzeniem Nr 31/2011 podwyższyłem miesięczne stawki czynszu dzierżawnego gruntów położonych w Rewie,
w związku z działalnością sezonową.
6. Zarządzeniem Nr 36/2011 zwołałem Zebrania Wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy. W dniach 20.04.br.
odbyły się Zebrania Wiejskie, które wybiorą nowe rady sołeckie, a wybrani w dn. 27.03.br. sołtysi złożyli ślubowania
7. Zarządzeniem Nr 38/2011 ustaliłem terminy i zasady przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny
2011/2012.
8. Zarządzeniem Nr 42/2011 powołałem komisję zdawczo-odbiorczą do przekazania nieruchomości i ruchomości na
terenie lotniska wojskowego Gdynia Oksywie.
9. Zarządzeniem Nr 44/2011 powołałem Gminny Zespół Grantowy do przeprowadzania Gminnych Konkursów
Grantowych i wyboru najkorzystniejszych ofert, w składzie:
1/ JERZY WŁUDZIK, Wójt Gminy - przewodniczący
2/ LUCYNA SORN - przedstawiciel Rady Gminy Kosakowo – członek
3/ MARZENA FIFIELSKA - przedstawiciel Rady Gminy Kosakowo – członek
4/ SZYMON TABAKIERNIK - przedstawiciel Rady Gminy Kosakowo – członek
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5/ ANNA PADEE, desygnowana przez Wójta Gminy Kosakowo – członek
6/ KRYSTYNA SCHMIDT, desygnowana przez Wójta Gminy Kosakowo – członek, sekretarz Zespołu.
Termin składania ofert w konkursie grantowym 2011r. upłynął 31.03. Wpłynęło 14 ofert na ogólną kwotę 315.436 zł. W
budżecie Gminy na rok 2011 przewidziano na ten cel 120.000 zł. Komisja rozpatrzyła ofertę w dniu 13.04.2011r.
II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Podpisanie w dniu 11 marca 2011 roku umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Kosakowo, reprezentowaną przez Wójta
Gminy Kosakowo, a spółką Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo, reprezentowaną przez Prezesa Janusza Statecznego, na
okres do dnia 09 września 2040 roku z przeznaczeniem na utworzenie lotniska cywilnego użytku publicznego.
III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W przetargu nieograniczonym na Dostawę i montaż wyposażenia technicznego w oparciu o opracowany we własnym
zakresie projekt wykonawczy wielobranżowy w zakresie konstrukcji technologii widowiskowej, kinotechniki i wideo
projekcji dla Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie, oraz dostawę mebli i sprzętu AGD wpłynęły 3 oferty. Została
wybrana niżej wymieniona oferta:
Dla części 1, obejmującej: „Dostawę i montaż wyposażenia technicznego w oparciu o opracowany we własnym zakresie
projekt wykonawczy wielobranżowy w zakresie konstrukcji technologii widowiskowej, kinotechniki i wideoprojekcji
dla Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie,” złożona przez: „Stępka i Syn” Mariusz Stępka, ul. Rybna 18A, 82-300
Elbląg, cena ofertowa (brutto) wykonania zamówienia wynosiła: 330.255,00 zł.
Dla części 2 , obejmującej: „Dostawę i montaż wyposażenia Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie, w szczególności
mebli i sprzętu AGD”, złożona przez: „Stępka i Syn” Mariusz Stępka, ul. Rybna 18A, 82-300 Elbląg, cena ofertowa
(brutto) wykonania zamówienia wynosiła: 36.900,00 zł.
Dla części 3, obejmującej: Dostawę i montaż małej architektury dla Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie /przed
budynkiem/” złożona przez: LARO s.c. ul. Mickiewicza 9, 84-220 Strzebielino, cena ofertowa (brutto) wykonania
zamówienia wynosiła: 14.178,21 zł.
2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na Dokończenie budowy zabudowy plombowej pomiędzy budynkiem Gminy
a Posterunkiem Policji w Kosakowie. Termin składania ofert upływa 20.04.br.
3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont drogi Dębogórskiej (przez las) termin składania ofert - do 04.05 br.

UCHWAŁY PODJĘTE NA VII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 30 MARCA 2011 ROKU.
1. Uchwała Nr VII/22/2011 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.
2. Uchwała nr VII/23/211 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kosakowo
gmina Kosakowo.
UCHWAŁY PODJĘTE NA VIII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 5 KWIETNIA 2011 ROKU.
1. Uchwała nr VIII/24/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek
nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/10, 176/4 oraz nr 171/8 w Pogórzu gmina Kosakowo
2. Uchwała Nr VIII/25/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku od brzegu morskiego w Mechelinkach do Podziemnego
Magazynu Gazu Kosakowo
3. Uchwała nr VII/26/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru dla bezzbiornikowego magazynowania gazu – Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo
4. Uchwała Nr VIII/27/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo LXVII/64/2010 z dnia 12 sierpnia
2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kosakowo
5. Uchwała Nr VIII/28/2011 w sprawie udzielenia dotacji na utylizację odpadów azbestowych
6. Uchwała Nr VIII/29/2011 w sprawie nadania imienia „Bernard” drzewu gatunku dąb szypułkowy uznanego
za pomnik przyrody Uchwałą rady Gminy Kosakowo Nr LXVII/72/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r.
7. Uchwała Nr VIII/30/2011 w sprawie przyjęcia Projektu „ IDĘ DO PRACY” w ramach Programu Operacyjnego
kapitał Ludzki na lata 2077-2013, współ�nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011.
8. Uchwała Nr VIII/31/2011 w psrawiewarunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwołania
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

członków zespołu interdyscyplinarnego w Kosakowie
Uchwała Nr VIII/32/2011 w sprawie „Gminnego Programu Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Kosakowo na rok 2011”
Uchwała Nr VIII/33/2011 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2011-2015”
Uchwała nr VIII/34/2011 w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Koordynacji
i Współpracy
w Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2011.”
Uchwała nr VIII/35/2011 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kosakowo miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
Uchwała nr VIII/36/2011 w sprawie statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo.
Uchwała Nr VIII/37/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
Uchwała nr VIII/38/2010 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo
w roku 2011

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Gminy Kosakowo na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w Zarządzeniu nr 49/2011 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 06 kwietnia 2011 roku
Nieruchomości stanowią własność Gminy Kosakowo, położone są w obrębie Kosakowo i stanowią działki o numerach
164/133, 164/140 i 164/142 , dla których prowadzone są Księgi Wieczyste KW NR 36256, GD2W00018437/5
i GD2W00017130/6 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku.
Wykaz wywiesza się na okres 6 tygodni od dnia 06 kwietnia 2011 roku do dnia 18 maja 2011 roku.
wyciąg z PROTOKÓŁU WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH SOŁTYSÓW
na terenie Gminy Kosakowo w dniu 27 marca 2011r.sporządzony przez Gminną Komisję Wyborczą w Kosakowie
w dniu 27 marca 2011r.
Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 10 Sołeckich Komisji Wyborczych właściwych do
przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania. Na poszczególnych
kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
SOŁECTWO

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA/ÓW

LICZBA GŁOSÓW
WAŻNYCH

WYBRANY SOŁTYS

Kazimierz

1. Wrzałek Jadwiga

TAK – 75

Wrzałek Jadwiga

Dębogórze

1. Melzer Józef
2. Eliasz Tomasz

78

Suchy Dwór

1. Roszak Bożena

TAK – 135

NIE – 27

Roszak Bożena

Pogórze

1. Strzelec Antoni

TAK - 41

NIE – 8

Strzelec Antoni

Mechelinki

1. Doering Sabina

TAK – 39

NIE – 1

Doering Sabina

Rewa
Kosakowo
Pierwoszyno

1. Kopitzki Marcin
2. Romanowski Andrzej
1. Chojnicka Anna
2. Grzelak Małgorzata
1. Purska Ewa
2. Wojtunik Anna
3. Suzga Tadeusz

92
96
56
45

NIE – 31
292

Melzer Józef

109
163
139

Kopitzki Marcin
Chojnicka Anna
Purska Ewa

Mosty

1. Merchel Alina

TAK – 82

NIE – 6

Merchel Alina

Dębogórze Wybudowanie

1. Wolf -Sobieralska Bożena

TAK – 52

NIE – 2

Wolf -Sobieralska Bożena
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Wybory sołtysów – 27.03.2011r. - Frekwencja
Dębogórze Suchy Dwór

Rewa

Pogórze

Kazimierz

Mosty Mechelinki Kosakowo

Dębogórze
Pierwoszyno
Wybudowanie

Gmina
Kosakowo

Liczba
uprawnionych
do głosowania

861

881

759

1198

271

1702

253

743

224

688

7580

Liczba
wydanych kart
do głosowania

374

173

203

51

113

92

43

260

56

242

1607

Liczba głosów
nieważnych

4

11

2

2

7

4

3

1

2

2

38

Frekwencja w
2011 r. (%)

43,44

19,64

26,74

4,26

41,70

5,40

17,0

34,99

25,0

35,17

21,20

Frekwencja
w 2007r. (%)

36,17

30,65

45,36

17,63

62,99

7,05

43,3

20,58

35,71

11,13

25,23

W dniach 11 - 20.04. odbyły się we wszystkich sołectwach Zebrania Wiejskie, które wybierały Rady Sołeckie,
wspomagające pracę sołtysa. Ich składy zostały podane na stronie internetowe gminy (link sołectwo).
Nowo wybrani sołtysi dziękuja swoim dziękująs swoim wybocom za okazane zaufanie i popracie.

Sołectwo Dębogórze
Sołtys wsi Dębogórze informuje mieszkańców, że przyjmuje wpłaty na podatek od nieruchomości w dniach 10, 11 i 16
maja 2011 roku od 13:00 do 20:00.

SPOTKANIE SOŁTYSÓW
W poniedziałek 11
kwietnia w Dworku
„Osada Wędrowca”
odbyło się uroczyste
spotkanie sołtysów
kończącej
się
i nowej kadencji.
S ołt ysi kończąc y
swoją
kadencję
otrzymali od Wójta
Jerzego Włudzika
i Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo Mirosława
Marka pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami. Osobom,
które ponownie będą reprezentować społeczność lokalną
wsi wybranym 27 marca br. wręczono dyplomy gratulacyjne
oraz aktówki.
Jeszcze raz szczerze gratulujemy i życzymy owocnej
współpracy!

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA WÓJTA W
DZIEDZINIE KULTURY I SPORTU ROZDANE
26 marca w Domu Kaszubskim Dębogórze, tuż
przed o�cjalnym rozpoczęciem wieczoru Chopinowskiego,
Wójt Jerzy Włudzik uroczyście wręczył dyplomy wraz
z informacją o uzyskanej nagrodzie utalentowanym
mieszkańcom Gminy Kosakowo.
NAGRODZENI:
- za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz
upowszechniania i ochrony dóbr Kultury w roku 2010:
· Jan Freicher – za działalność twórcza i koncertową

· Magdalena Molendowska – za działalność twórczą
i koncertową

· Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział

w Dębogórzu – w związku z popularyzacją
kaszubszczyzny na terenie Gminy
- za osiągnięcia w dziedzinie sportowej za wysokie wyniki
sportowe:
· Zuzanna Klajman
· Iga Zjawin

· Beata Zjawin
· Beata Zduńczyk

Przypomnienie:
Co roku, wg Uchwały nr XLII/68/2009 Rady Gminy Kosakowo z
dnia 30 września 2009 r., do końca stycznia należy składać wnioski o przyznanie
wyróżnień i nagród Wójta Gminy Kosakowo za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr Kultury oraz za
wysokie wyniki sportowe. Na podstawie ów wniosków lub z własnej inicjatywy
Wójt może przyznać wyróżnienie i nagrodę.
Podstawa prawna: §3 pkt 7 Uchwały nr XLII/68/2009 Rady Gminy Kosakowo z dnia
30 września 2009 r.
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NA OTWARCIE KĄPIELISKA STRZEŻONEGO
W MECHELINKACH TRZEBA JESZCZE
POCZEKAĆ
Wójt Gminy Kosakowo informuje, że w celu
utworzenia nowego kąpieliska w sezonie letnim 2011
w miejscowości Mechelinki, zlecono w roku ubiegłym
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Pucku trzykrotne przeprowadzenie badań wody pod
względem bakteriologicznym i �zykochemicznym oraz
badanie czystości mikrobiologicznej wody pod kątem
występowania bakterii salmonelli.
Analizując uzyskane w roku 2010 wyniki badań wód
przybrzeżnych w miejscowości Mechelinki, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał oceny
jakości wody stwierdzając w piśmie nr SE.HK/4712/6/
AL/11 z dnia 22 marca 2011r., że niestety nie spełnia ona
wymagań sanitarnych, określonych w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. (Dz. U.
Nr 183, poz. 1530) w zakresie wartości dopuszczalnych.
W badanej próbce wody przybrzeżnej stwierdzono
obecność chorobotwórczych bakterii z rodzaju Salmonella.
W tym stanie rzeczy Wójt Gminy nie może zorganizować
kąpieliska strzeżonego w miejscowości Mechelinki.

Zapraszamy w każdy czwartek
od godziny 16:30 do godziny 18:00.
Zakres porad obejmuje:
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
- pomoc w załatwianiu formalności związanych z przejściem
na emeryturę lub rentę,
- pomoc w redagowaniu pism i wniosków z zakresu prawa
pracy do urzędów i innych podmiotów.
Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail:
poradykadrowe@wp.pl

KONCERT Z OKAZJI 10-LECIA CHÓRU
MORZANIE
W czwartek 28 kwietnia o godzinie 18:00
odbędzie się Koncert Jubileuszowy Chóru Morzanie
i francuskiego Chóru La Compamelle. Na to doniosłe
wydarzenie zapraszamy do Kościoła pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Pierwoszynie.
Informujemy także, iż 29 kwietnia o godzinie 17:00
w Domu Kultury w Pierwoszynie odbędzie się 6. spotkanie
chóralne. Tym razem oprócz naszego Chóru Morzanie oraz
zaprzyjaźnionego chóru z Francji wystąpią także inne chóry
z województwa pomorskiego.

Możliwość rozliczania się w Urzędzie Skarbowym
właściwym dla MIEJSCA ZAMIESZKANIA
Osoba, która jest zameldowana w innej miejscowości,
a mieszka na terenie naszej Gminy
może złożyć stosowny formularz, aby rozliczać się
w najbliższym Urzędzie Skarbowym.
Informujemy, iż mieszkańcy Gminy
Kosakowo, którzy nie są zameldowani
na jej terenie, a mieszkają tu dłużej
niż 3 miesiące, mogą dokonywać
rozliczeń podatkowych w Urzędzie
Skarbowym w Pucku. Wystarczy wypełnić formularz
NIP-3 (który można pobrać ze strony internetowej lub
osobiscie w Urzędzie Gminy), wskazać w nim faktyczne
miejsce zamieszkania i przesłać do Urzędu Skarbowego.
Formularz ten dotyczy osób �zycznych nie prowadzących
samodzielnie działalności gospodarczej. W przypadku
osób �zycznych prowadzących samodzielnie działalność
gospodarczą należy wypełnić NIP-1. Urząd Skarbowy będzie
zobowiązany powiadomić instytucję, która była dotychczas
właściwa dla podatnika ws. rozliczeń podatkowych.
Przypominamy, iż wg art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem
zamieszkania osoby �zycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

BEZPŁATNE PORADY KADROWE
Urząd Gminy Kosakowo informuje mieszkańców Gminy,
że w Czytelni Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo,
przy ul. Fiołkowej 2 (obok Ośrodka Zdrowia) od dnia 12
maja br. udzielane będą w ramach wolontariatu bezpłatne
porady kadrowe.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE
Informujemy, iż Gmina Kosakowo realizuje projekt współ�nansowany
ze środków Unii Europejskiej

„Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie”
Przedmiotem projektu jest wyposażenie Gminnego Domu
Kultury w Pierwoszynie poprzez zakup m.in: wyposażenia
gabinetów metodycznych, zaplecza estradowego, systemu
nagłośnienia Sali widowiskowej, systemu oświetlenia
scenicznego, zestawu kinowo -konferencyjnego, pętli
indukcyjnych. W ramach projektu zrealizowane zostaną
dwa konkursy: Bajka w piosence dziecięcej i Pierwsza
Kosakowska Noc Filmowa. Celem projektu jest zapewnienie
warunków dla pobudzenia i wspierania lokalnych inicjatyw
społecznych oraz aktywizacja i integracja społeczności
lokalnych na obszarach wiejskich.
Wartość projektu: 400 000,00 zł
Źródło �nansowania: Europejski Fundusz Rozwoju
w ramach Regionalnego Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz
Gmina Kosakowo.
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WYDARZENIA KULTURALNE
KONCERT CHOPINOWSKI
W sobotę 26 marca br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu
odbył się Wieczór Chopinowski, w którym wystąpili:
- Krystyna Pyszkowska - fortepian,
- Bożena Harasimowicz - sopran,
- Grzegorz Piotr Kołodziej - baryton.
Koncert poprowadził Konrad Mielinik.

Koncert podzielony był na dwie części. W pierwszej
wysłuchaliśmy solowego występu Krystyny Pyszkowskiej,
która wykonała dzieła Fryderyka Chopina: dziecięcego
Poloneza g-moll, Preludium Des-dur zwane „Deszczowym”
oraz wirtuozowską Fantaisie Impromptu cis-moll.
Następnie w wykonaniu śpiewaków: Bożeny Harasimowicz
i Grzegorza Piotra Kołodzieja przy akompaniamencie
pianistki zabrzmiały pieśni Fryderyka Chopina oraz
Edwarda Pałłasza, a także dwa Mazurki Chopina w
opracowaniu P. Viardota na głos i fortepian („Seize anz”
oraz „Aime-moi”). Koncert zakończyły dwa uwielbiane
przez publiczność duety z oper Wolfganga Amadeusza
Mozarta, a artyści popisali się w tym punkcie programu
nie tylko śpiewem, ale i grą aktorską: duet Zerliny i Don
Giovanniego „La ci darem la mano” z I aktu opery „Don
Giovanni” oraz duet Papageny i Papagena „Papagena” z II
aktu „Czarodziejskiego Fletu”. Nie mogło zabraknąć bisów,
więc artyści powtórnie wykonali dwa ostatnie duety.
Wieczór z muzyką Chopina został zorganizowany
w ramach projektu „Remont Domu Kultury w Dębogórzu”,
współ�nansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WO
na lata 2007-2013
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU.
PREMIERA ŚWIĘTOSZKA MOLIERA
Śmietnik przed sceną i u jej nasady, mający zapewne
obrazować destrukcyjny wpływ Tartufa na rodzinę Orgona,
w tle graffiti i plakaty odwołujące się do francuskiego
pochodzenia dzieła – taką scenogra�ą zaszokował
publiczność Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo na
premierze Świętoszka Moliera 1 kwietnia br., po raz
kolejny udowadniając, iż zgoła niepowierzchownie wnika
w świat interpretowanych utworów. Na całe szczęście
zbiegiem okoliczności Tartufe w przebiegu akcji sukcesu
nie odniósł. Odniósł za to sukces nasz Teatr, podbijając po
raz kolejny serca publiczności, która zgotowała twórcom
spektaklu długą owację na stojąco.
Wystąpili: Paweł Flatau - Król Ludwig XIV, Adrian Gajzler
- Kondeusz, Paweł Brechelke - Arcybiskup de Pere�x,
Weronika Kre - Dama na królewskim dworze, Dominika
Kierszka - Flipota, Marlena Wiśniewska - Pani Parnelle,
Sandra Makowska - Elmira, Paweł Szatkowski - Damis,
Dorota Pająk - Marianna, Dominika Hinz - Siostra
Walerego, Jacek Brechelke - Kleant, Łukasz Hinz - Walery,

Malwina Miotke - Doryna I, Magdalena Mazur - Doryna
II, Anna Gajzler - Doryna III, Patrycja Gajzler - Doryna
IV, Amanda Makowska - Doryna V, Agnieszka Sarnowska
- Doryna VI, Natalia Abraham - Doryna VII, Dominika
Barzowska - Rozyna, Wiktoria Leyer - Pani Zgoda, Michał
Jaskulski - O�cer Gwardii, Robert Drobiński - Orgon. Koło
Plastyczne Zdzisława Tatki – projekty plakatów i folderów,
Justyna Gajzler, Agnieszka Słembarska, Marcin Hohn
– scenogra�a, Adam Schröder - asystent reżysera, Karol
Dettlaff – Tartufe, scenogra�a, muzyka, reżyseria.
Ze specjalnym podziękowaniem z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru wystąpił Wójt Gminy Kosakowo Jerzy
Włudzik, wręczając Teatrowi Wyróżnienie Specjalne: „Na
co dzień spotykacie się nie tylko z magią teatru, ale także
z jego dniem codziennym. Wszystkim, których talent,
energia i pomysły służą kreowaniu scenicznych czarów,
pragnę w tym dniu serdecznie podziękować. Życzę siły
i nośności sztuki, którą tworzycie. Niech idee i prawdy
zawarte w przedstawieniach bez trudu przekraczają granicę
sceny, wzbogacając Was i publiczność nowym inspirującym

doświadczeniem.”
Wyróżnienie Specjalne Wójta otrzymał również opiekun
Teatru, Karol Dettlaff: „Za upowszechnianie edukacji
teatralnej i języka ojczystego wśród dzieci i młodzieży
Gminy Kosakowo oraz popularyzowanie idei pięknego
życia blisko Sztuki, aby stawała się Ona ich życiową pasją.”

Organizatorzy Wieczoru, Wójt Gminy Kosakowo Jerzy
Włudzik oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kosakowie
Anna Kloka, pragną złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim tym, którzy w sposób godny i podniosły
dokonali w imieniu kosakowskich środowisk twórczych
tego artystycznego pożegnania naszego Poety.

WYSTAWA WIELKANOCNA

Wieczór Poetycko-Muzyczny Pamięci Tadeusza
Krzysztofa
W czwartek 24 marca br. w budynku kosakowskiej
biblioteki odbył się Wieczór Poetycko-Muzyczny Non
Omnis Moriar poświęcony Pamięci Tadeusza Krzysztofa,
pierwszego i jedynego Honorowego Obywatela Gminy
Kosakowo. W pierwszej części, poetyckiej, swoje wiersze
zaprezentowali: Wiktoria Śliwińska, Justyna Halemba,
Zygmunt Miszewski, Edyta Kurtyka, Patryk Machnikowski,
Iwona Kaleta, Agnieszka Sarnowska oraz Weronika Kre.
Następnie postać i dokonania Tadeusza Krzysztofa
wspominali obecni Goście, m.in. Wójt Gminy Kosakowo
oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej Mirosław Kuklik.
Każdy z obecnych otrzymał monogra�ę Kościół na ziemi
kosakowskiej autorstwa ks. Wojciecha Cichosza i Tadeusza
Krzysztofa. Wieczór poprowadził oraz o oprawę muzyczną
zatroszczył się Karol Dettlaff.

31 marca w gminnej Bibliotece odbyło
się otwarcie Wystawy Wielkanocnej,
na którą składają się zwłaszcza jaja
(strusie, gęsie i kurze) – rzeźbione
oraz zdobione techniką decoupage’u
a także zwykłe- niezwykłe pieńki
brzozy z motywami wiosenno
– wielkanocnymi. Autorką wystawy
jest mieszkanka gminy Kosakowo, a
dokładnie Mostów – Pani Renata Parzuchowska. Nasza
artystka jest z zawodu technikiem dentystycznym,
co tłumaczy precyzyjność z jaką wykonuje swoje wyroby
jajeczne. ;-) Jak widać wiertełka dentystyczne mają
zastosowanie nie tylko w gabinecie stomatologicznym.
W zeszłym roku Pani Renata również wystawiała
w naszej bibliotece swoje cudeńka, jednak obecna wystawa
jest zupełnie inna. Tak więc zapraszamy. Wystawa będzie
czynna do końca kwietnia.

NASI JUBILACI
5 kwietnia 2011 roku odbył się jubileusz 91. urodzin
Pani Heleny Szymańskiej z Pogórza. Z wizytą oraz
szczerymi życzeniami przybył Wójt Jerzy Włudzik.

Życzymy dużo zdrowia!
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Najważniejsze wydarzenia pierwszego roku realizacji projektu „Wetlands, Algae, Biogas – a South Baltic
Sea Eutrophication Counteract Project” (WAB) – Mokradła (nieużytki), glony i biogaz – przeciwdziałanie
eutrofizacji południowego Bałtyku.
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przystąpił jako partner do międzynarodowego projektu unijnego pt.
“Wetlands, Algae and Biogas - a southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project” (WAB). Jego realizacja rozpoczęła się w
lutym 2010 r. i będzie trwać do końca 2012 r. Działania są prowadzone na terenie województwa pomorskiego i szwedzkiej gminy
Trelleborg.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie
eutrofizacji wód i masowych zakwitów glonów
spowodowanych działalnością rolniczą oraz wzrost udziału
odnawialnych źródeł energii w województwie pomorskim
poprzez wykorzystanie biomasy, w tym glonów i roślin z
terenów podmokłych do produkcji biogazu. Partnerem
wiodącym projektu jest gmina Trelleborg. Pozostali
partnerzy to: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
(IOPAN) w Sopocie, Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (PODR) w Gdańsku, Urząd Miasta Sopotu,
Zdj. Testowanie maszyn do zbierania glonów z plaży w Szwecji
Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska
POMCERT, Samorząd Województwa Pomorskiego,
Naukowy Instytut Technologiczny w Sztokholmie, Uniwersytet Linnaeus w Kalmarze (Szwecja), Zarząd Gospodarki Wodnej
Dorzecza Południowego Bałtyku w Kalmarze oraz Stowarzyszenie Władz Lokalnych Skanii w Malme.
W dniach 2-3 lutego 2011r. w siedzibie IOPAN-u odbyło się spotkanie dotyczące
projektu WAB z udziałem polsko-szwedzkich partnerów oraz zaproszonych gości, na co dzień
zajmujących się biogazem. Było to okazją do podsumowania minionego roku oraz przedstawienia
działań na rok kolejny. W ramach ww. spotkania KZG i „EKO DOLINA” zorganizowali
wycieczkę studyjną do zakładu zagospodarowania odpadów w Łężycach, w trakcie której
uczestnicy mieli okazję poznać pracę i poszczególne instalacje zakładu.
W marcu 2011 r. PODR zorganizował w Gdańsku konferencję poświęconą projektowi WAB, w trakcie której zaproszeni
przedstawiciele gminy Trelleborg zaprezentowali możliwości wykorzystania małych mobilnych biogazowni rolniczych na obszarach
wiejskich. Polscy partnerzy projektu, w swoich wystąpieniach, poruszyli problem wpływu rolnictwa na eutrofizację Bałtyku i
konieczności wzrostu produkcji biogazu w naszym regionie.
W ubiegłym roku Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, w ramach projektu, zakupił wieloparametrową sondę do
monitoringu wody morskiej. W 2010 r. pracownicy IOPANu, wykorzystując sondę, badali wodę morską przy plaży w Sopocie in situ
oraz w swoim laboratorium. Łącznie dokonano analiz 144 próbek wody. Wraz ze stacją meteo, która zostanie kupiona w tym roku, a
także opracowanym oprogramowaniem, sonda stanowić będzie stację do kontroli eutrofizacji zainstalowana na sopockim molo.
Badane będą parametry fizyko-chemiczne i biologiczne wody. Posłuży także do monitorowania środowiska morskiego oraz
przewidywania optymalnego czasu i warunków zbierania glonów w strefie przybrzeżnej.
W ramach analizy możliwości produkcji biogazu oraz wykorzystania mokradeł (nieużytków rolnych) jako źródła energii
odnawialnej na terenie województwa pomorskiego, PODR opracował specjalną ankietę, którą wypełniło ponad 600 rolników z terenu
16 powiatów województwa pomorskiego. W tym celu pracownicy Ośrodka odwiedzili gospodarstwa i przeprowadzili wstępne
rozmowy z pomorskimi rolnikami, zapoznając ich z realizowanym projektem. Analiza zebranych ankiet pozwoli m.in. na zbadanie
możliwości przekształcenia biomasy na biogaz. W oparciu o przeprowadzone analizy PODR określi najbardziej odpowiednie w
województwie pomorskim miejsca do zlokalizowania elektrowni biogazowych, biorąc pod uwagę potencjał przyrodniczy (możliwość
uprawy biomasy) i ekonomiczny (np. bliskość oczyszczalni ścieków, hodowli zwierząt gospodarskich, ubojni, gorzelni, zakładów
przemysłowych). W I kwartale 2011 roku na podstawie przygotowanej bazy danych, PODR we współpracy z partnerem wiodącym
opracuje pomorską mapę elektroniczną (GIS) z naniesioną najlepszą lokalizacją planowanych biogazowni.
W gminie Trelleborg działania związane były z promowaniem projektu poprzez udział reprezentantów w
międzynarodowych konferencjach, prelekcjach, produkcją posteru - rollup, publikacjami i współtworzeniem strony internetowej
WAB. Testowano także maszyny do zbierania glonów, założono pilotażowe mokradła oraz przeprowadzono badania dotyczące
przenośnych instalacji do produkcji biogazu.
Strona internetowa projektu: www.wabproject.pl
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
gospodarka odpadami: (58) 624 66 11, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58)6247515, dos@kzg.pl
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PRZEBIEG SPISU POWSZCHNEGO
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
W GMINIE KOSAKOWO
Nawiązując do zamieszczonego Komunikatu dot. spisu
powszechnego na terenie Gminy Kosakowo w dniach
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku informujemy,
iż spis powszechny ludności i mieszkań we wsiach
Rewa, Mechelinki oraz części Mostów i Pierwoszyna
przeprowadza oprócz Arlety Wesołowskiej również Pan
Robert Łukaszewicz, lat 20. Jednocześnie informujemy,
iż rejony przydzielone poszczególnym rachmistrzom mogą
ulegać nieznacznym zmianom. W związku z powyższym

dni od pierwszego zalogowania, po tym czasie nie ma
możliwości kontynuowania samospisu). Następnie
ponownie wchodząc na stronę www.spis.gov.pl, logujemy
się do systemu podając swój PESEL oraz zde�niowane
hasło i wypełniamy formularz pytań on-line (dla 20 %
wylosowanych gospodarstw przeznaczone są szczegółowe
ankiety, zawierające kilkadziesiąt pytań; pozostałe 80%
wywiadów to ankiety uproszczone, których wypełnienie
zajmuje kilka minut). Zachęcamy do skorzystania z tej
wygodnej formy spisu. W takim przypadku nie odwiedzi
nas rachmistrz spisowy. Jeśli jednakże do naszych drzwi
zapuka już rachmistrz spisowy, prosimy o jego przyjęcie,
ewentualnie umówienie się na wizytę w dogodnym,
bliskim terminie. Przypominamy, iż udział w spisie
powszechnym jest obowiązkowy.

Nowa agencja pocztowa w Mostach
Jak informuje Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Gdyni,
z dniem 31 marca br. została uruchomiona w Mostach
nowa jednostka Poczty Polskiej, tj. Agencja Pocztowa.
Mieści się ona w sklepie papierniczym przy ul. Gdyńskiej
22, prowadzonym przez p. Ewę Kierszka.

do naszych drzwi może zapukać rachmistrz inny niż
przydzielony do danej wsi. Tożsamość rachmistrza można
łatwo zwery�kować po identy�katorze oraz terminalu
przenośnym z logiem GUS-u. W razie wątpliwości co do
tożsamości rachmistrza prosimy o kontakt z infolinią GUS
800 800 800 lub podajemy nr telefonu do koordynatora
spisu na terenie Gminy Kosakowo P. Jakuba Huberta tel.
797-201-923. Ponownie podajemy przydział rachmistrzów
do danych obwodów spisowych:
- w Kosakowie, Pierwoszynie oraz części Mostów
– P. Magdalena Chojnicka, l. 25
- w Rewie, Mechelinkach oraz części Mostów
i Pierwoszyna – P. Robert Łukaszewicz, l.20
- w Pogórzu oraz Suchym Dworze
– P. Mateusz Hubert, l. 20
- w Dębogórzu, Dębogórzu-Wybudowanie oraz Kazimierzu
– P. Kamil Przyborowski, l. 23
Od początku spisu rachmistrze odwiedzili w Gminie
Kosakowo 57 gospodarstw domowych, 40 gospodarstw
spisało się za pośrednictwem Internetu. Kolejne 670
zostanie spisanych do końca czerwca. W całym kraju online
spisało się 1,8 mln osób, 330 tys. zostało spisanych przez
rachmistrzów.
Zachęcamy do samospisu w Internecie. W tym celu należy
wejść na stronę www.spis.gov.pl. W pierwszym kroku
należy zde�niować swoje hasło do samospisu – w tym
celu należy skorzystać z formularza identy�kacyjnego
(formularz identy�kacyjny wystarczy wypełnić tylko
jeden raz, a uzyskane hasło jest ważne przez okres 14-

Zadaniem agencji jest obsługa mieszkańców w fazie
nadawczej, tj. przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe,
przyjmowanie wpłat RTV, przyjmowanie przekazów
pocztowych, nadawanie przesyłek pocztowych zwykłych
oraz rejestrowanych (listy polecone, paczki, przesyłki
pobraniowe), sprzedaż znaczków pocztowych.
Ponadto, od maja 2011r. Agencja pełnić będzie funkcję
oddawczą w zakresie wydawania awizowanych przesyłek
listowych, paczek oraz przekazów pocztowych.

Pro�laktyka i Rozwiązywanie
Problemów Alkoholowych
Pełnomocnik Wójta Gminy d/s pro�laktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
Biuro pełnomocnika mieści się w Urzędzie Gminy na
I piętrze, pok. nr 110,
45
30
czynne: poniedziałek, wtorek, środa 7 – 15
45
15
piątek 7 – 14 .
W tych samych godzinach przyjmowane są zgłoszenia do
Gminnej Komisji Pro�laktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
tel. 058 660-43-46, tel. kom. 606 - 731 - 674,
e-mail: alkpomoc@kosakowo.pl
Rady dla rodziców jak umiejętnie wspomagać kontrolowanie
ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży.
1. Ustal wobec dziecka granice jego swobody. Powinieneś
wiedzieć kiedy, dokąd idzie Twoje dziecko, z kim się
spotyka. W gronie jakich osób przebywa, kiedy wróci.
2. Rozmawiaj z dzieckiem o narkotykach, powiedz jakie są,
co robią, jak skutkują na przyszłość dziecka. Mów to nawet
przedszkolakom.
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3. Zaangażuj się w pracę grup i stowarzyszeń, które
działają w ruchu pomocowym, rozmawiaj o tym z innymi
rodzicami.
4. Nie unikaj prawdy. Wiedz o tym, że narkotyki
mogą również stać się problemem Twojego dziecka.
5. Obserwujmy zmiany zachowań naszych dzieci. Jeśli
pojawiają się kradzieże, zmiana ubioru, języka, dziecko
lekceważy dom, rodzinę, wraca pijane, ma pokłute ręce.
6. Uważaj na substancje kojarzone z narkotykami.
Szczególnie niebezpieczny jest alkohol, który skłania do
sięgania po silniejsze substancje.
7. Bądź dobrym wzorem dla Twojego dziecka. Kiedy
sięgamy po lampkę wina , żeby się zrelaksować, lub idziemy
na piwo, bo coś nam nie pasuje, wysyłamy dziecku sygnał,
że alkohol jest w porządku.
8. Skorzystaj z pomocy organizacji, które pomagają
wyjść młodym ludziom z nałogu. Informacje i adresy są
dostępne w Twojej Gminie i ogólnopolskich telefonicznych
infoliniach, gdzie uzyskasz pomoc w 100% anonimowo.
90% młodych ludzi próbuje alkoholu lub narkotyków.
Nie pozwól by „eksperymentowanie” przeszło w nałóg.
Bądź czujny!
Wspieraj dziecko w razie „wpadki”, pomóż w wyjściu
z nałogu.
Powiedz mu, że może na Tobie polegać !
Będziecie walczyć wspólnie z zagrożeniem jakim są
narkotyki.
Pokazuj dziecku, że jest kochane
i akceptowane, a wtedy jego wiara w siebie pomoże mu
ustrzec się przed sięgnięciem po narkotyk!!!
NIE ZWLEKAJ Z PODJĘCIEM DZIAŁANIA !!!
Miejsca pomocy w wątpliwościach dotyczących zagrożenia
narkomanią.
- Gdynia - Poradnia Pro�laktyki Terapii Uzależnień
(hazard,internet,narkotyki,nikotynizm,dopalacze):
ul. Chrzanowskiego 3/5, Tel: 620 -88–88,
- Gdynia, Ośrodek Pro�laktyki i Terapii Uzależnień
ul. Reja 2A Tel: 621-61–35
- Gdańsk „MONAR” 349-49–54
Miejsca w których można wykonać badania na zawartość
narkotyków: Instytut medycyny Morskiej i Tropikalnej
w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9B Tel: 69 - 98 – 855,
Laboratorium Analityczne w Gdyni, ul. Abrahama 45
(w sąsiedztwie centrum Batory) tel: 620 - 76 -51
MIEJSCA POMOCY W GMINIE KOSAKOWO
MASZ PROBLEM? ZADZWOŃ!!!
SPRÓBUJEMY CI POMÓC! !

Gdy doświadczasz przemocy, jesteś jej świadkiem lub nie
godzisz się na to by sprawca krzywdził osoby Tobie bliskie
- możesz z zachowaniem intymności i anonimowości
Twojego zgłoszenia i osoby, uzyskać pomoc!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
(058) 620 - 82- 02
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Kiedy picie osoby bliskiej niszczy Twoje, Wasze życie.
Szukaj pomocy! Składanie zgłoszeń w sprawie leczenia
choroby alkoholowej: pok. 110, tel: ( 058 ) 660 - 43 - 46
Posterunek Policji w Kosakowie 058 679 - 13 -97,
058 67- 45 – 222. Pod nieobecność funkcjonariuszy, sygnał
zostaje przekierowany do o�cera dyżurnego w Komendzie
Policji w Pucku.
POLICJA numer alarmowy 112 : kom. 997
”Punkt Konsultacyjny” oferuje profesjonalną pomoc
w zakresie:
- pomocy psychologicznej dla dorosłych w związku
z ochroną przed przemocą, problemami w w rodzinie
- wskazania placówki, w której można podjąć terapię
leczenie
- pomocy psychologicznej i poradnictwa w problemach
szkolnych, dla rodziców i dzieci. Jeśli jesteś osobą
maltretowaną, molestowaną lub wpadasz w depresje oferujemy Ci dostęp do specjalisty!
Świadczenia są nieodpłatne, bez skierowań!
660 - 43 - 46 Rodzinna Grupa Wsparcia dla bliskich osób
uzależnionych Al-Anon spotyka się we wtorki o 1830
„POMOST” w „Domu Para�alnym” GRUPA AA
„KOSAKOWO” poniedziałek 1800 w „Domu Para�alnym”,
ul. Żeromskiego 77
Kampania „Ciąża bez alkoholu”
Zagrożenia dla dziecka: Badania dowiodły, że co trzecia
kobieta (33%) w wieku prokreacyjnym (18-40 lat) piła
alkohol w czasie ciąży. Piwo, wino i wódka zawierają ten
sam alkohol etylowy (tylko w rożnych stężeniach). Każda
ilość alkoholu (nawet lampka wina lub okazjonalnie
wypity drink) działa toksycznie na rozwijające się w łonie
matki dziecko. Cząsteczki etanolu zawartego w alkoholu
bez problemu przenikają przez łożysko i jeśli kobieta pije
alkohol to dziecko pije razem z nią.
Płodowy Zespół Alkoholowy FAS występuje u dzieci,
których matki piły alkohol w czasie ciąży.
Możliwe objawy u dziecka to: upośledzenie wzrostu
(zarówno przed jak i po urodzeniu), trwałe uszkodzenie
mózgu, charakterystyczne zniekształcenia twarzy.
Alkohol może być przyczyną: zaniżonej wagi urodzeniowej
i długości ciała dziecka, uszkodzeń mózgu, zmniejszenia
odporności dziecka na choroby, zaburzenia ogólnego
rozwoju dziecka i wielu innych, trudnych do rozpoznania
uszkodzeń.
Zmiany związane z uszkodzeniami mózgu: problemy
z pamięcią, trudności w uczeniu, problemy z koordynacją
ruchów, zaburzenia emocjonalne (dzieci te są najczęściej
nadpobudliwe)
Zaprzestanie picia w każdym momencie ciąży zmniejsza
jego szkodliwy wpływ na nienarodzone jeszcze dziecko.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Odyseja Umysłu
Marzenia się spełniają ….
Równo rok temu informowaliśmy Państwa o tym, że nasi
uczniowie zostali Mistrzami Polski w Odysei Umysłu,
międzynarodowym programie edukacyjnym.
Nie spodziewaliśmy się, że inni uczniowie powtórzą sukces

naszych Złotych Medalistów i na dodatek w podwójnym
wydaniu. Bowiem 2 drużyny zostały Mistrzami Polski
w kategorii Szkół Podstawowych, tym samym uzyskali
prawo reprezentowania Polski w dwu problemach: „Da
się na zawiasie” i „Szczwana przemiana” na Finałach
Światowych w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie
w Maryland. Dzieci z naszej Gminy powtórnie mają
szansę rywalizować o najwyższy tytuł Mistrza Świata.
W zeszłym roku w organizacji wyjazdu bardzo pomogły
Władze Gminy, INVESTGAS, Euro Styl, Schiraz II oraz
wiele różnych mniejszych �rm i osób prywatnych.
W tym roku nie 7, a 14 uczniów zmierzy się z Odyseuszami
z całego świata, koszty wyjazdu są znacznie większe.
Wzorem roku poprzedniego zwracamy się o pomoc
w realizacji naszych marzeń.

Xl konkurs recytatorski prozy i poezji kaszubskiej
„RODNÔ MÒWA”
29 marca 2011 roku 45 uczniów ze szkół z gminy Kosakowo
wzięło udział w gminnych eliminacjach konkursu
recytatorskiego „RODNÔ MÒWA”. Konkurs odbył się
w Domu Kultury w Dębogórzu. i był on częścią projektu
�nansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20072013, który realizowało Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie.
Dzieci recytowały kaszubską poezję i prozę, a oceniało je jury
w składzie: Wójt gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik, Prezes
ZKP o/Dębogórze – Danuta Tocke i Maria Pryczkowska
– emerytowana nauczycielka i członek ZKP o/Dębogórze.
W kategorii dzieci przedszkolnych przyznano: I miejsce
– Julii Dziemińskiej OP/Rewa, II miejsce – Michałowi Dadak
OP/Rewa. W kategorii uczniów klas I – III przyznano:
I miejsce – Magdalenie Mikulskiej SP/Mosty, II miejsce
– Paulinie Owczarek SP/Dębogórze, III miejsce – Sarze
Muża SP/Mosty. Wśród uczniów klas IV – VI przyznano:
I miejsce – Magdalenie Talar SP/Mosty, II miejsce
– Zuzannie Kmiecik SP/Mosty, III miejsce – Monice
Bejrowskiej SP/Mosty. W kategorii uczniów gimnazjum
przyznano: I miejsce – Kamilowi Dziemińskiemu,
II miejsce – Karolinie Głowienke, III miejsce
– Jackowi Kowalskiemu. Laureaci I i II miejsc będą
reprezentować gminę na powiatowych eliminacjach w

Pucku. Gratulujemy uczestnikom i wyrażamy dumę,
że tylu uczniów naszych szkół podejmuje naukę języka
kaszubskiego i z ochotą recytuje utwory w mowie
„naszych starków”. Konkurs został zorganizowany
w ramach projektu „Remont Domu Kultury w Dębogórzu”,
współ�nansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WO
na lata 2007-2013.

Gminny Konkurs „Czasy Rycerzy”
31 marca 2011 roku uczniowie szkół podstawowych
z Dębogórza, Mostów i Pogórza spotkali się w Domu
Kultury w Pierwoszynie, by zmierzyć się w rozmaitych
konkurencjach w ramach Gminnego Konkursu
„Czasy Rycerzy”. W tym roku konkurs przebiegał pod
hasłem: „Rycerz w kulturze masowej”, a motywem
przewodnim były �lmy: „Władca Pierścieni”, „Gwiezdne
wojny” i „Opowieści z Narnii”. Szkoły wystawiły swoje
reprezentacje w pięciu konkurencjach: konkursie
literackim, muzycznym i plastycznym, quizie �lmowym
i grze planszowej.
Po rozstrzygnięciu wszystkich konkurencji i podliczeniu
punktów nadszedł czas na chwilę relaksu - występ zespołu
tańca dawnego, a po nim przedstawiciele jury wręczyli
nagrody i dyplomy. Zwycięzcami konkursu były wszystkie
dzieci biorące udział w rywalizacji, ale jak to zwykle bywa
wszystko zależy od krzty szczęścia. Najwięcej miała go
grupa uczniów ze SP w Mostach zajmując pierwsze miejsce,
drugie miejsce przypadło uczniom ze SP Dębogórzu, zaś
trzecie - SP w Pogórzu. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe długopisy i z ochotą pozowali do
wspólnego zdjęcia.
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Egzamin Gimnazjalny 2011
Podobnie jak w ubiegłych latach również w tym roku nasi
uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, który
trwał przez trzy dni:
- w pierwszym dniu uczniowie pisali część humanistyczną
sprawdzającą wiedzę z języka polskiego, historii, WOS
i sztuki
- w drugim sprawdzana jest wiedza z matematyki,
chemii, �zyki, biologii i geogra�i, czyli tzw. część
matematyczno-przyrodnicza
- ostatniego dnia wszyscy musieli zaprezentować swoją
znajomość z zakresu nowożytnego języka obcego
w naszej szkole języka angielskiego.
Dzięki uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów, każdy
uczeń ma szansę wybrać swoją wymarzoną szkołę
średnią.
W bieżącym roku 47 uczniów pisało go w czterech salach
lekcyjnych, a w komisjach nadzorujących pracowało
18 nauczycieli, w tym 5 z innych szkół.
W oczekiwaniu na dobre wyniki, trzymamy kciuki.

Rekrutacja do Gimnazjum w Mostach
na rok szkolny 2010/2011
Klasa I a Pro�l ogólny
Zajęcia dodatkowe
dla młodzieży uzdolnionej
artystyczne:
- rozszerzony zakres wiedzy o kulturze,
- zajęcia taneczno – muzyczne,
- warsztaty teatralne,
- warsztaty dziennikarskie.
Klasa I b Pro�l językowo - matematyczna
- 5 godzin języka angielskiego w tygodniu,
- 6 godzin matematyki w tygodniu,
- udział w szkolnej i międzyszkolnej lidze j. angielskiego
oraz wymianie młodzieży,
-Udział w szkolnej i wojewódzkiej lidze matematycznej (od 2009 roku).
Klasa I c Pro�l usportowiona 6 godzin zajęć wychowania
�zycznego,
- w klasie II wybór i podział na dyscypliny sportowe,
wyjazdy na basen i bowling ( w zależności od dyscypliny ),
-udział w turniejach i zawodach sportowych wyjazdy na
zgrupowania sportowe
W klasie I - II kurs na patent żeglarza.
TWOJA SZKOŁA GIMNAZJUM W MOSTACH
CZEKA NA CIEBIE !

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich
dniach odeszli od nas
Ś.p.
Truszke Franciszek z Rewy, lat 82
Naczk Franciszek z Rewy, lat 73
Potrykus Andrzej z Mostów, lat 56
Milanowska Halina z Pogórza, lat 63

WYDARZENIA SPORTOWE
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
01 kwietnia 2011 roku w Kosakowie odbyły się eliminacje
powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
którego organizatorami byli Zarząd Powiatowy Ochotniczych
Straży Pożarnej w Pucku, Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Pucku, Ochotnicza Straż Pożarna
w Kosakowie oraz Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik.
W turnieju tym uczestniczyło blisko 50 młodych osób
z terenu powiatu puckiego. Eliminacje odbyły się w trzech
grupach wiekowych, a zwycięzcami poszczególnych grup
byli: w grupie I tj. 10 – 13 lat zwyciężyła Natalia Krause
z OSP Karlikowo; w grupie II tj. 14 – 16 lat zwyciężył
Grzegorz Zalewski z Gimnazjum gm. Krokowa natomiast
w grupie III tj. 17 – 19 lat zwycięzcą został Maciej
Humanowski z OSP Władysławowo. Ta trójka
zakwali�kowała się do eliminacji wojewódzkich.
Chcielibyśmy również poinformować, że druh Andrzej
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Śliwiński z OSP Kosakowo, zajął 7 miejsce w III grupie
wiekowej. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a trójce
zwycięzców życzymy powodzenia na dalszych etapach
turnieju.
W imieniu uczestników oraz organizatorów bardzo
dziękujemy sponsorom: �rmie Invest gas GRUPA PGNiG
oraz �rmą SHIRAZ sp. z o.o. i EKOLAN S.A.

XII Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Mini Piłce Ręcznej dziewcząt

LETNIA LIGA PIŁKI NOŻNEJ GMINY
KOSAKOWO 2011
Wzorem lat ubiegłych, w drugiej połowie maja br. nastąpi
inauguracja rozgrywek Letniej Ligi Piłki Nożnej Gminy
Kosakowo. Drużyny deklarujące chęć wzięcia udziału
w letnich rozgrywkach proszone są o informację na adres
rkis@kosakowo.pl. Szczegóły podawane będą na bieżąco na
stronie Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Urzędu Gminy Kosakowo - www.rkis.kosakowo.pl w zakładce Sport oraz Dokumenty. W przypadku dużej
liczby zgłoszeń pierwszeństwo przysługuje pierwszym
reprezentacjom poszczególnych sołectw.

28 marca 2011 roku w Krokowej odbyły się Powiatowe
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej
dziewcząt. SP MOSTY reprezentowana była przez wybrany
zespół dziewcząt. W zawodach brało udział 6 zespołów.
W wyniku zaciętej rywalizacji nasz zespół zajął II miejsce,
przegrywając w �nale z zawodnikami SP Sławoszyno
3 do 2. Klasy�kacja końcowa przedstawiała się następująco:
I m - SP Sławoszyno, II m - SP Mosty, III m - SP Krokowa,
IV m - SP Puck, V m - SP Żarnowiec, VI m - SP
Chłapowo.

Powiatowe zawody w biegach przełajowych
15.04 2011r. w Pucku odbyły się Wiosenne Mistrzostwa
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w biegach
przełajowych. Młodzi lekkoatleci rywalizowali na
dystansie ok. 1000m. Bardzo dobrze spisali się sportowcy
naszej gminy zdobywając 5 medali. Brązowy medal zdobył
Bartek Nowicki, podopieczny Joanny Kaczorowskiej ze
szkoły w Mostach. Dwa złote medale wywalczyły Marta
Hermanowska i Wiktoria Jachorek, dwa srebrne medale
przypadły w udziale Natalii Pudysiak i Jaromirowi
Stromskiemu,
wychowankom
trenera
Wojciecha
Niemkiewicza, ze szkoły Podstawowej w Pogórzu.
Uczniowie z Pogórza zajęli wysokie, czwarte miejsce
w punktacji drużynowej. Łącznie startowało 14 drużyn,
ok. 300 uczestników.

Projekt „Klechda o Bece – historyczno-artystyczne poszukiwania młodzieży”
Projekt Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych w partnerstwie z Biblioteką
Publiczną Gminy Kosakowo oraz Gminą Kosakowo, został zakwali�kowany do realizacji przez
Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w ramach programu „Razem Możemy Więcej”.
Jeśli tyko masz ochotę uczestniczyć w twórczych poszukiwaniach legend, mitów, opowieści, (min. o piratach
i błędnych złych duchach) związanych z historią Naszej Gminy, wybrać się na wycieczkę pieszą na Bekę,
zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Kosakowie, dn. 28.04.2011, godz. 17.00. Szczególnie zachęcamy
uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalną. Szczegółowe informacje na stronach:
www.biblioteka.kosakowo.eu oraz www.kosakowo.pl
Papieski Wieczór Poetycki
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo zapraszają wszystkich na Papieski
Wieczór Poetycki w czwartek 5 maja 2011 r. na godzinę 17:00 do budynku kosakowskiej biblioteki. W programie występy
poetów oraz uroczyste otwarcie Ekspozycji Medali, Znaczków Pocztowych oraz Książek związanych z papieżem Janem
Pawłem II z prywatnej kolekcji Pana Wójta. Wstęp wolny.
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„Biuletyn” – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo
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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.
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OGÓLNOPOLSKI SEJMIK KRAJOZNAWCZY
„BERNARD CHRZANOWSKI na kaszubskim brzegu”
150 rocznica urodzin 100 rocznica wydania przewodnika „Na kaszubskim brzegu”
PROGRAM

godz. 1000 – Cmentarz para�alny Gdynia Oksywie. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Bernarda Chrzanowskiego.
godz. 1100 – Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie Spotkanie krajoznawcze: powitanie uczestników, wystąpienie gospodarza Wójta Gminy Kosakowo, wystąpienia zaproszonych gości, Występ Chóru „Morzanie”,

godz. 1400 – Piesza wycieczka śladami B. Chrzanowskiego z Pierwoszyna przez Mechelinki do Rewy i uroczyste nadanie
imienia „Bernard” dębowi, pomnikowi przyrody. Zakończenie sejmiku w Rewie

ORGANIZATORZY:

GMINA KOSAKOWO

Miejsce Sejmiku:
GMINNY DOM KULTURY W PIERWOSZYNIE
Termin:
7 maja 2011 r.

POMORSKIE POROZUMIENIE
ODDZIAŁÓW PTTK GDAŃSK

PATRONAT HONOROWY:

PREZES ZARZĄDU
GŁÓWNEGO PTTK

IV Festiwal Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2011

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W dniach 7-8 czerwca bieżącego roku zapraszamy wszystkich
na IV Festiwal Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2011
do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie (ul. Kaszubska
11). Hasłem przewodnim tegorocznego Festiwalu jest „Bajka
w piosence dziecięcej”. Zachęcamy do udziału w Festiwalu
wszystkie śpiewające smerfy, gumisie, księżniczki, książęta,
postaci z ulubionych przez dzieci bajek i kreskówek.
W tym roku Festiwal odbędzie się w ramach projektu
Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie,
�nansowanego
w
ramach
Regionalnego
programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20072013. Organizatorem Festiwalu jest Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik. Wszystkim zainteresowanym polecamy
śledzenie na bieżąco informacji na stronie internetowej.
Do zobaczenia!

Uprzejmie informujemy, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych
od mieszkańców gminy Kosakowo będzie prowadzona
w miesiącu maju zgodnie z poniższym zestawieniem.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. „PUK”
w Rumi wzorem poprzednich zbiórek rozdzieli dni wywozu
na poszczególne sołectwa i tak harmonogram wywozu dla
właścicieli nieruchomości posiadających umowę z tą �rmą
przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Rewa, Mechelinki
- 4 maja (środa)
Mosty
-5 maja (czwartek)
Pogórze, Suchy Dwór
- 6 maja (piątek)
Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz
- 9 maja (poniedziałek)
5. Kosakowo, Pierwoszyno - 10 maja (wtorek)
Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów
komunalnych z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym
„METALPOL” - 10 maja (wtorek)

IV Rajd Pieszy, Rowerowy i Nordic-Walking Kosakowo 2011
Tuż po Świętach Wielkanocnych, we wtorek 26 kwietnia
br. zapraszamy na IV Rajd Pieszy, Rowerowy i Nordic-Walking
– Kosakowo 2011. Start wszystkich uczestników Rajdu
odbędzie się przy Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie
o godz. 11:00. Zakończenie Rajdu przewidziane jest około godz.
13:00 przy siedzibie Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Rewie, ul. Morska 56, gdzie przygotowane
będzie ognisko oraz poczęstunek dla uczestników. Regulamin
wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na
stronie www.rkis.kosakowo.pl. Zgłoszenia składać można
do dnia 21 kwietnia br. osobiście w siedzibie Referatu,
drogą mailową: rkis@kosakowo.pl, a także na miejscu
w Pierwoszynie, w dniu Rajdu najpóźniej pół godziny przed
startem. Osoby niepełnoletnie muszą mieć ze sobą pozwolenie
od rodziców (dostępne w formularzu zgłoszeniowym).
Do rajdu rowerowego zapraszamy uczestników od 10 roku życia.
Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne. Wszystkich serdecznie
zapraszamy do aktywnego udziału!

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych
„SANIPOR” Sp. z o.o. w Gdyni odbierze natomiast gabaryty
od swoich klientów dnia - 14 maja (sobota)
Odpady wielkogabarytowe, które będą nieodpłatnie odbierane
przez pracowników w/w �rm prosimy o wystawienie na dzień
przed ustaloną datą zbiórki lub do godziny 8.00 w dniu wystawki.
Prosimy o dokładne sprawdzenie daty zbiórki.
Przypominamy, iż zgodnie z zapisem pkt.6 § 13 rozdziału 3
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Kosakowo odpady wielkogabarytowe na terenach zabudowy
jednorodzinnej winny być wystawione przed posesje w sposób
nieutrudniający przejścia lub przejazdu.
W trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych wystawiamy:
- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego
(lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna;
- sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery, odkurzacze);
- stare meble, wersalki, fotele
- stolarka budowlana (okna, drzwi – pojedyncze sztuki)
- inne przedmioty o dużych rozmiarach
Nie wystawiamy!
- materiałów niebezpiecznych
(akumulatory, farby, leki, rozpuszczalniki, papy, eternit …).
- opon
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WYBORY MISS POLSKI
ZIEMI KASZUBSKIEJ 2011
Wybory Miss Polski Ziemi Kaszubskiej w dniu 16.04.2011r.
ściągnęły do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie, jak
co roku tłumy widzów z całego województwa pomorskiego,
było też sporo mediów m.in. telewizje: TTM, CSBTV, radio
Kaszëbë, Dziennik Bałtycki i wiele innych. Jest to doskonała
forma promocji Gminy Kosakowo.
Tytuł Miss Polski Ziemi Kaszubskiej 2011 otrzymała
18-letnie Jagoda Drzymalska, uczennica IX Liceum
Ogólnokształcącego w Gdyni, interesująca się psychologią
kliniczną i psychiką człowieka. Jej pasja to śpiewanie, taniec
towarzyski oraz turystyka górska.

Pierwszą wicemiss została Tatiana Czonstke z Wejherowa,
a drugą - Nikoleta Kuzimska z Gdyni.
Miss Polski Ziemi Kaszubskiej Nastolatek 2011 została
Magdalena Czaplicka z Rewy, uczennica XIII Liceum
Ogólnokształcącego w Gdyni. Magda pracuje jako
wolontariuszka gdyńskiego hospicjum im. św. Wawrzyńca
w Gdyni. Śpiewa w Młodzieżowym Chórze Gminy
Kosakowo i udziela się na zajęciach teatralnych.
Pierwszą wicemiss wybrano Natalię Gajda-Stupnowicz z
Gdyni, a drugą - Annę Godlewską z Rumi.
Gmina Kosakowo ma jeszcze jeden powód do dumy
- Miss Publiczności została Amanda Makowska z
Pierwoszyna. 18-latka uczęszcza do Zespołu Szkół
Administracyjno-Ekonomicznego w Gdyni. Swoją
przyszłość wiąże z rachunkowością i �nansami. Interesuje
się tańcem nowoczesnym i aktorstwem teatralnym. Miss
Foto została Karolina Reseman z Żukowa.
Na gali kandydatki prezentowały się w strojach Moodo i
Self Collection, które otrzymały na własność.
Obdarowane też zostały mnóstwem innych nagród od
sponsorów, m.in.: Firmy GRAFPROM-NET, Moodo,
Celstan, ZKP O/Dębogórze, Fitness Clubu LOCALES,
18

Kwiaciarni VANESSA z Mostów, Hotelu OKULSKI GRAND
ROZEWIE, Restauracji BIANCAS, Portu Lotniczego
GDYNIA-KOSAKOWO, Dworku OSADA WĘDROWCA i
wielu innych. Całe wydarzenie uwiecznił na swojej kamerze
Pan Paweł Narloch. A nad bezpieczeństwem czuwało biuro
ochrony Fortis Security. Po �nale wszystkie Uczestniczki
wraz z rodzinami bawiły się na parkiecie w restauracji
Przylądek Dobrego Smaku w Mechelinkach.
Choreogra�ą jak i prowadzeniem całej Gali zajęła się Anna
Padée.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy Sponsorom i wszystkim,
który pomogli w organizacji tegorocznych wyborów Miss
Kaszub.

