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

Nr
Kosakowo,wrzesień
październik
bezpłatny
Nr 10/2010
9/2011 Kosakowo,
20112010
rokuroku egzemplarz bezpłatny

ISDN
1730-6108
ISDN
1730-6108

Antoni
Strzelec
Dnia
10 listopada 2010r.
Radny i Sołtys wsi Pogórze

Z wykształcenia rolnik, właściciel
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik
gospodarstwa rolnego. 57 lat,
zaprasza na
żonaty, trójka dzieci, mieszkaniec
Uroczystą Akademię
związaną z
Pogórza.
Z
Pogórzem
związany jest
od Polskę Niepodległości:
Obchodami 92 rocznicy odzyskania
przez
pokoleń.
Od
wielu
lat
starał
się
18:00 Wieczornica z okazji Święta Niepodległości
o
przebudowę
skrzyżowania
w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie
w Pogórzu, które ostatecznie
* Wręczenie
Kłosów
w tymZłotych
roku zostało
wykonane przy
* Występ
Chórupomocy
„Morzanie”,
teatru, muzycznego HALS,
wspólnej
władz Kosakowa
Gdyni oraz Powiatu
Puckiego.
oraz
Młodzieżowego Chóru Gminnego
W zeszłorocznych wyborach samorządowych po raz czwarty
córka kmdr Zygmunta Horyda oraz przedstawiciele organizacji
został wybrany na radnego swojej wsi, a na I Inauguracyjnej
Represjonowanych Żołnierzy Górników. W uroczystościach
sesji Rady Gminy Kosakowo powołano go na stanowisko
brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia Gdyński Szwadron
Przewodniczącego Komisji Ekologii, Rolnictwa, Ochrony
którzy ustawili się konno w mundurach kawalerii,
w naszej Gminie.Krakusów,
Środowiska i Gospodarki Morskiej.
w jakiej walczono na Kępie 72 lata temu.
W 1990 roku założył Komitet Obywatelski na terenie Gminy
Wójt Wójt
Gminy
Kosakowo
Gminy
Jerzy Włudzik dziękuje za udział w tych wydarzeniach:
Kosakowo. W latach 1995-1996 oraz 1997 -1998 był również
Księdzu Biskupowi, Księżom Proboszczom, Dowództwu Marynarki
zaprasza
do udziału w
Przewodniczącym Rady Gminy. Od 6 lat, z powodzeniem,
Wojennej, Kombatantom, przedstawicielom samorządu gminnego,
funkcję radnego łączy z obowiązkami Sołtysa. Z okazji 20Staroście Puckiemu, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu
V Biegach
lecia samorządu terytorialnego 25 października 2010r.
został Niepodległościowych
trasie Kosakowo-Pierwoszyno,
odznaczony przez Prezydenta RP brązowym krzyżemnazasługi.
Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych z rąk Wiceministra
które odbędą się o godzinie 13:00.
Rolnictwa - Pana Kazimierza Plocke, odebrał medal „Zasłużony
dla Rolnictwa”.
Zgłoszenia i informacje w Urzędzie Gminy Kosakowo p.106 nr tel. (58) 660-43-02
Celem Pana Antoniego jako radnego i Sołtysa w obecnej
kadencji
jest poprawa
wsi,informuje,
budowa osiedlowych
dróg11:00 odprawi Mszę Św. w intencji Ojczyzny, w kościele
Ks. Proboszcz
Janestetyki
Grzelak
że o godzinie
wraz
z oświetleniem
oraz wykonanie
ciągu
pieszo-jezdnego
w Kosakowie.
Po Mszy
Św. nastąpi
złożenie
kwiatów na cmentarzu wojskowym przy miejscowym kościele.
z Rewy do Pogórza. Priorytetową sprawą dla wszystkich
mieszkańców Pogórza jest modernizacja infrastruktury,
pozwalająca na sprawne funkcjonowanie nowych osiedli,
„Kaszubska
Lilia”
a zwłaszcza budowa ulicy
Derdowskiego.

dla Pana Tadeusza Krzysztofa
72 ROCZNICA
WALK OBRONY KĘPY
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o oddz. Dębogórze, Chórowi Morzanie, Pocztom Sztandarowym,
OKSYWSKIEJ
wyróżnieniu „Kaszubską
Lilią”, którą przyznaje raz do roku Stowarzyszeniu Gdyński Szwadron Krakusów, dyrektorom szkół,
żukowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego za

Jak
co roku, 19bogactwa
września kulturalnego
odbyły się uroczystości
związane pedagogom, licznie zgromadzonej młodzieży oraz mieszkańcom
pielęgnowanie
regionu - Honorowego
gminy.
z obchodami
rocznicy
walk w Pana
obronie
KępyKrzysztofa.
Oksywskiej.
Mieszkańca gminy
Kosakowo
Tadeusza
Z tej
to okazjinagrody
delegacje
samorządowców,
dowództwa
Marynarki
Wręczenie
miało
miejsce podczas
uroczystego
jubileuszu
znanego również
w naszeji gminie,
m.in. z prowadzenia
Festynu
Wojennej,
stowarzyszeń
szkół złożyły
kwiaty, pochyliły
Kaszubskiego
w
Rewie,
artysty
estradowego,
kompozytora,
barda
głowy również w innych miejscach pamięci - pod pomnikiem
kaszubskiego- Pana Edmunda Lewańczyka. „Kaszubską Lilię”
„Obrońców Ojczyzny” przy Urzędzie Gminy oraz przy Kwaterze
wręczono również jubilatowi oraz Pani Teresie Hoppe-Prezes ZKP w
Żołnierzy
Gdyni. Września 1939r. na cmentarzu w Kosakowie.
Główna
uroczystość
patriotyczno-religijna
miała
Na uroczystości
gratulacje
wyróżnionym złożyli
m.in.miejsce
Senator
przy
Obelisku
w Mostach.
W wojskowej
asyście
honorowej,
Mielewczyk
oraz Wójt
gminy
Kosakowo
Dorota
ArciszewskaJerzy Włudzik.
z udziałem
Pocztów Sztandarowych, Kompanii Reprezentacyjnej
Marynarki Wojennej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej
Marynarki Wojennej złożono wieńce oraz odprawiono Mszę
Zdjęcia autorstwa Pani Longiny Templin
Świętą. Eucharystii Przewodniczył Biskup Ryszard Kasyna, mszę
odprawiali księża Proboszczowie para�i Kosakowa, a śpiewem
ubogacał Chór Morzanie. Tradycyjnie przybyła p. Maria Bardzik,
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XIII SESJA RADY GMINY KOSAKOWO
31 sierpnia, po dłuższej przerwie wakacyjnej, odbyła się kolejna,
13-ta już sesja Rady Gminy Kosakowo. Porządek obrad był
bardzo obszerny, a w nim znalazły się między innymi uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planów
w Rewie i w Pogórzu. Na uwagę zasługuje szczególnie
jednogłośnie przyjęta uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Rewa gm. Kosakowo w zakresie działki
nr 56/8 przy ul. Morskiej. Wprowadzenie zmiany do planu wynika

z nowych potrzeb związanych z rozwojem miejscowości Rewa, a
dotyczyć będzie realizacji projektu Izby Pamięci Szkut Rewskich.
Radni pozytywnie rozpatrzyli również projekt uchwały w sprawie
nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Ogólnopolskiej
Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie. Nadanie rewskiej Alei
Zasłużonych Ludzi Morza imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego,
wskrzesiciela Państwa Polskiego, twórcy Marynarki Wojennej
i Marynarki Handlowej, podnosi jej rangę oraz prestiż i jest
zarazem oddaniem czci temu Wielkiemu Polakowi. Z takim
wnioskiem o nadania wystąpił Krajowy Związek Piłsudczyków
RP w Warszawie.
Miło jest nam poinformować, że w Naszej Gminie rusza kolejny
projekt dla Naszych najmłodszych: pn. „Uczeń – najlepsza
inwestycja” w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z którego otrzymał
do�nansowanie. Celem projektu jest wyrównanie poziomu
wśród słabszych uczniów oraz rozwój zainteresowań wśród

w projekcie. W sumie w zajęciach weźmie udział 160 dzieci
z Gminy Kosakowo. Ponadto w ramach tego zadania między
innymi zakupione zostaną tablice interaktywne (wraz z całym
oprogramowaniem i elementami dodatkowymi), netbooki,
rzutniki multimedialne, materiały dydaktyczne dla nauczycieli
i uczniów. Projekt otrzymał do�nansowanie w 100 % kosztów
kwali�kowanych.
Najdłuższą dyskusję wśród Radnych wzbudziła uchwała w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia do budowy gimnazjum gminnego
w Kosakowie. Podjęta przez Radnych uchwała umożliwi
rozpoczęcie wszelkich starań do realizacji pomysłu budowy
gimnazjum w Kosakowie. Zarówno obecne gimnazjum
w Mostach, jak i szkoły podstawowe zmuszone są z powodu
szczupłości bazy lokalowej do prowadzenie zajęć lekcyjnych
w warunkach odbiegających od przyjętych ogólnie za dostateczne,
co uwidacznia się zwłaszcza w konieczności wprowadzenia
zmianowości w szkole podstawowej. Budowa nowego gimnazjum
odpowiednio wyposażonego w infrastrukturę sportową m.in.
w halę sportową i pływalnię zdecydowanie podniesie warunki
samej edukacji młodzieży, przyczyni się do zahamowania
tendencji pogarszającego się klimatu społecznego wśród
młodzieży gimnazjalnej, ale również stworzy możliwość
wyrównania szans i dobrego startu dla dalszej edukacji.
Szczegółowych informacji proszę szukać na stronie internetowej
urzędu bądź na tablicach ogłoszeniowych Urzędu.
Ze szczegółowym wykazem uchwał podjętych na ostatniej Sesji
można się zapoznać na stronie www.kosakowo.pl, zakładkaUchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
Mirosław Marek

Zaprasza

uczniów wyróżniających się wynikami. Projekt zakłada zajęcia
dydaktyczno - wyrównawcze (dla uczniów ze słabymi wynikami
w nauce) oraz zajęcia pozalekcyjne (dla uczniów z dobrymi
wynikami w nauce) dla szkół podstawowych w Dębogórzu i
Pogórzu. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze będą obejmowały
między innymi program z zakresu matematyki, �zyki, chemii,
biologii. Zajęcia pozalekcyjne mają na celu pomoc dzieciom w
rozwijaniu kluczowych umiejętności z dziedziny matematyki,
pojęć naukowo - technicznych, języka. Dodatkowo prowadzone
będą zajęcia sportowe dla ogółu uczniów biorących udział
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wszystkich gminnych piłkarzy i kibiców
na rozgrywki piłki nożnej
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
które odbędą się
1 października o godzinie 14:00
na boisku Orlik w Mostach
Więcej informacji oraz regulamin
rozgrywek na stronie internetowej
http://www.kosakowo.pl/rkis/

UCHWAŁY PODJĘTE NA XIII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 31 SIERPNIA 2011 ROKU
1. Uchwała Nr XIII/69/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania wymagalnego z budżetu gminy w
latach następnych.
2. Uchwała Nr XIII/70/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Pogórze, w zakresie działek nr 78/71 i 78/72 przy ul. Czechowicza.
3. Uchwała Nr XIII/71/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Rewa gm. Kosakowo dla działki nr 216 przy ul. Morskiej
4. Uchwała Nr XIII/72/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Rewa gm. Kosakowo dla nieruchomości położonych przy ul. Sufringowej
5. Uchwała Nr XIII/73/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Rewa gm. Kosakowo, w zakresie działki nr 45/3 przy ul. Koralowej.
6. Uchwała Nr XIII/74/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Rewa gm. Kosakowo, w zakresie działki nr 56/8 przy ul .Morskiej.
7. Uchwała Nr XIII/75/2011 w sprawie nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi
Morza w Rewie
8. Uchwała Nr XIII/76/2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości
Rewa gmina Kosakowo – działki nr 147/48 i 147/50 na rzecz jej użytkownika wieczystego
9. Uchwała Nr XIII/77/2011 w sprawie zmiany uchwały nr IX/60/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 lipca 2011r. dotyczącej
przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kosakowo”.
10. Uchwała Nr XIII/78/2011 w sprawie udzielania dotacji na utylizację odpadów azbestowych.
11. Uchwała Nr XIII/79/2011 w sprawie powołania zespołu do oceny kandydatów na ławników.
12. Uchwała Nr XIII/80/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. współdziałania
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy �nansowej z przeznaczeniem na
wspólną realizację projektu „Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz – odc. Mrzezino – Kazimierz”.
13. Uchwała Nr XIII/81/2011 w sprawie zwiększenia udziałów gminy w spółce z o.o. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo
14. Uchwała Nr XIII/82/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Uczeń – najlepsza inwestycja” w ramach Poddziałania 9.1.2
Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.
15. Uchwała Nr XIII/83/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia z Zarządem Oddziału
Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych
16. Uchwała Nr XIII/84/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
17. Uchwała Nr XIII/85/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy �nansowej gminy Kosakowo
18. Uchwała Nr XIII/86/2011 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do budowy gimnazjum gminnego w Kosakowie.

UCHWAŁA NR XIII/78/2011
RADY GMINY KOSAKOWO Z DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELANIA DOTACJI NA UTYLIZACJĘ ODPADÓW AZBESTOWYCH.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska
(tj. Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z poźn. zm)
Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się zasady udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji
pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich w brzmieniu
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Ustala się wzór wniosku o udzielenie dotacji, o jakiej mowa w § 1, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Traci moc uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr VIII/28/2011 z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie udzielania dotacji na utylizację
odpadów azbestowych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Rady i Wójta Gminy i ma zastosowanie
do do�nansowania kosztów inwestycji poniesionych po 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
/-/Mirosław Marek
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/2011
Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2011 roku
ZASADY UDZIELANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA UTYLIZACJĘ ODPADÓW AZBESTOWYCH PRZY
WYMIANIE LUB LIKWIDACJI POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W BUDYNKACH MIESZKALNYCH,
GOSPODARCZYCH i INWENTARSKICH.
§1
1. Do�nansowaniem ze środków budżetu gminy są objęte zadania służące ochronie środowiska polegające na utylizacji odpadów powstałych przy
wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na obiektach budowlanych.
2. Do�nansowanie mogą uzyskać osoby �zyczne będące właścicielami lub użytkownikami obiektów budowlanych, na których
dokonano czynności określonych w § 2 na terenie Gminy Kosakowo.
3. Środki przekazywane są w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów utylizacji zadania, po jego zakończeniu.
§2
Do�nansowanie obejmuje pokrycie części kosztów utylizacji odpadów azbestowych związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych
i elewacji tzn: rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych, transport i utylizację odpadów przez podmiot uprawniony.
§3
Wysokość do�nansowania nie może przekroczyć łącznej wartości kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie
pokrycia dachowego lub elewacji lecz nie więcej niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
§4
Prace, o których mowa w § 2 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający zezwolenie na wytworzenie, transport oraz składowane odpadów
niebezpiecznych (azbest) lub mający zawarte umowy z podmiotami, spełniającymi wymogi zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
utylizacji odpadów azbestowych.
§5
Osoby ubiegające się o do�nansowanie powinny złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kosakowo przy ul. Żeromskiego 69
wypełniony wniosek, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zatwierdzeniu wniosku, ubiegający się o do�nansowanie
zostanie o tym powiadomiony (§ 8.1.a), a wypłata środków pieniężnych nastąpi po wykonaniu zadania.
§7
Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wysokości posiadanych środków.
§8
1. Podstawą wypłaty do�nansowania będzie:
a) pisemne zatwierdzenie wniosku przez Wójta Gminy lub osobę upoważnioną.
b) kserokopia faktur/y VAT wystawionych za czynności określone w paragra�e 2 (poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez składającego
wniosek)
2. Wypłata kwoty do�nansowania, o której mowa w § 3 zostanie dokonana na wskazany rachunek bankowy składającego wniosek.
WZÓR

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Wójt Gminy Kosakowo
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA UTYLIZACJĘ ODPADÓW AZBESTOWYCH PRZY
WYMIANIE LUB LIKWIDACJI POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I INWENTARSKICH

1. Dane o Wnioskodawcy
1.1 Imię i nazwisko:……………………………………….………………………
1.2 Data urodzenia:……………………………
1.3 Ulica………………………………………………………………..……………..
kod pocztowy……………... Miejscowość………………..…. Województwo…………………........
1.4 Telefon…………………………………………
1.5 NIP……………………………………………….
1.6 Nazwa i adres urzędu skarbowego ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.7 Nazwa banku i numer rachunku………………………………………………..…….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.8 Wnioskowana kwota dotacji …………… zł.
2. Załączniki:

Do wniosku należy dołączyć:
1. Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem (zgodnie z § 32 ustawy Prawo Budowlane)
2. Pisemną zgodę na kontrolę prac objętych wnioskiem.
3. Pisemną ofertę wykonawcy prac objętych wnioskiem (Wykonawcą musi być podmiot posiadający zezwolenie na wytworzenie, transport oraz
składanie odpadów niebezpiecznych (azbest) lub mający umowy zawarte z podmiotami, które spełniają wymogi zgodne z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi utylizacji odpadów azbestowych).
Kosakowo, dnia……………………………

………………………………………...
Podpis Wnioskodawcy

Podstawą wypłaty do�nansowania będzie:
1. pisemne zatwierdzenie wniosku przez Wójta Gminy Kosakowo lub osobę upoważnioną.
2. kserokopia faktur/y VAT wystawionych za przeprowadzoną utylizację azbestu (poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez składającego
wniosek).
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SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 7.07.-.31.08.2011

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 93/2011 z dnia 15 lipca 2011r. ogłosiłem wykaz i obniżyłem cenę nieruchomości stanowiących własność Gminy
Kosakowo przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego. Wykaz był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
od 15.07. – 4.08.br.
2. Zarządzeniem Nr 94/2011 z dnia 29 lipca 2011r. ustaliłem wysokość środków funduszu sołeckiego do budżetu Gminy na rok 2012.
Celem wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kosakowo na rok 2012 przyjąłem wysokość funduszu sołeckiego na
kwotę 295.837 zł.
3. Zarządzeniem Nr 97/2011 z dnia 3 sierpnia 2011r. powierzyłem wykonanie remontu przepompowni ścieków P-2 w miejscowości
Dębogórze wchodzącej w skład gminnego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Kosakowo. Termin wykonania remontu – do
30.11.br.
4. Zarządzeniem Nr 99/2011 z dnia 17 sierpnia 2011r. powołałem komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ze SP w Dębogórzu i Pogórzu
ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
5. Zarządzeniem Nr 101/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. ustaliłem sposób postępowania przy przejmowaniu dokumentacji do archiwum
zakładowego w urzędzie oraz jej udostępniania.
6. Zarządzeniem Nr 102/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. ustanowiłem zasady i tryb przyznawania nagród Wójta w konkursach
promujących gminę Kosakowo (w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy).
II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Zawarcie 10 umów dzierżawy na teren będący własnością oraz we władaniu Gminy Kosakowo w miejscowości Mechelinki
z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w celu zapewnienia miejsc parkingowych niezbędnych dla charakteru prowadzonej
działalności gospodarczej w okresie sezonu letniego oraz z osobami, które parkują pojazdy osobowe poza obrębem własnych
nieruchomości. Czynsz miesięczny 3,00 zł/m2 + VAT 23%.
2. Zawarcie 2 umów dzierżawy i poddzierżawy na tereny przyplażowe i plażowe w miejscowości Rewa na okres sezonu letniego 2011
roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej i gastronomii.
3. Zawarcie 2 umów dzierżawy na teren w miejscowości Mechelinki zabudowany domkiem letniskowym z przeznaczeniem na
działalność rekreacyjną w miesiącu lipcu na okres 5 dni - jednorazowy czynsz w kwocie 900,00 zł brutto i na okres 11 dni – jednorazowy
czynsz 1.892,00 zł.
4. Zawarcie 2 umów dzierżawy na teren w miejscowości Kosakowo przy cmentarzu komunalnym – część działki nr 50/3
z przeznaczeniem na sprzedaż zniczy i kwiatów :
stanowiska nr 1 i 7 po 3 m2 każde. Czynsz dzierżawny 66,00 zł dziennie lub 219 zł miesięcznie + VAT 23 %.
5. W dniu 18 sierpnia 2011 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo – w sali posiedzeń odbyło się drugie posiedzenie
Komisji Mieszkaniowej. Przedmiotem posiedzenia było w szczególności rozpatrzenie wniosków o przydział lokali socjalnych nie
zaopiniowanych na poprzednim posiedzeniu. Na wyjazdowym posiedzeniu Komisji w dniu 26 sierpnia członkowie Komisji zebrali
się aby dokonać wizji warunków mieszkaniowych wnioskodawców, których sytuacja nie jest znana pracownikom Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Komisja wizytowała 5 mieszkań – po jednym w Pogórzu, Suchym Dworze, Kazimierzu, Mostach i Pierwoszynie.
Członkowie Komisji sprawdzili również stan zasiedlonego w sierpniu nowego budynku socjalnego w Pogórzu przy ulicy Słowackiego.
Podczas 2 posiedzeń Komisja zadecydowała o przyznaniu 13 mieszkań, co po dodaniu 14 mieszkań przyznanych na I posiedzeniu
Komisji daje 27 zakwaterowanych rodzin. Pozostałe wnioski zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie kryteriów przyznania lokali
socjalnych. Część osób zostanie wpisana na listę osób oczekujących na przyznanie lokalu. Na kolejnym posiedzeniu Komisja ustali
kolejność osób starających się o przydział na tejże liście.
Natomiast w dniu 24 i 25 sierpnia odbywały się przeprowadzki osób z baraków socjalnych w Pogórzu. W dniu 24 sierpnia odbyła
się przeprowadzka osób mieszkających uprzednio w wyburzonym baraku socjalnym przy ulicy Słowackiego 1, zakwaterowanych
następnie w wynajmowanych przez gminę mieszkaniach zastępczych. Następnego dnia odbyła się przeprowadzka osób ze starego
baraku socjalnego znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym. Stary barak został zamknięty oraz objęty całodobowym
nadzorem �rmy ochroniarskiej.
6. Ustalono 114 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mechelinki.
7. Zawarcie 5 aktów notarialnych w Kancelarii Notarialnej notariusza Jacka Warońskiego w Gdyni w dniu 11 i 12 lipca 2011 roku :
a) nabycie przez Gminę Kosakowo udziału 1⁄2 części prawa własności nieruchomości – działki nr 163/3 o pow. ogólnej 477 m2 obręb
Dębogórze (droga - część ul. Zielnej) za cenę 7.155,00 zł
b) nabycie przez Gminę Kosakowo działki nr 24/6 o pow. 576 m2 obręb Pierwoszyno ( pod urządzenie miejsc postojowych przy Domu
Kultury) za cenę brutto 149.760,00 zł
c) sprzedaż dz. nr 11/20 o pow. 1115 m2 obręb Kosakowo (rejon ul. Złote Piaski) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za cenę
brutto 282.792,99 zł
d) sprzedaż dz. nr 164/133 o pow. 491 m2 obręb Kosakowo (rejon ul. Makowej) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za cenę
brutto 74.390,00 zł
e) nabycie przez Gminę Kosakowo działki nr 134/1 o pow. 200 m2 obręb Mechelinki ( droga – część ul. Stoczniowców) za cenę brutto
10.000,00 zł
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III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. W wyniku przetargu nieograniczonego 16.08.2011 r. zawarto umowę z Bankiem Millennium S.A. na Udzielenie i obsługę kredytu
długoterminowego , Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosiła 1557 084,59 zł, marża stała banku na okres umowy w wysokości
0,88%
2. Unieważniono przetarg nieograniczony na Przyłącze kanalizacyjne – boisko Złote Piaski. W postępowaniu złożono 1 ofertę.
Cena oferty brutto wynosiła 106 448,15 zł, a kwota jaka zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na �nansowanie zamówienia to
54 120,00 zł. Oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na s�nansowanie zamówienia
– art. 93 ust. 1 pkt 4.
3. W wyniku przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż wyposażenia piłkarskiego boiska Złote Piaski zawarto umowę z �rmą
Interplastic Roger Żółtowski, Tuchom, Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosiła 27 400,03 zł
4. W wyniku przetargu nieograniczonego na Instalację piłkochwytów i barierek na boisku Złote Piaski zawarto umowę z �rmą Interplastic
Roger Żółtowski, Tuchom, Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosiła 66 344,97 zł
5. Z powodu braku ofert unieważniono przetarg nieograniczony na Remont dachu Szkoły Podstawowej im. Obrońców Kępy Oksywskiej i
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu
6. Udzielono zamówienia z wolnej ręki na Remont dachu Szkoły Podstawowej im. Obrońców Kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Dębogórzu . Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Budowlano - Usługowym Dachbud, z Kielc, wartość umowy
to 117 529,51 zł
7. W przetargu nieograniczonym na Modernizację odwodnienia ul. Morwowej w Mostach wpłynęło 5 ofert. Oferta �rmy Tech – PRI Sp. z o.o.
z Wejherowa jest najniższa i wynosi 84 457,41 zł, postępowanie nie zostało jeszcze zakończone.
8. W przetargu nieograniczonym na Dokumentację projektowo kosztorysową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
ul. Derdowskiego w Pogórzu wybrano ofertę �rmy ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z Gdańska, cena ofertowa wykonania zamówienia
wynosiła 6 150,00 zł
9. Ogłoszono przetarg nieograniczony na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji pn.
„Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”. Termin składania ofert - do 9 września 2011 r.

WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP
Wybory odbędą się w niedzielę 9 października 2011r. w godz. 7:00 – 21:00.
prosimy pamiętać, aby wziąć ze sobą dowód osobisty
Wszelkie niezbędne informacje dot. wyborów znajdują się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 oraz na
stronie internetowej Gminy Kosakowo na www.kosakowo.pl w zakładce z lewej strony pn. WYBORY.
Na obszarze Gminy Kosakowo Wójt Gminy wyznaczył następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych
komitetów: gminne słupy ogłoszeniowe usytuowane w każdej wsi.

Obwody głosowania na terenie Gminy Kosakowo

Numer
Granice obwodu
obwodu głosowania/ miejscowości

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej/ numer telefonu

1

Mosty
Mechelinki

Gimnazjum w Mostach -Hala Sportowa
ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty, tel. 781 090 650
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

2

Rewa

Referat Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo siedzibą w Rewie,
ul. Morska 56, 81-198 Rewa, tel. 58 620 06 95
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

3

Pierwoszyno
Kosakowo

Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie
ul. Kaszubska 11, 81-198 Pierwoszyno, tel. 609 488 200
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

4

Dębogórze
Dębogórze Wybudowania
Kazimierz

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
ul. Pomorska 30, 81-198 Dębogórze, tel. 58 679 13 25
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

5

Pogórze
Suchy Dwór

Szkoła Podstawowa w Pogórzu
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogórze, tel. 661 177 519

Udostępnienie do wglądu spisu wyborców w Urzędzie Gminy - w okresie od 18.09. do 1.10. (pokój nr 5 na parterze)
Wyborca przebywający czasowo na obszarze Gminy oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały przebywający na obszarze Gminy jest dopisywany do
spisu wyborców na pisemny wniosek najpóźniej do 4 października.
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek złożony pisemnie, telefaxem lub w formie elektronicznej
zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenie wydaje Urząd Gminy. W przypadku utraty zaświadczenia
o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w glosowaniu w
obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotogra�ą.
Zapewniamy w dn. 9.10. od godz. 14,00 dowóz do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych. Należy to jednak uprzednio zgłosić w Urzędzie Gminy
pod nr 58 660-43-43
Zwracamy uwagę, że mieszkańcy Rewy głosują w budynku dawnego GOKiS (nie w przedszkolu).
więcej informacji na www.kosakowo.pl w zakładce wybory
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„MANAGER
TURYSTYKI”
„MANAGER TURYSTYKI”
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
PRZYZNANY WÓJTOWI GMINY

Udział w szkoleniu mogą wziąć:
Udział w szkoleniu mogą wziąć:
- mieszkańcy powiatu puckiego
- mieszkańcy powiatu puckiego
- zatrudnieni na umowę o pracę (bądź zlecenie, o dzieło)
- zatrudnieni na umowę o pracę (bądź zlecenie, o dzieło)
- osoby w wieku 45+
- osoby w wieku 45+
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i dostarczenie dokumentów (wraz z zaświadczeniem o
bezpośrednio wo
zatrudnieniu
od pracodawcy)
dostępnych inadostarczenie
stronie www.lgd-malemorze.pl
Zainteresowanych
prosimy o wypełnienie
dokumentów (wraz, zlubzaświadczeniem
Biurze
Projektu
Pucku, ul. Judyckiego
2. na stronie www.lgd-malemorze.pl, lub bezpośrednio w
zatrudnieniu
odwpracodawcy)
dostępnych
Miło
namProjektu
poinformować
Państwa,
iż Wójt
Biurze
w Pucku, ul.
Judyckiego
2. Gminy
Wszelkich
udziela zKoordynator
Projektu Barbara Cupriak, b.cupriak@lgd-malemorze.pl,
Kosakowo
Jerzyinformacji
Włudzik otrzymał
rąk Minister Edukacji
58/774-76-44
Narodowej
- Medal
Komisji Edukacji
WszelkichKatarzyny
informacjiHall
udziela
Koordynator
Projektu Barbara Cupriak, b.cupriak@lgd-malemorze.pl,
Narodowej. Wójtowi w tym wyjątkowym dniu towarzyszyli
58/774-76-44
p. Jolanta
Mojsiejuk, specjalista
ds. Oświaty
Urzędu Gminy
REKRUTACJA
TRWA DO
20 WRZEŚNIA
Kosakowo oraz Przewodniczący Rady p. Mirosław Marek.
Pani
Minister doceniła
wielokierunkowy
rozwój oświaty
REKRUTACJA
TRWA
DO 20 WRZEŚNIA
ZAPRASZAMY
w SERDECZNIE
naszej gminie, m.in.
poprzez edukację regionalną,
która została włączona w powszechny program
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
edukacyjny w naszych szkołach, a także wychowanie
patriotyczne, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
i inwestycje oświatowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Lokalna Grupa Działania
Małe -Morze
w ramach
najlepsza
inwestycjaprojektu „Lokalnie- Lepiej”
Człowiek
zaprasza do udziału w szkoleniach:

1) Nowe Media w Turystyce
2) Reklama w Internecie
3) Energia odnawialna w branży turystycznej
4) Język angielski w turystyce
5) Język niemiecki w turystyce
6) Kierownik wypoczynku (kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży)
7) Wychowawca kolonijny (wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży)
8) Menager turystyki

Szkolenia są w 100% �nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, więc są dla uczestników bezpłatne. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione (na
umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło ) w wieku powyżej 45 roku życia, zamieszkałe na terenie powiatu
puckiego.
Osoby, zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się na adres: Lokalna Grupa Działania
Małe Morze, ul. Judyckiego 2 Puck, tel. 58 774 76 44, e-mail: b.cupriak@lgd-malemorze.pl O przyjęciu na listę
decyduje kolejność zgłoszeń.
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Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów NORDA
Gmina Kosakowo stała się członkiem Metropolitalnego
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA.
Wyrażamy poparcie dla celów, jakie Forum zamierza
osiągnąć, m.in. poprzez realizację budowy Obwodnicy
Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, zintegrowaną
politykę rozwoju, edukacyjną, turystyczną, bezpieczeństwa
i gospodarczą. Forum jest otwarte na wszystkie inicjatywy
i przedsięwzięcia, służące zacieśnianiu metropolitalnych
więzi
wspólnot
samorządowych
Województwa
Pomorskiego. Obok Kosakowa do Forum przystąpiły
takie gminy jak: Wejherowo, Luzino, Krokowa, Hel, Puck,
Władysławowo, Łęczyce, Choczewo, gmina Wejherowo,
Szemud, Rumia, Reda, Jastarnia i Gdynia

nasze dzieci i młodzież, mieszkające „nad wodą”, miały
możliwość korzystania czynnie z tego dobrodziejstwa.
Sprawiało im to wielką frajdę i wypełniło wakacyjny czas.
Było także atrakcją mechelińskiej plaży.
W III PEMiŻ sporą grupę stanowiły dzieci niepełnosprawne
wraz z rodzicami opiekunami. W ramach projektu, w
który zangażowała się emocjonalnie i czuwała nad jego
przebiegiem pani sołtys Mechelinek – Sabina Doering,
wspierana przez panią sołtys Mostów – Alinę Merchel,
odbyło się 17 spotkań na wodzie, w których brało udział

III PROGRAM EDUKACJI MORSKIEJ
I ŻEGLARSKIEJ W MECHELINKACH
Tego lata, „Stowarzyszenie Port Mechelinki” na puckach,
popularnych nad Zatoką Pucką łodziach żaglowych,
realizowało przy plaży w Mechelinkach,
III Program
Edukacji Morskiej i Żeglarskiej. Z programu korzystały
dzieci i modzież z naszej Gminy. Instruktorzy PZŻ,

kapitanowie jachtowi, a zarazem sponsorzy programu:
Leopold Naskręt i Krzysztof Choroś potwierdzają, że każdy
uczestnik programu zna zasady bezpiecznego żeglowania,
poznał budowę jachtu i podstawowe określenia żeglarskie,
potra� samodzielnie sterować jachtem żaglowym, szanuje
środowisko naturalne, zaznajomił się z historią i specy�ką
nadmorskiego, rybackiego regionu. Ważne jest także, że
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po 25 dzieci (łącznie 425 osób). Niewątpliwie, wielkim
przeżyciem i czasem wielkiej próby dla grupy młodych
żeglarzy, ubiegłorocznych
i tegorocznych żeglarskich
wychowanków kpt.kpt. L.Naskręta i K.Chorosia, uczniów
gimnazjum w Mostach była, wysoko oceniona przez
żeglarzy, pierwsza w historii polskigo żeglarstwa, wyprawa
na puckach wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku,
przez Zatokę Gdańską - z Łeby do Mechelinek. Rejs
ten, potwierdził możliwości i nową jakość uprawiania
morskiego żeglarstwa brzegowego na polskich plażach.
Pucki, to odkryto pokładowe jole mieczowe o długości
5,55 m i 16 m2 powierzchni żagla. Skonstruowane w
Pucku, miały służyć jako bezpieczne i niezatapialne łodzie
szkoleniowe. I tak się stało. Dziś na puckach organizowane
są systematyczne szkolenia, rejsy i regaty m.in. dla
gimnazjalistów i licealistów.

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA
Szkoła Podstawowa im. P. Dunina w Mostach od lat
pielęgnuje tradycję obchodów „Sprzątania Świata”. W dniu
16.09.2011 r. w godz. od 8.00 do 15.00, uczniowie naszej
szkoły kolejny raz wyruszyli w teren w celu uporządkowania
okolicy. Naszym celem było posprzątanie terenów wokół
pomników przyrody w Mostach, Mechelinkach i w Rewie.
Jak zawsze nieocenioną pomoc zaoferował nam Wydział
ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
przy Urzędzie Gminy w Kosakowie, zaopatrując nas w
plastikowe worki i rękawiczki. Akcja „Sprzątanie Świata” jest
wartościową formą podnoszenia świadomości ekologicznej
dzieci, młodzieży i całego dorosłego społeczeństwa.
Szkoły Podstawowej w Pogórzu16 września uczniowie i
nauczyciele włączyli się w ogólnoświatową akcję Sprzątania
Świata. Przewodnie hasło tegorocznego sprzątania “Lasy
to życie ; chrońmy je” zachęciło nas do uporządkowania
terenów leśnych. Wybraliśmy las w pobliżu naszego miejsca

zamieszania pomiędzy Suchym Dworem a Dębogórzem
Wybudowania. W organizacji akcji pomógł nam leśniczy
pan Marek Lesiński, który wytyczył obszary do sprzątania
i oprowadzał młodzież po lesie. Efektem naszej pracy
było zebranie kilkunastu worków śmieci. Wyjście do lasu
połączyliśmy z realizacją zadań programu edukacyjnego
“Zgubek” Program ten, prowadzony w szkole w Pogórzu od
kilku lat, uczy dzieci jak zachować się w lesie jeśli zagubią
drogę do domu. Szkolny koordynator akcji Ewa Rajewska

PIERWSZA WIZYTA PREMIERA LESZKA
MILLERA W GMINIE KOSAKOWO
Obchody
rocznicy
wybuchu
II
Wojny
Światowej w Kosakowie
rozpoczęły
pierwszą
wizytę premiera w naszej
gminie. Następnego dnia,
2 września Leszek Miller
gościł w gospodarstwie
rolnym p. Lipkowskich w
Dębogórzu, wręczył kwiaty
najstarszejmieszkance
gminy
p.
Marii
Schimmelpfenning w dniu jej 105 urodzin oraz odwiedził
teren budowy podziemnych magazynów gazu w
Kosakowie. Na koniec wizyty Wójt Jerzy Włudzik wraz z
Przewodniczącym Rady Mirosławem Markiem zaprosili
premiera na Ogólnopolską Aleję Zasłużonych Ludzi
Morza w Rewie.

72 ROCZNICA
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 września 2011 r. obchodziliśmy 72 rocznicę wybuchu
II Wojny Światowej. W Kosakowie uroczystości
rozpoczęły się pod pomnikiem Obrońców Kępy
Oksywskiej, a zakończyły na cmentarzu przy kwaterach
poległych żołnierzy. Jak co roku kwiaty złożyły delegacje
samorządowców, Marynarki Wojennej, stowarzyszeń
i szkół. Gośćmi tegorocznych uroczystości była m.in.
delegacja z b. premierem Leszkiem Millerem na czele.
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DOŻYNKI GMINY KOSAKOWO
W niedzielę 11 września 2011 r. w Kosakowie odbyły się gminne
Dożynki, zorganizowane przez Wójta Gminy Kosakowo oraz
Sołtysów. W tym roku każde sołectwo przygotowało stoisko

z lokalnymi regionalnymi specjałami oraz wystrojem
nawiązującym do kaszubskiej tradycji. Kosakowskie Święto
Plonów rozpoczęło się tradycyjnym korowodem dożynkowym
oraz Mszą Świętą, odprawioną przez księdza kanonika Jana
Grzelaka, księdza kanonika Stanisława Jarzembskiego oraz
ks. Adama Cholcha. Starostami Dożynek 2011 byli p. Maria

Śliwińska z Kosakowa oraz p. Roman Bigott z Pierwoszyna.
W uroczystościach wzięli udział m.in. senator RP Dorota
Arciszewska - Mielewczyk, poseł RP Krystyna Kłosin,
wiceminister rolnictwa poseł RP Kazimierz Plocke oraz starosta
pucki Wojciech Dettlaff. O oprawę muzyczną mszy zatroszczył
się Chór Morzanie przy akompaniamencie p. Aleksandry Bieg-

Piaseczny. W naszym radosnym świętowaniu towarzyszyła nam
delegacja z zaprzyjaźnionej, partnerskiej gminy Krościenko
n/Dunajcem.
Po
mszy,
tradycyjnie,
Wójt
gminy
z Przewodniczącym Rady p. Mirosławem Markiem dzielili
dożynkowy chleb.
Pogoda dopisała, więc plac dożynkowy się zapełnił. Przybyło
wielu mieszkańców gminy, ale i również z okolic. Bardzo
pięknie na estradzie zaprezentowała się utalentowana młodzież
10

i dzieci z gminnych szkół. Gwiazdami wieczoru byli: Małgorzata
Szczepańska-Stankiewicz, �nalistka I edycji programu
X Factor oraz Don Vasyl Junior z Cygańskimi Gwiazdami.
Występy przeplatały liczne konkursy, m.in. przygotowane przez
Ochotniczą Straż Pożarną. Koniec uroczystości dożynkowych,
wcześniej niż zakładano (ze względu na deszcz), zwieńczył pokaz
sztucznych ogni. A potem rozbawione audytorium porwał do
tańca zespół Kameleon.
Szczególnie zasłużeni dla gminnego rolnictwa mieszkańcy
otrzymali z rąk Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Kazimierza Plocke, specjalne odznaczenia oraz medale
Zasłużonych dla Rolnictwa. Otrzymali je: Roman Bigott, Antoni
Bladowski, Andrzej Czap, Kazimierz Jarosz, Jan Kaszuba,
Franciszek Klein, Jan Lipkowski, Leonard Mislisz, Konrad
Pipłowski, Andrzej Ranachowski, Irena Rzepa, Antoni Strzelec.
Wójt Gminy dziękował sołtysom, radnym, rolnikom,
mieszkańcom wsi, którzy aktywnie włączyli się w przygotowania
soleckich stoisk dożynkowych, które robiły bardzo duże wrażenie,
nie tylko bogatym regionalnym wystrojem z płodów rolnych, ale
także walorami smakowymi tradycyjnej kaszubskiej kuchni.
W każdym z nich można było częstować się smakołykami.
Imprezę poprowadziła Anna Padée-Kruszczak – kierownik tut.
Referatu Kultury i Sportu. Głównymi sponsorami Dożynek byli:
Bank Rumia Spółdzielczy oraz Firma Pro-Internet.
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V FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ
W dniach 17-18 września odbył się V Festiwal Piosenki
Żołnierskiej, w którym udział wzięło 35 uczestników. Zgłoszenia
napłynęły z różnych stron Polski: z Torunia, Bydgoszczy, Rumi,
Gdyni, Mrzezina, Siemirowic i naszej Gminy Kosakowo.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wiecminister Rolnictwa
p. Kazimierz Plocke oraz Starosta Pucki p. Wojciech Dettlaff.
Zaplanowany podział występów na solistów i zespoły musiał ulec
mody�kacji ze względu na dużą rozpiętość wiekową uczestników.
Przed samym przesłuchaniem Jury dokonało zmian w organizacji
i w pierwszej kolejności odbyły się przesłuchania dzieci
w wieku szkolnym. Nie miało to jednak wpływu na przewidziane
regulaminowo nagrody.

105 URODZINY
PANI MARII SCHIMMELPFENNING
Najlepsze życzenia urodzinowe kierujemy do Pani Marii
Schimmelpfenning, która obchodziła w tym roku swoje 105
urodziny. Życzenia Jubilatce złożył -jak zawsze- Wójt Gminy
Jerzy Włudzik, Sołtys wsi Pani Anna Chojnicka oraz Proboszcz
Para�i pw. Św. Antoniego w Kosakowie ks. Kanonik Jan Grzelak.
W latach ubiegłych u sędziwej Pani Marii gościli m.in. abp
Tadeusz Gocłowski, premier Waldemar Pawlak, w tym roku do
tego grona dołączył b. premier Leszek Miller

FESTYN W MECHELINKACH

NAGRODZENI
W solistach -Dzieci Zespoły
I miejsce Nikola Organiściak - I m-ce Salutki z
Bydgoszczy
II miejsce Hubert Oleksiak II m-ce Zespół Regionalny Mosty
III miejsce Sara Muża III m-ce Szkoła w Mostach
Wyróżnienia
Natalia Szczygieł, Paulina Chabot, Emilia Walewska
Grand Prix V Festiwalu Piosenki Żołnierskiej
Marcin Molendowski
ZESPOŁY
I m-ce Anna Kosek z Torunia I m-ce Zespół Gminy Kosakowo,
II m-ce Karolina Mazur II m-ce Eskadra
III m-ce Patrycja Prostak III m-ce Błękitne Berety
wyróżnienia
Paulina Kamińska, Daria Kryger, Magdalena Misztal
Organizatorem festiwalu, w ramach grantu dla organizacji
pozarządowej z budżetu Gminy, było Zrzeszenie KaszubskoPomorskie oddz. w Dębogórzu, Wójt Gminy. Patronat objął Jego
Ekscelencja METROPOLITA GDAŃSKI Sławoj Leszek Głódź.
Skład Jury ; prof. Krystyna Pyszkowska, J. Włudzik, K. Detlaff,
D. Tocke.
Festiwal prowadziła Anna Padee-Kruszczak.
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W sobotę 20 sierpnia br. w okolicach sceny plenerowej
w Mechelinkach odbywał się Festyn Rodzinny organizowany
przez Sołectwa Mechelinek i Mostów oraz Stowarzyszenie Port
Mechelinki. Przy organizacji Festynu udział brała także młodzież
z naszego Gimnazjum oraz tut. Referat ds. Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji.

W programie znalazły się gry i konkursy z nagrodami dla
najmłodszych, nieco starszych, a także dorosłych uczestników
Festynu. Do tańca przygrywał zespół Walker.
Pani Sołtys pragnie podziękować sponsorom, którzy wsparli
imprezę:, jak: Pensjonat Klif, Bar Zeb, restauracji Przylądek
Dobrego Smaku, Salon Fryzjerski Aga, Sklep SpożywczoPrzemysłowy Krystian oraz Cukiernia Prokokos, a także panu
Pawłowi Choroś.

WIECZÓR POETYCKI- CZESŁAW MIŁOSZ
Z okazji Roku Jubileuszowego Czesława Miłosza Wójt Gminy
Kosakowo wraz z Biblioteką Publiczną Gminy Kosakowo
organizuje Wieczór Poetycki poświęcony twórczości
tego Poety. Wieczór Poetycki odbędzie się w czwartek 27
października 2011 roku w Domu Kaszubskim w Dębogórzu
o godzinie 17:00 (ulica Pomorska 18). W ramach Wieczoru
Poetyckiego odbędzie się Konkurs Recytatorski dla uczniów
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Serdecznie
zachęcamy wszystkie szkoły do zaangażowania się
w przygotowanie uczniów do tego Konkursu.

WYCIECZKA PARAFII I SOŁECTWA KOSAKOWO
Milo nam poinformować, że w czwartek 8.09.2011 późnym
wieczorem do Kosakowa powróciła wycieczka autokarowa
z Torunia i Lichenia. Uczestników było 45. – w tym
większość z sołectwa Kosakowo. Zwiedziliśmy Licheń i
starówkę miasta Torunia oraz przywieźliśmy smaczne
toruńskie pierniki. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
na www.kosakowo.solectwo.pl

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Z okazji Święta Edukacji
Narodowej
dyrektorom szkół gminnych,
pedagogom, wychowawcom
i innym osobom zaangażowanym
w opiekę i wychowanie dzieci
i młodzieży gminnej
pragniemy wyrazić uznanie
za wkładany wysiłek w kształtowaniu postaw młodych
mieszkańców gminy,
osiągane sukcesy dydaktyczne i wychowawcze
oraz życzymy satysfakcji i zadowolenia z wykonywanego
zawodu
Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Mirosław Marek

Wójt Gminy Kosakowo

ORKIESTRA DĘTA W KOSAKOWIE
Tworzymy Orkiestrę Dętą w
Kosakowie przy Ochotniczej
Straży Pożarnej.

Poszukujemy chętnych, chcących
rozwijać swoje zainteresowania
muzyczne. Pragniemy pozyskać
środki z programów krajowych i unijnych, które pozwolą
nam na zakup instrumentów, jak: trąbki, puzony, tuby,
perkusja/Bęben marszowy, alty, tenory. Będzie możliwość
wypożyczenia instrumentu. Wszystkie zgłoszenia
prosimy przesyłać na adres Urzędu Gminy Kosakowo,
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo lub pocztą
elektroniczną na adres uefundusze@kosakowo.pl
Ankietę można również dostarczyć osobiście do Biura
Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kosakowo.
Ankiety w wersji papierowej do odebrania w Urzędzie
Gminy Kosakowo, pok. 102, w wersji elektronicznej na
stronie urzędu w aktualnościach. Zapewniamy naukę od
podstaw oraz rozwijanie wcześniej nabytych umiejętności.

Czekamy na zgłoszenia do dnia 20 października!!!
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy!!!!
SZACHOWE WIECZORY

ZAPRASZAMY
DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH
POCZĄTEK ZAJĘĆ: 5 października 2011 roku
PROWADZĄCY – ZAWODOWY INSTRUKTOR
I SĘDZIA SZACHOWY

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!!!
DLA POCZĄTKUJĄCYCH
I DLA ZAAWANSOWANYCH
- ZASADY GRY
- DEBIUT, GRA KOŃCOWA

Jerzy Włudzik

SOŁECTWA
Sołtysi
wsi
Gminy
Kosakowo
składają
serdeczne podziękowania
radom
sołeckim,
rolnikom i mieszkańcom,
którzy brali udział w
przygotowaniach
do
dożynek gminnych. Bez
Waszego zaangażowania,
pomysłowości, pięknych wystrojów stoisk, wieńców
i ozdób, jak również swojskiego jedzenia uroczystość
nie miałaby tak przyjaznego i wyjątkowego charakteru.
Jeszcze raz dziękujemy.

- TAKTYKA, STRATEGIA
- KOMBINACJE, ZADANIA SZACHOWE
- MINITURNIEJE, KONKURSY z nagrodami
- TURNIEJE RANKINGOWE
- SZACHY BŁYSKAWICZNE
GMINNY DOM KULTURY
W PIERWOSZYNIE 18.00 – 19.30 ŚRODA
Zapisy pod nr tel. 606 940 872 – p. Marzena Gajlewicz
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RKIiS HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Zajęcia
TEATR
MŁODZIEŻOWY

ZAJĘCIA
PLASTYCZNE
dla dzieci
w wieku od 6 do 10 lat
w wieku powyżej 10 lat
(zajęcia od października)
ZAJĘCIA
PLASTYCZNE
dla dorosłych
(zajęcia od października)
ŚPIEW

Prowadzący
Karol Dettlaff
tel. 728 476 042
Zdzisław Tatka

Zdzisław Tatka

Termin zajęć
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA

godziny
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00

Sala/Miejsce
Sala
widowiskowa
lub

WTOREK

16.30-18.00

C5
A1

CZWARTEK

16.30-18.00

A1

WTOREK
CZWARTEK

18.00-20.00
18.00-20.00

A1
A1

Magdalena Stenka
tel. 792 106 790

Przesłuchania: 8 października
o godzinie 10.00
w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie

FITNESS MIX

Justyna Pilińska
tel. 798 821 150

PONIEDZIAŁEK
ŚRODA
CZWARTEK

19.15-20.15
19.15-20.15
19.00-20.00

NORDIC-WALKING

Barbara
Baranowska

WTOREK
PIĄTEK

od 17.30
od 8.15

Mariusz Wiński
tel. 602 385 709

PONIEDZIAŁEK

19.00-20.30

Kazimierz Wróbel

CZWARTEK

17.00-18.30

Kazimierz Wróbel

PIĄTEK

17.00-18.30

tel. 504 005 439
Marzena Gajlewicz

ŚRODA

18.00-19.30

(zajęcia od 4
października)
TENIS STOŁOWY

tel. 606 681 801

tel. 504 005 439
SIŁOWNIA
SZACHY
(zajęcia od 8
października)

Sala
Widowiskowa
Sala
Widowiskowa
Dom Kaszubski
Dębogórze
Zbiórka na
plaży
w
Mechelinkach
SP w
Dębogórzu

Gimnazjum w
Mostach
Gimnazjum w
Mostach
A2

tel. 606 940 872

UWAGA: numery sal, o ile nie zaznaczono inaczej, odnoszą się do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie.
Dodatkowych informacji udziela:
Urząd Gminy Kosakowo:
Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Rewa, ul. Morska 56, tel.: 58 620 06 95
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KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO wrzesień- październik 2011
Termin

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

1.X godz.14.00

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Kosakowo

Rada Gminy
Kosakowo

Boisko Orlik, Mosty

2.X godz. 14.00

VIII Kolejka Rozgrywek Letniej Ligi Piłki Nożnej

RKiS Kosakowo

Boisko Orlik, Mosty

3.X

Wystawa hau metodą krzyżykową autorstwa
Piotra Wójcika

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna Kosakowo

9.X godz 14.00

IX Kolejka i Zakończenie Rozgrywek
Letniej Ligii Piłki Nożnej

RKiS Kosakowo

Boisko Orlik, Mosty

14.X

Dzień Edukacji Narodowej

Szkoły gminy
Kosakowo

Szkoły, Gmina Kosakowo

17.X

Dzień Papieża Jana Pawła II, akademia, konkurs

Gimnazjum Mosty

Gimnazjum Mosty,

20.X godz. 10.00

Poznajemy Nasz Region

SP Mosty

Dom Kultury Pierwoszyno

21.X godz. 9.00

Turniej Piłki Halowej o Puchar Dyrektora
Gimnazjum w Mostach

Gimnazjum Mosty

Hala Sportowa, Mosty

22.X

Dzień Błogosławionego Jana Pawła II

ZSPiSSM Dębogórze

ZSPiSSM Dębogórze

23.X godz. 9.30

II Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy
Kosakowo

RKiS Kosakowo

Dom Kaszubski, Dębogórze

27.X godz. 17.00

Wieczór Prozy i Poezji-Konkurs Recytatorski
„Poezja Czesława Miłosza”

RKiS Kosakowo
Biblioteka Publiczna

Dom Kaszubski, Dębogórze

TEATR MŁODZIEŻOWY ZAPRASZA
Młodzież
w
wieku
szkolnym
zainteresowaną teatrem zapraszamy
w każdy poniedziałek, wtorek
oraz czwartek w godzinach 17:0019:00 do Gminnego Domu Kultury
w Pierwoszynie na zajęcia teatralne.
Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo
to jedyna taka instytucja w Gminie
Kosakowo, dzięki której młodzi ludzie mają okazję zetknięcia
się ze sztuką teatralną sensu stricte, najnowszymi prądami i ideami,
w obrębie których współczesny teatr funkcjonuje. 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, �lmem, literaturą
i muzyką, lub po prostu pragną ciekawie spędzić wolny czas.

MŁODZIEŻ Z KOSAKOWA NA LITWIE
Wiążące korzenie polskiej kultury wysokiej znajdują się na Litwie.
Tam też Wójt Gminy Kosakowo oraz Rada Gminy postanowili
zaprosić utalentowane artystycznie dzieci oraz młodzież
naszej Gminy, uczestniczące
w zajęciach Teatru oraz Chóru
Młodzieżowego. W bogatym
programie
wycieczki
nie
mogło zabraknąć zwiedzania
Wilna, zamku w Trokach oraz
występów artystycznych.
Nasz Gminny Teatr oraz Chór
pragną serdecznie podziękować
Wójtowi Gminy Kosakowo
Jerzemu Włudzikowi oraz
Radzie Gminy Kosakowo za
niezapomnianą
wycieczkę.
Szczególne
podziękowania

należą się opiekunom: Magdalenie Stence, Agnieszce
Słembarskiej, Elżbiecie Totzke oraz Karolowi Dettlaff.

II OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO
23 PAŹDZIERNIKA - CZEKAMY NA
ZGŁOSZENIA
W niedzielę 23 października 2011 r. od godz. 10:00 w Domu
Kaszubskim w Dębogórzu odbędzie się II Otwarty Turniej
Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika.
Rozgrywki prowadzone będą systemem szwajcarskim - 9 rund
w tempie 2×15 minut na partię. Przewidziane są nagrody
w kategoriach wiekowych: dzieci (szkoła podstawowa i młodsi),
juniorzy (gimnazjum i szkoła średnia), najlepsza kobieta nagrody rzeczowe, statuetki i dyplomy; open (dorośli - seniorzy)
- nagrody pieniężne, statuetki i dyplomy. Szczegółowy wykaz
nagród zostanie podany przed rozpoczęciem IV rundy.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21.10.2011 r.: drogą
telefoniczną (58) 620 06 95 (Referat ds. Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji z/s w Rewie, w godz. 8:00-16:00) lub e-mail:
rkis@kosakowo.pl. Obowiązuje wpisowe w wysokości: 10 zł juniorzy, 20 zł - seniorzy (należy opłacić w biurze turnieju w dniu
zawodów w godz. 9:30-9:45).
Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo, sędzia główny turnieju
Marzena Gajlewicz - Body&Mind Edukacja Rozwój Aktywność
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SPOTKANIE KOŃCZĄCE PROJEKT
KLECHDA O BECE
19 września br. o godz. 17:00
w Gminnym Domu Kultury w
Pierwoszynie odbyło się spotkanie
kończące
projekt
Klechda
o
Bece
historyczno-artystyczne
poszukiwania młodzieży w ramach
programu wspierania aktywności
lokalnej Razem Możemy Więcej ze
środków Fundacji Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Wnioskodawcą Projektu było
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych
Gminy Kosakowo. Partnerami Projektu: Biblioteka Publiczna

ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla
serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy obrazów haowanych
techniką hau krzyżykowego, autorstwa Piotra Wójcika,
mieszkańca Pierwoszyna. Otwarcie wystawy odbędzie się
3 października (poniedziałek) o godzinie 17:00 w siedzibie
Biblioteki, w Kosakowie przy ulicy Fiołkowej 2a.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
W GRUPIE CZYTELNICZEJ

Gminy Kosakowo oraz Urząd Gminy Kosakowo. W trakcie
spotkania obejrzeliśmy �lm z premiery Trochę Bardziej Becznej
Burzy Szekspira, przygotowanej przez Teatr Młodzieżowy
Gminy Kosakowo przy współudziale Chóru Młodzieżowego
Gminy Kosakowo oraz naszej lokalnej Sekcji Bębniarskiej.
Prezes stowarzyszenia Jerzy Włudzik wręczył uczestnikom
projektu pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania, a także
specjalne wyróżnienia: dla najlepszych aktorów spektaklu
- Dominice Kierszce, Pawłowi Flatau i Adrianowi Gajzler
oraz najaktywniejszemu uczestnikowi projektu: Mateuszowi
Kre. Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które
przygotowały i wsparły nasz projekt: Annie Kloka, Dominice
Grymajło, Annie Jamróz oraz radnej z Pierwoszyna Wiktorii
Śliwioskiej, pracownikom Referatu ds. Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji, prowadzącym zajęcia: Magdalenie
Stence, Arturowi Apaczowi Aponowiczowi, Karolowi Dettlaff.

BOGOWIE I DUCHY W BIBLIOTECE
W okresie od 5 do 27 września w gminnej bibliotece gościła
wystawa pt. Mitologia słowiańska Aleksandra Labudy
w obrazach. Eksponowane prace – wizerunki 20 słowiańskich
bogów i 17 duchów - to owoc pleneru Koła Pasji Twórczych
(działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bolszewie),
inspirowanego książką Aleksandra Labudy Bògòwie i dëchë naj
przodków (przëłożënk do kaszëbsczi mitologii). Jest to już druga,
po Drodze życiowej Remusa w obrazach, poplenerowa wystawa
przygotowana przez Koło Pasji Twórczych, która cieszy się
ogromną popularnością na Kaszubach. Przy okazji informujemy,
że Remus również będzie gościł w kosakowskiej placówce –
w listopadzie tego roku. Już dziś serdecznie zapraszamy!
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Biblioteka zachęca do udziału w Grupie Czytelniczej
Gminna Biblioteka informuje, że tworzy Grupę Czytelniczą –
krąg dyskusyjny. Grupa Czytelnicza to nic innego jak grupa osób,
które spotykają się, żeby rozmawiać o książkach. Zamysł jest taki,
że Grupa wybiera jakąś książkę, wszyscy członkowie ją czytają, po
czym spotykają się, żeby o niej porozmawiać. Moderator pomaga
prowadzić dyskusję, jednak każdy ma możliwość wyrażenia
swojego zdania. Spotkania będą odbywać się regularnie i będą
miały nieo�cjalny charakter Zapraszamy wszystkich chętnych;
wiek nie gra roli.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 14 października 2011 roku
o godzinie 18:00 w Bibliotece.

POLSKA GMINA KOSAKOWO - WZNOWIENIE
WYDAWNICTWA
Polska Gmina Kosakowo
– wznowienie wydawnictwa
Miło nam poinformować, że
w miesiącu wrześniu ukazał
się nowy numer rocznika
społeczno - kulturalnego
Polska Gmina Kosakowo
(gmina kaszubska), którego
wydawnictwo z przyczyn
�nansowych
zostało
zawieszone
lat
temu.
Pomysłodawcą magazynu
a zarazem redaktorem
naczelnym był wówczas
śp.
Tadeusz
Krzysztof.
W zeszłym roku scedował
On prawa autorskie do tytułu na gminną bibliotekę, która zajęła
się wznowieniem wydawnictwa.
Rocznik jest do nabycia w bibliotece. Zachęcamy do lektury.
Informujemy, że Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo

DOTACJE DLA BIBLIOTEKI
w ubiegłym roku złożyła dwa wnioski w zakresie małych
projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 i uzyskała
do�nansowanie na ich realizację.
Pierwszy projekt, zatytułowany „Nowe komputery dla Biblioteki
Gminnej w Kosakowie – zakup i udostępnianie”, na łączną kwotę
11070,00 zł, zakładał zakup na wyposażenie Biblioteki laptopa
oraz 3 komputerów stacjonarnych wraz z osprzętem. Komputery
zostały zakupione w sierpniu – ku zadowoleniu naszych
czytelników.
W ramach drugiego projektu, pod tytułem „Gmina Kosakowo
– historie XX wieku zaprezentowane w formie albumu
i strony internetowej”, na łączną kwotę 12963,00 zł, zostaną
przeprowadzone wywiady ze starszymi mieszkaocami gminy,
mające na celu spisanie ciekawych historii pochodzących
z naszych terenów i na ich podstawie wydanie albumu (który
będzie zawierał również stare fotogra�e) oraz stworzenie
strony internetowej. Dodatkowym elementem będzie 55 godzin
szkolenia z tworzenia i obsługi stron internetowych. Termin
realizacji projektu upływa w grudniu 2011 roku. Zapraszamy
chętnych do udziału w niniejszym projekcie. Szczegóły znajdują
się na plakacie i na stronie www.biblioteka.kosakowo.eu.

Jerzy Włudzik, a przedstawiciel Pomorskiego Związku Piłki
Nożnej, Jan Baszak, wręczył kapitanowi drużyny puchar za awans
do A-Klasy.

LETNIA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
Rozgrywki Letniej Ligi Piłki Nożnej. V kolejka (04.09.2011):
Kazimierz - Rewa 0:3 (vo), Dębogórze - Pierwoszyno 5:2
(3:1), Dębogórze Wybudowanie - Kosakowo II 25:2 (9:1) /
zwery�kowany na 25:0 (vo), Kosakowo - Sztorm Mosty 5:13
(1:9). VI kolejka (18.09.2011): Pierwoszyno - Rewa 6:2 (2:1),
Sztorm Mosty - Kazimierz 3:0 (vo), Suchy Dwór - Dębogórze
Wybudowanie 3:10 (2:5), Kosakowo - Dębogórze 3:2 (1:1).

NAGRODA DLA SZTORMU MOSTY
ZA AWANS DO A-KLASY
3 września br. na boisku na Złotych Piaskach odbywała się
uroczystośd z okazji awansu drużyny Sztorm Mosty Gmina
Kosakowo do wyższej klasy rozgrywkowej. Zespół po roku gry
w B-Klasie, od nowego sezonu występuje w A-Klasie.
Szczególne podziękowania i pamiątkowe dyplomy wręczył Wójt

Tabela

po

VI

kolejce:

l.m.

pkt.

bramki

1.

Sztorm Mosty

6

18

69 - 26

2.

Rewa

5

12

34 - 17

3.

Kosakowo

6

12

42 - 41

4.

Dębogórze
Wybudowanie

5

9

52 - 24

5.

Dębogórze

5

9

30 - 13

6.

Suchy Dwór

5

6

45 - 30

7.

Pierwoszyno

6

6

27 - 51

8.

Kazimierz

5

0

7 - 35

9.

Kosakowo II

5

0

9 - 78

ZAJĘCIA NORDIC WALKING
Zapraszamy na zajęcia Nordic Walking czyli tzw. „kijowe
spędzanie czasu”. Zajęcia rozpoczną się już od października pierwsze odbędą się 4 października br. i odbywać się będą dwa
razy w tygodniu wg następującego harmonogramu:
- wtorki, 17:30 - zbiórka przy plaży w Mechelinkach,
- piątki, 8:15 - zbiórka przy plaży w Mechelinkach.
Szczegółowe informacje u instruktora Nordic Walking - Pani
Barbary Baranowskiej pod nr tel. 606-681-801
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MARSZ ŚLEDZIA
W dniu 21 sierpnia 2011 roku 100 śmiałków wyruszyło z Kuźnicy
do Rewy przez wody Zatoki Puckiej w zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa „Marszu
Śledzia”. Jak co roku Wójt Gminy Kosakowo objął to wydarzenie
patronatem, zapewniając jego uczestnikom ciepłe napoje i
posiłek na mecie w Rewie. Ochotnicza Straż Pożarna z Kosakowa
dbała o bezpieczeństwo piechurów patrolując przemarsz z wody.
Na jednej z wysp Zatoki Puckiej odbyło się pasowanie na „Śledzia”,
podczas którego każdy z Uczestników musiał zjeść kawałek
surowego śledzia. Na mecie na Szpyrku w Rewie uczestników
witał m.in. z-ca wójta Gminy Zdzisław Miszewski, radni Gminy
Kosakowo oraz pracownicy Urzędu Gminy Kosakowo

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje,
że Dzienny Dom Środowiskowy „ RAZEM” w Pucku dysponuje
jeszcze kilkoma wolnymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Zajęcia odbywają się w ciągu dnia, a osoby niepełnosprawne
dowozimy gminnym busem do Pucka i z powrotem. Osoby
zainteresowane uczestnictwem proszone są o zgłaszanie się
do GOPS w Kosakowie celem uzyskania szczegółowych
informacji na temat funkcjonowania tej placówki, jak również
przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zakwali�kowania
chętnych osób do udziału w terapii.
Kierownik GOPS
mgr Ariana Pienczke

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDOWY SIECI
ŚWIATŁOWODOWEJ
W związku z licznymi pytaniami
od
naszych
mieszkańców,
dołączamy do niniejszego wydania
Biuletynu folder, zawierający
szczegółowe informacje na temat
budowanej na terenie gminy
Kosakowo sieci światłowodowej.
Na
podstawie
informacji
uzyskanych od �rmy Pro-internet,
podajemy również orientacyjny
harmonogram budowy sieci w poszczególnych sołectwach: 2011
– prace projektowe i geodezyjne, uzgodnienia, doprowadzenie
sieci światłowodowej z głównego węzła dostępowego do
granicy gminy Kosakowo, 2012 – magistrala Pogórze-Kosakowo
Pierwoszyno-Mosty, magistrala Kosakowo-Dębogórze, sołectwo
Pierwoszyno, I część sołectwa Kosakowo, 2013 – II część sołectwa
Kosakowo, sołectwa Pogórze, Mosty oraz Mechelinki, 2014
– sołectwa Suchy Dwór, Rewa oraz Dębogórze, 2015 – sołectwa
Kazimierz oraz Dębogórze Wybudowanie. Informujemy ponadto,
iż w okresie od 6 do 12 miesięcy przed rozpoczęciem prac
budowlanych na danym obszarze, przedstawiciele Pro-internet
odwiedzą wszystkich mieszkańców, prezentując szczegóły oferty
oraz celem uzgodnienia przyłącza światłowodowego. Więcej
informacji na temat realizowanego projektu można znaleźć
w załączonym folderze informacyjnym oraz na stronie
internetowej www.kosakowo.net

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich
dniach odeszli od nas
Ś.p.

Dzierżyńska Jadwiga z Dębogórza, lat 74
Elżbieta Kaszuba, lat 90
Wyrazy głębokiego współczucia
Państwu Małgorzacie i Zdzisławowi Miszewskim
oraz całej rodzinie z powodu śmierci Matki i Teściowej
Pani Elżbiety Kaszuba,
długoletniego pracownika tut. Urzędu Gminy
składają:
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik wraz z pracownikami
oraz Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
Mirosław Marek oraz Radni i Sołtysi

Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Dębogórzu

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa dostępności lokalnej infrastruktury społecznej dla wzmocnienia struktur na
obszarach poza dużymi miastami. W ramach projektu przygotowana została niezbędna dokumentacja techniczna, wybudowana
i wyposażona zostanie w Dębogórzu sala gimnastyczna z zapleczem, zagospodarowany zostanie teren wokół obiektu (prace
prowadzone pod nadzorem inwestorskim) oraz przeprowadzona zostanie kampania promująca projekt. Realizacja projektu
przyczyni się do poprawy dostępu do wysokiej jakości oferty sportowo- rekreacyjnej.
Zakres: Miejscowość Dębogórze. Wartość projektu: 3 581 144,39 zł (po podpisaniu aneksu zmiana na 2 819 278.11)
Zmiana wartości projektu również na naszej stronie. Źródło �nansowania: Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
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ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY KOSAKOWO
W PAŹDZIERNIKU 2011
Uprzejmie informujemy, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców gminy Kosakowo będzie prowadzona w miesiącu
październiku 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 posiadającymi umowy z tą �rmą przedstawia się następująco:
1. Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz 3 październik (poniedziałek)
2. Kosakowo, Pierwoszyno 4 październik (wtorek)
3. Rewa 5 październik (środa)
4. Mosty, Mechelinki 6 październik (czwartek)
5. Pogórze, Suchy Dwór 7 październik (piątek)
Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym
„METALPOL” - 4 październik (wtorek)
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „SANIPOR” Sp. z o.o. W Gdyni odbierze natomiast gabaryty od swoich
klientów dnia: - 15 październik (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. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zbiórka odpadów będzie odbywała
się od godzin porannych wyznaczonego dnia i sprzęty wystawione później nie zostaną już zabrane. 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

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Nr 80, poz.717 z późn. zmianami);
Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mechelinki gm. Kosakowo wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
Projekt planu wyłożony będzie w dniach od 03.10.2011r. do 24.10.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego
69, p. nr 7 na parterze.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2011r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.11.2011r. o godz. 16.30 w sali
nr 209 tut. Urzędu.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), ogłoszenie
stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 54 ust.3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy, uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu w
zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik

„Biuletyn” – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69,. tel. (058) 660-43-00, fax 660-43-01e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się między 20 a 25 dniem każdego miesiąca. Nakład 2800 egz.
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UWAGA MIESZKAŃCY !
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W GMINIE KOSAKOWO
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” dniach 15-22.10.2011 organizuje dla mieszkańców Gminy Kosakowo Objazdową
Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych. Podczas postoju specjalnie oznakowanego i wyposażonego pojazdu, można 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

Zbiórki odbędą się według poniższego harmonogramu:
OBJAZDOWA ZBIÓRKA
SOBOTA 15.10.2011

POSTOJE PRZY SZKOŁACH
PIĄTEK 21.10.2011

OBJAZDOWA ZBIÓRKA
SOBOTA 22.10.2011

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

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

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
(Gminny Ośrodek Kultury)
11:30 – 12:00 Kazimierz - przy sklepie

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.
Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu
i przekazać obsłudze. Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych
powstałych w wyniku działalności gospodarczej.

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2011/2012
Związek informuje także, iż w roku szkolnym 2011/2012 kontynuowane będą konkursy ekologiczne Małe
dzieci nie chcą śmieci pt. „Woda- źródło życia” (XIV edycja) Mała nakrętka- duży problem (IX edycja, temat
plakatu w konkursie brzmi „Wesołe segregowanie”), Konkurs fotograficzny pt. „Piękno wód” (IV edycja),
Konkurs Wiedzy Ekologicznej (X edycja, konkurs przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
szkolnictwa specjalnego integracyjnego), oraz Program REBA- zbiórka baterii.
Oprócz konkursów dobrze znanych uczestnikom od wielu lat, w tym roku odbędzie się także akcja
konkursowa „Ekspert EE- czyli w trosce o środowisko” organizowana we współpracy ze spółką Eko Dolina w
Łężycach. W ubiegłym roku pilotaż konkursu cieszył się ogromną popularnością, gdzie zebrano łącznie ok. 1600 kg
drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego! W tym roku również liczymy na duże zaangażowanie placówek
w zbiórkę sprzętu EE i tym samym ograniczenie bezmyślnego zaśmiecania nim naszego najbliższego otoczenia.
W nadchodzącym roku szkolnym kontynuowane będą także jednodniowe warsztaty terenowe, organizowane są we współpracy ze
Spółkami: OPEC (warsztaty „Ciepło dla Trójmiasta”), PEWIK („Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie wody”), Eko
Dolina („Bliżej Europy- nowoczesne metody gospodarowania odpadami”).
Placówki oświatowe wszystkich poziomów nauczania zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji kompleksowego,
interaktywnego projektu ekologicznego pn. „Lider Lokalnej Ekologii”. W tym roku szkolnym szczególną uwagę pragniemy skierować na
zagadnienia związane z wodami powierzchniowymi i podziemnymi oraz aspektami ich ochrony. Zapraszamy wszystkie szkoły
i przedszkola z terenu działania Związku - zarówno te, które już posiadają tytuł, jak i te, które chciałyby zawalczyć o jego przyznanie po
raz pierwszy.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem poszczególnych propozycji edukacji ekologicznej. Nasza oferta
przekazana zostanie bezpośrednio do placówek oświatowych za pośrednictwem Urzędu Gminy. Jest dostępna również na stronie
internetowej Związku www.kzg.pl zakładka „Edukacja ekologiczna- aktualna oferta edukacyjna”.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna : tel. (58)624-75-15, dos@kzg.pl
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