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RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO
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Alicja
Brzozowska,
Wiceprzewodnicząca Komisji
BudżetowoGospodarczej
Od u rod z enia
jest mieszk a n k ą
wsi Kazimierz. Ma
dwoje dzieci, synową, zięcia i wspaniałe dwie wnuczki Oliwię
i Kalinę. Wraz z bratem z powodzeniem
prowadzi działalność gospodarczą.
W naszym samorządzie gminnym Pani
Alicja pracuje już od 2002 roku. W poprzedniej kadencji Rady Gminy pełniła
funkcję Przewodniczącej Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Jest także członkiem
Rady Sołeckiej. Chce kontynuować pracę
na rzecz mieszkańców zarówno swojej
wsi jak i całej gminy. W bieżącej kadencji
planuje zrealizować między innymi takie
inwestycje jak:
• Wykonania nawierzchni tartanowej na boisku przy świetlicy, wraz
z małą sceną;
• Dokończenia i zagospodarowania
boiska przy placu zabaw;
• Wybudowanie chodnik dla nowego osiedla;
• Wymiana rur azbestowych;
• Dokończenia ul. Majowej i ul. Listopadowej wraz z oświetleniem;
• Uregulowania spraw zmeliorowania
i odprowadzenia wód opadowych.

JUBILEUSZ PAR
Jubilatom obchodzącym w tym roku 50-lecie ślubu, Państwu
Teresa i Stanisław Czarnota z Mostów
Wanda i Jan Godlewscy z Pogórza
Cecylia i Konrad Karsznia z Mostów
Michalina i Józef Kowal z Pogórza
Zdzisława i Franciszek Kramp z Kosakowa
Teresa i Leonard Mislisz z Rewy
gratulujemy i życzymy wielu jeszcze wspólnie spędzonych lat
w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.
fot. Paweł Narloch

XIV Sesja Rady Gminy Kosakowo
W ostatni dzień września odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Kosakowo. Radni, którzy zebrali się w komplecie, tym razem debatowali nad projektami uchwał między innymi w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Pogórze, w zakresie działek nr 1070, 1071, 1072, 1073 przy ul. Czarnieckiego. Powyższy projekt pozytywnie został oceniony przez
Komisję Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej, natomiast uzyskał negatywną opinię Komisji BudżetowoGospodarczej. Ostatecznie, po burzliwej dyskusji, Radni większością głosów ponownie odrzucili projekt.
Natomiast projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pn „Wspieram i motywuję - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kosakowo”. W ramach Poddziałania 9.1.2. w ramach
Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –„ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” został jednogłośnie
zaakceptowany przez Radnych i budził jedynie pozytywne emocje. Program jest odpowiedzią na nowe regulacje prawne w obszarze
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na:
1. wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci
z klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Kosakowo.
2. Zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno- wychowawczo-profilaktycznej zgodnej
z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
3. Zwiększenia stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach Gminy Kosakowo aktywizujących metod nauczania.
4. Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji w/w celów.
Pozostałe uchwały podjęte przez Radnych, zostaną niebawem umieszczone na stronie internetowej Urzędu a kolejna Sesja planowana jest na dzień 27 października br.

Uchwały podjęte na XIV Zwyczajnej Sesji rady Gminy Kosakowo w dniu 30 września 2011 roku
1. Uchwa ła Nr X I V/87/2011 spraw ie z at w ierd z en ia prz yst ąpien ia do rea l i z acji projek t u pn „Wspiera m
i motywuję - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kosakowo”.
W ramach Poddziałania 9.1.2. w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki –„ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.”
2. Uchwała Nr XIV/88/2011 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Kosakowo za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
3. Uchwała Nr XIV/89/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.
4. Uchwała Nr XIV/90/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo.
5. Uchwała Nr XIV/91/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego
Ochotniczych Straży Pożarnych.

SOŁECTWO REWA
Informujemy Państwa , że od pewnego już czasu funkcjonuje nowa strona internetowa wsi Rewa, zapraszamy do jej odwiedzania,
pojawiają się tam istotne informacje dla mieszkańców i turystów www.rewa.solectwo.pl
Informujemy również, iż od 1 października Przystanek autobusowy we wsi Rewa przy ul. Wioślarskiej zmienił swoją funkcję
z warunkowego (na żądanie) na stały.

SOŁECTWO DĘBOGÓRZE
Sołtys wsi Dębogórze Józef Melzer informuje, że w dniach 13, 14 i 15 listopada 2011 r godzinach od 13 do 20 będzie przyjmował
opłaty za podatki od nieruchomości.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOSAKOWO
Wszystkim, którzy okazywali nam wyrazy współczucia
oraz uczestniczyli w pogrzebie
Ś.p. Elżbiety Kaszuba,
składamy serdeczne podziękowania – Bóg zapłać
Małgorzata i Zdzisław Miszewscy
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w ostatnich dniach odeszli od nas
Ś.p. Raducha Leokadia z Pogórza, lat 92
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Informujmy o możliwości bezpłatnego pozyskania domków
letniskowych wraz z ich wyposażeniem.
Domki położone są w miejscowości Rewa ul. Sztormowa 2
(teren wioski żeglarskiej).
Jedyny koszt nabywcy to rozbiórka i transport całości elementów domku.
Spotkanie wszystkich zainteresowanych na terenie wioski żeglarskiej w dniu 2 listopada 2011 roku o godz. 8:30.

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 1 – 30 września 2011 r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 107/2011 podjąłem decyzje o sprzedaży samochodu strażackiego z wyposażenia tut. OSP JELCZ 004, rok produkcji
1987. Cena wywoławcza 10 tys. zł. Pierwszy przetarg nie dal rezultatu. Będzie ogłoszony II-gi z ceną wywoławczą 7.500 zł.
2. Mając na uwadze, że do zadań własnych gminy należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie miejsc takim osobom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
jak również że Gmina Kosakowo jest właścicielem samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, których zakup
został w części sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarządzeniem Nr 108/2011
określiłem szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi transportowe w zakresie dowozu do placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego osób niepełnosprawnych oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
oraz trybu pobierania opłat za te usługi (w szczególności dotyczy to dowozu osób dorosłych niepełnosprawnych z Gminy Kosakowo do
Centrum Rehabilitacji w Pucku),
3. Zarządzeniem Nr 112/2011 powołałem obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie
Gminy Kosakowo,
4. Zarządzeniem Nr 113/2011 powołałem komisję do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w celu wybrakowania kwalifikujących się do zniszczenia oraz aktualizacji nadanych klauzul tajności.
5. Zarządzeniem Nr 114/2011 przeznaczyłem do likwidacji zużyty sprzęt z wyposażenia urzędu gminy. Wartość brutto sprzętu wynosi
24.856,45zł. Do likwidacji przeznaczono sprzęt całkowicie umorzony, wyeksploatowany i nie nadający się do użytku, zakupiony w latach
1994-2008,
6. Zarządzeniem Nr 115/2011 zarządziłem opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Gminy w Kosakowie w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
7. Zarządzeniem Nr 116/2011 przeznaczyłem do sprzedaży 13 domków letniskowych i 2 obiekty położone na terenie Wioski Żeglarskiej
w miejscowości Rewa. Sposób prowadzenia sprzedaży określają warunki i regulamin,
8. Rada Nadzorcza s-ki PUK PEKO w dniu 28.09.2011 r., na wniosek Dyrektora Zarządu spółki Pana Mariana Hanczarka, odwołała go
z funkcji ze skutkiem na dzień 30.09.2011 r. Powodem rozwiązania stosunku pracy jest przejście na emeryturę.
Jednocześnie, ponieważ organy statutowe uprawnione do składania oświadczeń woli muszą być powołane, Rada Nadzorcza powołała
p. M. Hanczarka z dniem 1.10.2011 r. na czas określony na Dyrektora Zarządu s-ki do dnia powołania nowej osoby na tą funkcję.
Rada Nadzorcza uchwaliła, że wyłonienie nowej osoby na Dyrektora Zarządu s-ki odbędzie się w wyniku konkursu, ogłoszonego niezwłocznie. Podstawową sferą działalności PUK PEKO jest świadczenie usług w sektorze gospodarki wodno-ściekowej. Gmina Kosakowo,
jako właściciel 100% udziałów oczekuje rozszerzenia usług w sektorze komunalnym poprzez realizację zleceń gminnych oraz zewnętrznych
i efektywnego, nowoczesnego zarządzania. Poszukiwanie osoby na stanowisko Dyrektora Zarządu spółki jest związane z planowanym
rozwojem i rozszerzeniem zakresu działalności spółki.
Konkurs został ogłoszony w Internecie, na stronie gminy, urzędu gminy, spółki PUK PEKO oraz ogłoszenie ukaże się w poniedziałkowym
numerze Dz. Bałtyckiego w dodatku praca.
II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Zawarcie w dniu 31 sierpnia 2011 roku umowy warunkowej z „EURO Styl Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
MORSKIE” spółka komandytowo-akcyjna, na oddanie do użytkowania powierzchni na budynkach i obiektach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Kosakowo przeznaczonej pod zamierzoną akcję reklamową spółki za wynagrodzeniem w wysokości
1.200.000,00 zł netto pod warunkiem spełnienia przez Gminę warunku zawieszającego w postaci zmiany w terminie do dnia 28.02.2013r.
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 78/71 i 78/72 położonych w miejscowości Pogórze.
2. Zawarcie w dniu 12 września 2011 roku umowy użyczenia ze Starostą Puckim na bezpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Mechelinki oznaczonej jako działka nr 69/11 o pow. 304 m2, na której znajduje się rów
melioracyjny w celu odprowadzenia wód deszczowych z przyszłej inwestycji „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”.
3. W dniu 15 września 2011 roku odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność
Gminy Kosakowo położonych w Kosakowie przy ul. Złote Piaski. W wyniku licytacji zostały zbyte dwie działki : nr 1/25 o pow. 925 m2
za cenę 206.849,10 zł brutto, nr 1/28 o pow. 1187 m2 za cenę 265.434,00 zł brutto.
III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą ARPRO Pracownia Projektowa sp. z o.o. na Dokumentację projektowo
kosztorysową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Derdowskiego w Pogórzu. Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosiła
6 150,00 zł.
2. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą Tech – PRI sp. z o.o. z Wejherowa .na Modernizację odwodnienia
ul. Morwowej w Mostach. Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosiła 84.453,99 zł.
3. W przetargu nieograniczonym na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji pn.
„Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”, wybrano ofertę firmy B-ACT z Bydgoszczy. Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosiła 490.770,00 zł.
4. W przetargu nieograniczonym na Zarządzanie projektem pn.: PAKIET STARTOWY program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo – 2 edycja, w czterech częściach wybrano oferty: p. Elżbiety Czaja - cena ofertowa 9.900 zł, p. Anny
Szymborskiej - cena ofertowa 9.900 zł, p. Adama Popa - cena ofertowa 9.900 zł,, p. Haliny Foltynowicz - cena ofertowa 9.900 zł. Jedna
oferta - firmy EUROSTO została odrzucona, gdyż była niezgodna z treścią SIWZ.
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JAK GŁOSOWALIŚMY NA TERENIE GMINY KOSAKOWO
Obwód
głosowania

Liczba
uprawnionych
do głosowania

Liczba
wydanych
kart do
głosowania

Liczba kart
wyjętych
z urny
Sejm/Senat

Liczba
głosów
ważnych
Sejm/Senat

Liczba głosów
nieważnych
Sejm/Senat

Frekwencja
wyborcza
(w %)

Nr 1 w Mostach

1.997

1176

1176/1176

1125/1147

51/29

58,89

Nr 2 w Rewie

759

388

388/388

360/381

28/7

51,12

Nr 3
w Pierwoszynie

1453

938

937/935

892/906

43/31

64,56

Nr 4
w Dębogórzu

1372

723

723/723

677/709

46/14

52,70

Nr 5 w Pogórzu

2218

1446

1446/1444

1396/1417

50/27

65,19

Razem

7799

4671

4670/4666

4450/4560

218/208
4,67%/4,46%

59,89

Głosowanie do Sejmu RP na poszczególne listy
Obwód
głosowania

KW PiS

KW SLD

KW Ruch
Palikota

KW PSL

KW PO

KW PJN

KW PPP

Razem

89 (7,91%)

112
(9,95%)

30
(2,67%)

591
(52,53%)

39
(3,47%)

16 (1,42%)

1125

30 (8,3%)

26 (7,22%)

27 (7,5%)

151
(41,94%)

14
(3,89%)

1 (0,28%)

360

Nr 2 w Rewie

248
(22,04%)
111
(30,83%)

Nr 3
w Pierwoszynie

200
(22,42%)

49
(5,49%)

79 (8,86%)

37 (4,15%)

499
(55,94%)

21
(2,35%)

7 (0,78%)

892

Nr 4
w Dębogórzu

195 (28,8%)

41
(6,06%)

62 (9,16%)

26
(3,84%)

327 (48,3%)

20
(2,95%)

6 (0,89%)

677

Nr 5 w Pogórzu

270
(19,34%)

116
(8,31%)

150
(10,74%)

28 (2,0%)

783
(56,09%)

45
(3,22%)

4 (0,29%)

1396

Razem

1.024
(23,01%)

325
(7,30%)

429
(9,64%)

148
(3,33%)

2351
(52,83%)

139
(3,12%)

34
(0,76%)

4450

Nr 1 w Mostach

Najwięcej głosów otrzymali (SEJM):
Marek Biernacki (PO) – 730, Kazimierz Plocke (PO) – 590, Janusz Śniadek (PiS) – 278, Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS) – 217,
Krystyna Kłosin (PO) – 206, Tadeusz Aziewicz (PO) – 204, Leszek Miller (SLD) – 192, Robert Biedroń (RP) – 175, Jolanta Szczypińska (PiS) – 148, Jarosław Sellin (PiS) – 133, Zbigniew Kozak (PiS) – 121, Teresa Hoppe (PO) – 129, Radomir Szumełda (PO) – 92,
Elżbieta Jakubiak (PJN) – 72, Stanisława Bujanowicz (PSL) – 59.
W okręgu gdyńsko-słupskim mandaty poselskie zdobyli:
Prawo i Sprawiedliwość: Śniadek Janusz Józef , Szczypińska Jolanta Irena , Arciszewska-Mielewczyk Dorota Irvina, Sellin Jarosław
Daniel
Ruch Palikota: Biedroń Robert
Sojusz Lewicy Demokratycznej: Miller Leszek Cezary
Głosy do Senatu RP:
Edmund Wittbrodt (KWPO) – 2272 (49,82% wszystkich oddanych głosów), Krzysztof Kołowrocki KW PiS) – 845 (18,53%), Roman
Nowosielski (KWW Unia Prezydentów – Obywatele do Senatu) – 687 (15,07%), Tomasz Bojar-Fijałkowski (KW SLD) – 375 (8,22%),
Klein Krzysztof (KW Nowa Prawica – Janusza Korwin Mikke) – 298 (6,54%), Jacek Markowski (KWW Jacek Markowski Twój Senator) – 83 (1,82%). Do Senatu z okręgu wyborczego nr 64 wybrano – prof. Edmunda Wittbrodta.
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NOWY SAMOCHÓD DLA OSP KOSAKOWO!
15 października miał miejsce odbiór nowego samochodu średniego ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kosakowie. Wartość samochodu, marki MAN to
524 000 zł. Gmina Kosakowo przekazała w formie dotacji kwotę
blisko 180 000 zł. Znaczną część środków pieniężnych przekazali również: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Gdańsku, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, Marszałek Województwa Pomorskiego, Zarząd

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Zakup tego samochodu to kolejny etap tworzenia szeroko rozumianego systemu
bezpieczeństwa w naszej gminie. Nowy pojazd z pewnością poprawi skuteczność i szybkość prowadzonych akcji.

STYPENDIUM DLA DZIECI UZDOLNIONYCH GMINY KOSAKOWO ROZDANE!
Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że 29 września br odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo w sprawie rozpatrzenia wniosków o stypendium. Głównym celem działalności Stowarzyszenia
jest wspieranie finansowe uzdolnionych młodych osób z gminy Kosakowo.
Do końca lipca wpłynęły aż 43 wnioski i niezmiernie przyjemnie jest nam zawiadomić Państwa, iż każdy został rozpatrzony
pozytywnie. W związku z tym środki finansowe rozdysponowano następująco:
- stypendia stałe – 21 osób
- stypendia jednorazowe – 22 osoby
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!!!

NA ZASŁUŻONEJ EMERYTURZE
Od października br. sklep spożywczy przy Urzędzie Gminy w Kosakowie przekazano w inne ręce. Dotychczasowa jego właścicielka Pani Stanisława Hebel, po 41 latach pracy w sklepach mięsno-spożywczych na terenie Gminy
Kosakowo, przeszła na emeryturę.
Pani Stanisławie w nowej dla niej rzeczywistości wraz z jej pracownicami dziękujemy i życzymy odpoczynku, wielu
pogodnych i pomyślnych dni oraz zdrowia.

DROGIE JUBILATKI
Jubilatkom pani Marii Miler z Pogórza
(lat 93), pani Teodorze Borskiej z Rewy
(lat 91) pani Jadwidze Dettlaff z Rewy (lat
93). Składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych długich lat
w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Wójt Gminy Kosakowo
oraz AGENCJA TEATRALNO – MUZYCZNA - „Nasza scena”

ZAPRASZA
na spektakl „Majowe konwalie”
Reżyseria: Dariusz Siastacz -aktor Teatru Powszechnego w Warszawie,
popularny aktor Teatru Miejskiego w Gdyni
Sztuka jest debiutem dramaturgicznym Tomasza Żółtowskiego,
wieloletniego dziennikarza i prezentera gdańskiej telewizji.
Dom Kultury w Pierwoszynie
Czwartek 3.11.2011 r. godzina 16:30
Po spektaklu wykład pt.: „Wychowanie w oparciu o wartości”
- prezentacja dorobku i prac dzieci i młodzieży z grup świetlicowych
- prezentacja wyników grup sportowych
Zjawisko przemocy w świetle zdarzeń z życia codziennego i aspekty prawne
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Jak co roku 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej
odbyło się spotkanie Dyrektorów gminnych szkół, wyróżnionych pedagogów z samorządowcami gminy Kosakowo. Zastępca
Wójta Zdzisław Miszewski, Specjalista ds. Oświaty i Zdrowia
Jolanta Mojsiejuk oraz Przewodniczący Rady Mirosław Marek
złożyli życzenia, pamiątkowe dyplomy i upominki zebranym
w Urzędzie Gminy przedstawicielom oświaty. Życzymy raz jeszcze zadowolenia i satysfakcji z licznych osiągnięć oraz z sukcesem realizowanych nowych wyzwań oświatowych.

GMINA KOSAKOWO NR I NA POMORZU
RANKING INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE 2008-2010
Miło nam poinformować Państwa, iż według rankingu pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” – Kosakowo nadal utrzymuje się na pierwszej pozycji wśród gmin wiejskich województwa pomorskiego pod względem inwestycji infrastrukturalnych.
W rankingu bierze się pod uwagę inwestycje samorządowe skierowane na rozwój infrastruktury
technicznej w tym m.in. Transport ( remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy,
tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym) Gospodarka komunalna ( sieci wodociągowe
i kanalizacyjne, oczyszczanie ścieków, oświetlenie) czy Gospodarka mieszkaniowa.

BIBLIOTEKA GMINNA - OGŁOSZENIA
WYSTAWA HAFTOWANYCH OBRAZÓW
W okresie od 3 października do 18 listopada Biblioteka zachęca do obejrzenia wystawy obrazów haftowanych metodą krzyżykową. Prace prezentuje Piotr
Wójcik, niespełna trzydziestoletni, niewątpliwie utalentowany, mieszkaniec
Pierwoszyna. 3 października miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy, podczas
którego Autor opowiedział zaproszonym Gościom o swojej pasji.
GRUPA CZYTELNICZA
14 października przy naszej Bibliotece zawiązała się Grupa
Czytelnicza, w chwili obecnej licząca osiem osób. Spotkania, na
których każdy zainteresowany będzie mile widziany, będą odbywały się raz w miesiącu. Jak już wcześniej wspominaliśmy będą
one miały nieoficjalny charakter. W zamyśle mają być ciekawym
sposobem spędzania wolnego czasu oraz okazją do poznawania
nowych ludzi oraz ciekawych książek, autorów… Najbliższe spotkanie 18 listopada, godzina 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
BIBLIOTEKA OGŁASZA KONKURS NA NAJCIEKAWSZY WYWIAD!
Biblioteka informuje, że ruszył Projekt pt. Gmina Kosakowo – historie XX wieku zaprezentowane w formie albumu i strony
internetowej, realizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
PROW na lata 2007-2013. W związku z tym zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie na najciekawszy wywiad. Temat wywiadu
jest właściwie dowolny. Musi jedynie dotyczyć historii gminy Kosakowo w XX wieku, np.: dawnych obrzędów, wierzeń, zwyczajów,
ciekawych historii znaczących rodzin, życia codziennego w czasie okupacji itd. Wybrane historie/wywiady zostaną wydane w formie
albumu oraz opublikowane na stronie internetowej, która będzie jednym z efektów Projektu. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Więcej informacji oraz regulamin Konkursu znajdują się na stronie www.biblioteka@kosakowo.eu.

Zapraszamy wszystkich na czat internetowy
z Wójtem gminy we wtorek dnia 8 listopada o godz. 19:00
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NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

13 października 2011r. w Dworze Artusa w Gdańsku z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, zasłużonym nauczycielom woj. pomorskiego, zostały wręczone odznaczenia państwowe, medale,
nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Wśród nauczycieli, których pracę Minister docenił, była Anna Szymborska, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Mostach.
Wniosek Wójta Gminy Kosakowo o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zyskał akceptację, ponieważ jak czytamy w uzasadnieniu:
„Szkoła zgodnie z opracowaną wizją, podtrzymuje tradycję
regionalną. Dzięki wsparciu Dyrektora Anny Szymborskiej,
nauczyciele regionalizmu napisali program i podręcznik do nauki języka kaszubskiego. Podręcznik zgodny z nową podstawą
programową został zatwierdzony przez ekspertów, wpisany na
ministerialną listę podręczników a tym samym dopuszczony
do użytku szkolnego. W zakresie edukacji ekologicznej szkoła
przystępowała do wielu projektów i konkursów stając się liderem
w środowisku. W 2010 r. organ prowadzący został poinformowany, że Komisja Certyfi kacyjna Ogólnopolskiego Programu „
Zielony Certyfikat” podjęła decyzję o przyznaniu Szkole Podstawowej w Mostach „Zielonego Certyfi katu I Stopnia”. Ten certyfi kat to znak jakości pracy placówki oświatowej, przyznawany
na 2 lata, za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Była
to również wspaniała okazja do nawiązania bliskiej współpracy
z rodzicami, mieszkańcami i władzami samorządowymi oraz
wspólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kolejnym projektem realizowanym przez szkołę było przedsięwzięcia „ Śladami pomników przyrody w gminie Kosakowo”. Zgoda
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody skutkowała podjęciem
przez Radę Gminy Kosakowo uchwały i wpisaniem do 3 istniejących pomników przyrody, kolejnych 8 drzew. Kontynuując ten
kierunek działań edukacyjnych, w 2007 r. szkoła przystąpiła do
realizacji międzynarodowego projektu „Sokrates”- który zyskał
akceptację Unii Europejskiej. W Polsce pod nazwą „ Edukacja
dla zmian - Education for change” projekt koordynował Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polski Klub Ekologiczny-Okręg Wschodnio-Pomorski. W tym pilotażu udział
wzięły tylko trzy szkoły w Polsce w tym Szkoła Podstawowa
w Mostach. Zasadniczym celem projektu „Edukacja dla zmian”
było wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowanie programu kursu uniwersyteckiego dla przyszłych nauczycieli
oraz przygotowanie niezbędnych materiałów do napisania podręcznika dla studentów. Projekt opracowany w oparciu o realia Szkoły Podstawowej w Mostach, znajdującej się na terenie
nadmorskiej gminy Kosakowo został zatytułowany „Wybrzeże

Zatoki Puckiej i jej znaczenie”. Dyrektor Anna Szymborska wciąż
poszukuje oraz tworzy przy współpracy z nauczycielami nowe
programy wspomagające rozwój uczniów i nauczycieli. Udział
szkoły w działaniach i projektach realizowanych na poziomie
wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym jest
bogaty. W ramach programu e-Twinning Szkoła Podstawowa
w Mostach rozpoczęła współpracę medialną ze szkołą Istituto Comprensivo Miramare w Rimini we Włoszech. Wspólnie
uczestniczyli w realizacji projektu „Rycerze i czasy średniowieczne”. Celem jego było doskonalenie języka obcego poprzez technologię informacyjną, nawiązanie współpracy między nauczycielami i uczniami, uświadomienie uczniom wspólnych korzeni
historycznych w Europie, porównanie historii średniowiecznej
dwóch krajów europejskich. Uczniowie wymieniali się informacjami o własnych szkołach, o regionie, o rycerzach i zwyczajach
średniowiecza w nawiązaniu do historii własnego kraju i miejscowości, w której mieszkają. Drugi projekt europejski „Bajki
łączą dzieci”- „Fairytales connect children” miał na celu przybliżenie uczniom baśni i legend (włoskich i polskich), zapoznanie
z kulturą krajów współpracujących, kształtowanie wrażliwości
słuchowej ukierunkowanej na j. angielski oraz kształcenie umiejętności komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych).
Podpisane w 2008 r. porozumienie pomiędzy sekcją Krajową
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz KTOS-em (Cypryjski Związek Zawodowy Nauczycieli) o współpracy, zaowocowało wyjazdem nauczycieli na Cypr celem poznania organizacji
systemu nauczania, funkcjonowania szkół oraz warunków pracy
uczniów i nauczycieli. W latach 2009 dzięki nawiązanej przez
Dyrektor Annę Szymborską współpracy z miejscową cypryjską szkołą, uczniowie z Zespołu Regionalnego „Jantarki”, mieli
okazję promować kulturę kaszubską na XII Międzynarodowym
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych na Cyprze oraz
otwierać w 2010 r. uroczysty pochód Międzynarodowego Dnia
Dziecka w Famaguście. Pobytem młodych Kaszubów i wymianą
ze szkołą w Gecitkale zainteresowane były również media i najwyższe władze państwowe Cypru. W 2011 r. o młodzi Kaszubi
występowali w Grecji. Działania, jakie podejmuje dyrektor Anna
Szymborska w zakresie dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym mają pozytywny wpływ na pracę pozostałych szkół, są
swoistą inspiracją do twórczej, efektywnej ich pracy. Wymienione
wyżej umiejętności, cechy charakteru, postawa, kontakty interpersonalne, liczne twórcze pomysły oraz
umiejętność „zarażania” nimi i pozyskiwania do realizacji nauczycieli, są podstawą do stwierdzenia, że
dyrektor Anna Szymborska jest
przykładem prawdziwego lidera
w społeczności szkolnej i środowisku naszej Gminy.”

„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. (58) 660-43-43, fax 660-43-01
e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się między 20 a 25 dniem każdego miesiąca. Nakład 3000 egz.
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NIEZWYKŁY DZIEŃ PATRONA
W dniach 13-20 września 2011 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Mostach wzięli udział w corocznych obchodach
Dni Patrona Szkoły - Piotra Dunina. Z tej okazji uczestniczyli
w wyjątkowych wydarzeniach.
Uczniowie klas drugich odwiedzili miejsce Bitwy Pod Świecinem, która odbyła sie 17 września 1462 roku, a w której męstwem
i odwagą zasłynął patron naszej szkoły - Piotr Dunin. Uczniowie
odwiedzili historyczne pole, na którym odbyła się bitwa z Krzyżakami, poznali dzieje bitwy oraz oddali hołd naszemu patronowi pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie.
Uczniowie pozostałych klas odwiedzili Skansen Archeologiczny w Sopocie. Tam po odśpiewaniu hymnu szkoły i przywitaniu
się z pracownikami skansenu, przenieśli się w okres średniowiecza. Pani kustosz - pani Aleksandra Szymańska-Bukowska
jego założycielka wprowadziła wszystkich uczestników w ten
historyczny okres pełen odmiennych zwyczajów i tajemnic. Tak
więc uczniowie mogli się w tym dniu przenieść w czasy, gdy
ubrania tkano ręcznie, naczynia wyrabiano z gliny, handlowano
bursztynem, łowiono ryby siecią i biesiadowano przy wspólnym
ognisku. Każdy mógł wejść do prostej, a zarazem oryginalnej chaty i wyobrazić sobie życie rodziny rybackiej sprzed tysiąca lat. Kto
chciał mógł poznać dawną broń i jej użyć: strzelić z łuku, rzucić oszczepem do tarczy, wziąć udział w konkursie trafiania mieczem
w kapustę. Kto był głodny mógł w tym czasie posilić się kiełbaską własnoręcznie upieczoną nad ogniskiem i posłuchać muzyki
średniowiecznej. Byli też miłośnicy zwierząt, którzy w tym czasie karmili kozy!!!
Niespodzianką niewątpliwie był pokaz walki wojów, którzy swoim wyglądem przestraszyli niejedną nauczycielkę. Jednakże punktem kulminacyjnym naszego historycznego spotkania i zabawy był pokaz ogni grupy FireShow, który to w scenerii ciemnego lasu
i grodziska wczesnośredniowiecznego zadziwił i wprawił w osłupienie wszystkich. Wtedy wszyscy poczuli klimat tych dawnych,
surowych czasów.
Po godzinie 20.00 mocno zmęczeni uczniowie – rycerze Piotra Dunina - pożegnali skansen i średniowieczną zabawę.
To był na pewno niezapomniany i niezwykły Dzień Naszego Patrona.

WYNIKI JESIENNYCH MISTRZOSTW ZIEMI PUCKIEJ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH – SP MOSTY
W dniu 05 października 2011 w okolicach stadionu w Pucku odbyły się jesienne biegi przełajowe dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Ziemi Puckiej. Udział w imprezie wzięło ok.800 uczestników z 32 szkół Powiatu Puckiego na
dystansie 800m, 1100m i 1500m.
Szkołę Podstawową w Mostach reprezentowała ekipa 10 sportowców, która zdobyła 5 miejsce w punktacji zespołowej na 17 startujących szkół.
Wyniki indywidualne:
3 miejsce – Nowicki Bartek kl.VI c (brązowy medal)
12 miejsce - Terpiłowski Artur kl.VI a na 61 startujących w biegu
6 miejsce – Tryk Zuzia kl.VI a na 44 startujących w biegu
8 miejsce – Kuberna Damian kl.V a
9 miejsce – Gabryelski Robert kl.V a
15 miejsce – Sawicki Adrian kl.V b na 81 startujących w biegu
7 miejsce – Pacyński Konrad kl.IV b
8 miejsce – Kobylarczyk Bartek kl.IV a
23 miejsce – Denc Damian kl.IV a na 70 startujących w biegu
5 miejsca – Grzelak Magda kl.IV b na 68 startujących w biegu
Gratulujemy dobrych wyników uczniom ze Szkoły Podstawowej w Mostach i życzymy kolejnych
udanych występów sportowych.

Stowarzyszenie Port Mechelinki
Stowarzyszenie Port Mechelinki w Mechelinkach zorganizowało kolejny kurs na patent sternika motorowodnego, który zakończył się 15 października. W kursie uczestniczyła młodzież Gimnazjum w Mostach oraz mieszkańcy gminy Kosakowo. Kurs ukończyło 15 osób. Patent uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych i łodzi turystycznych o mocy silnika 60 kw. Następne kursy na
stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego organizowane będą już w kwietniu przyszłego roku. Zapraszam młodzież
i dorosłych. Kpt.j. Krzysztof Choroś.
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SP DĘBOGÓRZE
KLASOWY KONKURS RECYTATORSKI
W dniu 5 października 2011 roku wychowawczyni klasy IIB p.
Hanna Pacyńska wraz ze swoimi uczniami zorganizowała klasowy konkurs recytatorski. Do jury została zaproszona p. Anna
Wróblewska nauczyciel biblioteki szkolnej. Wszystkie dzieci nauczyły się na pamięć wiersza autorstwa Juliana Tuwima. W miłej
atmosferze, wśród klasowych kolegów, dzieci pięknie recytowały
wybrane przez siebie utwory. Pani Ania przygotowała dla uczestników konkursu piękne dyplomy i zakładki do książek. Laureatami konkursu są: Karolina Owczarek, Julia Myszk, Iwona Ulenberg, oraz Jędrzej Szczygieł. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Zdjęcia z konkursu w zakładce: album fotograficzny.

WYCIECZKA DO CENTRUM HEWELIANUM
Uczniowie klas drugich naszej szkoły 4 października br. odwiedzili Gdańskie Centrum Hewelianum. Dzieci uczestniczyły
w zajęciach edukacyjnych pt.: „W krainie ciekłego mrozu”. Dwie
wystawy zaprezentowane w Centrum nosiły nazwę: „Energia,
Niebo i Słońce” oraz „Wehikuł czasu”. Wystawy umożliwiały
dzieciom wykonywanie samodzielnych doświadczeń. Najbardziej
podobała się lekcja, na której uczniowie poznali właściwości ciekłego azotu i co się dzieje z powietrzem, wodą, sałatą.... w bardzo niskich temperaturach. Na zakończenie wszyscy podziwiali
z Góry Gradowej panoramę Gdańska. Wycieczka dla naszych
drugoklasistów okazała się nie tylko pouczająca, ale także bardzo
emocjonująca.
SPRZĄTANIE ŚWIATA
W dniu 19 września nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła
do akcji „Sprzątania Świata”. Uczniowie wszystkich klas wraz
ze swoimi wychowawcami i nauczycielami zaopatrzeni w worki i rękawiczki przez Urząd Gminy w Kosakowie wyruszyli na
poszukiwanie śmieci na terenie poszczególnych ulic Dębogórza. Akcja zakończyła się dużym sukcesem, ponieważ zebrano
mnóstwo śmieci. Świadczy to o wielkim zapale, z jakim dzieci
przystąpiły do sprzątania naszej planety. Wiele pozostało jednak jeszcze do zrobienia w zakresie propagowania edukacji ekologicznej i zdrowego stylu życia opartego na segregacji śmieci.
Dlatego w przyszłym roku także przystąpimy do tej szlachetnej
akcji pod czujnym okiem p. Hanny Pacyńskiej - koordynatorki
całego przedsięwzięcia.
PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
16 września Szkoła Podstawowa w Dębogórzu obchodziła uroczyście swoje święto. Tego dnia dzieci z dwóch pierwszych klas
naszej szkoły składały ślubowanie i uroczyście pasowane zostały na uczniów. Uroczystość rozpoczęła się w obecności licznie
zgromadzonych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. Aby
zostać pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej najmłodsi musieli zdać wcześniej odpowiedni egzamin. Pierwszoklasiści wybrali się w podróż do czterech krain i z każdej musieli
coś przynieść. Dzieci odwiedziły krainę muzyki, pracy, miłości
i mądrości. Swoimi wiadomościami i umiejętnościami zachwyciły wychowawców, nauczycieli, rodziców i wszystkich zgromadzonych gości. Po egzaminie nastąpił najbardziej uroczysty moment
– w obecności szkolnego sztandaru, Dyrektor szkoły p. Halina
Foltynowicz dokonała aktu pasowania każdego pierwszoklasisty
na ucznia poprzez położenie mu na ramieniu magicznego, wielkiego ołówka oraz wręczyła każdemu dyplom pasowania. Pierwszoklasiści przyrzekali, że wytrwają w szkolnych obowiązkach,
zobowiązali się być pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu

i godnie reprezentować dobre imię szkoły. Uroczystość pasowania zwieńczył taniec Polonez, brawurowo wykonany przez nowych uczniów. Następnie, razem ze swoimi wychowawczyniami:
p. Lidią Klimaszewską i p. Izabelą Pieczyńską oraz rodzicami,
dzieci udały się na poczęstunek do swoich sal.
ŚWIĘTO SZKOŁY
Druga część szkolnego święta poświęcona była pamięci Obrońców Kępy Oksywskiej, którzy oddali swoje życie broniąc naszej
ziemi przed niemieckim najeźdźcą we wrześniu 1939 r. Najpierw
zaprezentowano uczniom fi lm dokumentalny poświęcony obronie Kępy przez pułkownika Dąbka i jego żołnierzy. O godz. 17.00
rozpoczęła się uroczysta wieczornica, podczas której uczniowie
naszej szkoły – członkowie chóru szkolnego, śpiewali patriotyczne pieśni oraz deklamowali wiersze o tematyce wojennej. Dwoje
narratorów – Maria Iwaszko oraz Przemysław Niźnik, relacjonowali tragiczne i pełne chwały wydarzenia pierwszych dziewiętnastu dni września 1939 r. na Kępie Oksywskiej. Całość ilustrowana
była prezentacją multimedialną. Na zakończenie uroczystości
delegacja uczniów złożyła wieniec pod tablicą poświęconą naszym patronom, przy głównym wejściu do szkoły. Święto Szkoły
zostało przygotowane przez p. Łukasza Kołaka za co serdecznie
dziękujemy.
DOŻYNKI GMINNE
Zespół folklorystyczny „Dębogórskie kwiatki” zaprezentował
podczas Gminnych Dożynek w Kosakowie swój repertuar taneczny. Dzieci pięknie wykonały znane tańce kaszubskie takie
jak: Szewiec, Cinda, Wele wetka, Fale. Pokaz był wykonany przez
uczniów z klasy II oraz III i zdobył gromkie brawa publiczności. Natomiast starsi członkowie zespołu, czyli uczniowie klasy
V i VI oraz absolwenci naszej szkoły śpiewali i grali na ludowych
instrumentach muzycznych, co również wzbudziło wiele entuzjazmu widowni. Dzieci miały okazję włączyć się czynnie w życie kulturalne gminy i godnie reprezentowały naszą dębogórską
szkołę. Serdecznie dziękujemy pani Teresie Czerwińskiej za czas
poświęcony w przygotowanie występu.

ŚWIĘTO TABAKI W DĘBOGÓRZU
Już po raz drugi w Dębogórzu odbył się festyn poświęcony
staremu kaszubskiemu zwyczajowi zażywania tabaki. Uczniowie
naszej szkoły przez dwie godziny umilali czas przybyłym gościom. Dzieci pokazały tańce nowoczesne i kaszubskie, był krakowiak, a nawet grecki taniec wolności „Zorba”. Chór i soliści
zaśpiewali wiele niezapomnianych przebojów. Występy zapowiadał znany konferansjer Konjo. Pan Szymon Tabakiernik - organizator imprezy, podziękował Pani Dyrektor Halinie Foltynowicz,
wykonawcom i nauczycielom za wspaniałe występy.
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BARDZO DOBRE WYNIKI PIŁKARZY Z DĘBOGÓRZA
Młodzi piłkarze (R- 2000/2001) z Uczniowskiego Klubu Sportowego bardzo dobrze radzą sobie w rozgrywkach ligowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Po pięciu kolejkach chłopcy nie przegrali żadnego
meczu i zajmują I miejsce w tabeli. O to wyniki dotychczasowych spotkań:
UKS Lider Dębogórze – Klif Chłapowo – 4:2
Sztorm Gdynia - UKS Lider Dębogórze – 2:3
UKS Lider Dębogórze – GOSiRT Luzino – 1:1
Arka Gdynia - UKS Lider Dębogórze – 2:3
UKS Lider Dębogórze - Bałtyk II Gdynia – 6:0
Do zakończenia pierwszej rundy rozgrywek pozostały tylko dwa mecze. Należy zwrócić uwagę, iż chłopcy z Dębogórza
uczestniczą w rozgrywkach pierwszy rok i jak widać jest w nich
wielki piłkarski potencjał, który należy rozwijać. Chłopcy z chęcią uczestniczą w zajęciach treningowych trzy razy w tygodniu i
stanowią zgrany i fajny zespół. Cała drużyna młodych piłkarzy
zasługuje na słowa uznania za pierwsze, ale jakże ważne wyniki
sportowe. Mamy nadzieję, że owa passa i forma nie opuści zespół
R- 2000/2001 z Dębogórza i będziemy się mogli cieszyć kolejnymi zwycięstwami tej drużyny.
Trener Mariusz Wiński jest bardzo zadowolony z gry, wyników i postawy swoich podopiecznych. Rodzice również okazują
zadowolenie i z wielką niecierpliwością obserwują swoje biegające po boisku pociechy.
Skład Drużyny – Mundt Bartosz, Rzepa Paweł, Włudzik
Marcel, Stefanowski Marek, Bobkowski Piotr, Błaszczyk Damian, Błaszczyk Jakub, Kaczyński Patryk, Koleśniak Kacper,
Stasiak Kacper, Tokarew Mateusz, Klein Dominik, Gajzler
Adrian, Kaleta Kacper, Lewicki Michał, Mateusz Ohler, Paweł
Marcinkiewicz. Trener – Mariusz Wiński

NAPOJE ENERGETYCZNE I DZIECI
Wielu rodziców dając dzieciom pieniądze na drobne wydatki nie wie, że dzieci przeznaczają je na napoje energetyczne. Czy sami
podaliby swojemu dziecku 6 kaw do wypicia? Raczej nie. A przecież taką ilość kofeiny zawiera jedna puszka napoju energetycznego.
Edukacja zdrowotna w szkole pomaga dzieciom odróżniać to co zdrowe od tego co szkodliwe. Jednakże dzieci są podatne oddziaływaniom reklam, grupy rówieśniczej i zwyczajnie chcą rywalizować i wygrać. Jeżeli kondycji fizycznej nie posiadają a umiejętności
wybierania i odmawiania rodzice w domu nie nauczą - to dziecko może mieć z tym trudności. Powinnością rodziców jest określić
granice swobody dziecka, szczególnie w wydatkowaniu pieniędzy a także kontrolować je.
- DOROŚLI - ENERGETYKI I ALKOHOL
Mieszanie napojów energetycznych z alkoholem dla osoby pijącej jest bardziej niebezpieczne, niż samo picie alkoholu. Chociaż
drinki zawierające napoje energetyczne stały się bardzo popularne, powodują więcej zachowań niebezpiecznych a skutki urazów
i wypadków są cięższe niż te, powodowane przez sam alkohol. Alkohol z napojem energetycznym pobudza bardziej a zachowania
impulsywne zwiększają ryzyko wypadków związanych z piciem alkoholu. Na podstawie badań można stwierdzić, że „drinki z napojami energetycznymi różnią się od samego alkoholu na poziomie farmakologicznym i dlatego ich picie podwyższa ryzyko urazów i
wypadków.” W prowadzonych doświadczeniach, z używaniem alkoholu i napojów energetycznych okazało się, że osoba spożywająca
mieszankę alkoholu oraz napoju energetycznego była bardziej ograniczona ruchowo niż zdawała sobie z tego sprawę oraz bardziej
pijana niż myślała. Szczególnie osoby młode, zwłaszcza te spożywające alkohol muszą być świadome zagrożeń związanych z napojami energetycznymi. Ponadto dorośli pijący alkohol muszą unikać zagrożeń i zachować ostrożność.
Warto wiedzieć, że znaczna liczba małoletnich po wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej zaczynała od napojów energetycznych!!!
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ZADUSZKI MORSKIE
Już tradycyjnie 2 listopada obchodzić będziemy w sposób szczególny Zaduszki Morskie. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w uroczystościach: o godzinie 17: 00 w Kościele p.w. Św. Rocha w Rewie odprawiona
zostanie Msza Święta, następnie udamy się na Ogólnopolską Aleję Zasłużonych Ludzi Morza, by oddać hołd
wszystkim tym, którzy odeszli pokonani przez morski żywioł lub poświęcili swoje życie polskiemu morzu.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości. Szczegółowy program uroczystości i imprez
towarzyszących zamieszczamy poniżej:
czwartek, 10 listopada 2011 r., godz. 17:00,
Uroczysta Akademia, Wręczenie Złotych Kłosów,
Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie.
W programie m.in. koncert składający się z dwóch części- pierwszej, poświęconej
tym, którzy w przeszłości, a zwłaszcza w XX wieku dawali przykład miłości do Ziemi Ojczystej - Polskim Patriotom. Druga część tego koncertu to utwory popularnych,
znanych, światowych wykonawców, a także hity filmowe, musicalowe w wykonaniu znakomitego saksofonisty Adama Wojtasika oraz wspaniałych Wokalistów.
piątek, 11 listopada 2011 r., godz. 12:00,
Uroczystości pod Pomnikiem Józefa Klebby w Kosakowie,
piątek, 11 listopada 2011 r., godz. 13:00,
Biegi Niepodległościowe,
Kosakowo, ścieżka rowerowa za Pomnikiem Józefa Klebby.
Zgłoszenia do udziału w Biegach można składać:
- telefonicznie (do 10 listopada do godz. 16: 00, pod numerem: 58 620 06 95);
- drogą elektroniczną (do 10 listopada do godz. 16: 00, e-mail: rkis@kosakowo.pl);
- osobiście w dniu zawodów (na miejscu na pół godziny przed startem).
W Biegach mogą wziąć udział wszyscy chętni. Uczestnicy zostaną podzieleni na
następujące kategorie: młodzież klas I-III szkół podstawowych (trasa długości ok. 350 m); młodzież klas IV-VI szkół podstawowych (ok. 800 m); młodzież szkół gimnazjalnych (ok. 1,5 km); open kobiety (ok. 5,1 km); open mężczyźni (ok. 5,1 km).
Na wszystkie powyższe imprezy wstęp wolny. Więcej informacji oraz Regulamin Biegów znaleźć można na stronie internetowej:
www.rkis.kosakowo.pl.
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TEATR MŁODZIEŻOWY – SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze Biuletynu zamieściliśmy omyłkowe terminy zajęć Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo w tabeli
zajęć. Zajęcia teatralne w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbywają się w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek od
17:00 do 19:00.

RKiS - HARMONOGRAM ZAJĘ

Zajęcia

Prowadzący

Terminy zajęć

Godziny

Sala / Miejsce

TEATR
MŁODZIEŻOWY

Karol Dettlaff
(tel. 728 476 042)

PON.
WTO.
CZW.

17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
17:00 - 19:00

Sala Widow.
lub
C5

WTO.

16:30 - 18:00

A1

CZW.

16:30 - 18:00

A1

ZAJĘCIA
PLASTYCZNE
dla dzieci:
w wieku od
6 do 10 lat w wieku
powyżej 10 lat

Zdzisław Tatka

ZAJĘCIA
PLASTYCZNE
dla dorosłych

Zdzisław Tatka

WTO.
CZW.

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00

A1
A1

ŚPIEW

Magdalena Stenka
(tel. 792 106 790)

NIEDZ.

od 14:00

Sala Widow.

FITNESS
MIX

Justyna Pilińska
(tel. 798 821 150)

PON.
ŚR.
CZW.

19:15 - 20:15
19:15 - 20:15
19:00 - 20:00

Sala Widow.
Sala Widow.
Dom Kaszubski
w Dębogórzu

NORDIC-WALKING

Barbara Baranowska
(tel. 606 681 801)

SRO.PIĄ.

od 17:30 od 8:15

zbiórka na plaży
w Mechelinkach

TENIS
STOŁOWY

Mariusz Wiński
(tel. 602 385 709)
Kazimierz Wróbel
(tel. 504 005 439)

PON.
WTO.

19:00 - 20:30
17:00 - 18:30

SP w Dębogórzu
Gimnazjum
w Mostach

SIŁOWNIA

Kazimierz Wróbel
(tel. 504 005 439)

PIĄ.

17:00 - 18:30

Gimnazjumw
Mostach

SZACHY

Marzena Gajlewicz
(tel. 606 940 872)

ŚR.

18:00 - 19:30

A2

UWAGA: numery sal, o ile nie zaznaczono inaczej, odnoszą się do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie.
Dodatkowych informacji udziela:
Urząd Gminy w Kosakowie
Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Rewa, ul. Morska 56, tel: 58 620 06 95
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ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Zachęcamy wszystkich do rozwijania swoich pasji plastycznych. Pod kierunkiem pana Zdzisława Tatki
będzie można postawić w malarstwie, rysowaniu, grafice, rzeźbiarstwie czy modelowaniu, pierwsze nieśmiałe jeszcze kroki, jak i doszlifować swój talent, pogłębić wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Zajęcia
dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat w każdy wtorek od 16:30 do 18:00, dla dzieci w wieku powyżej 10 lat
– w każdy czwartek od 16:30 do 18:00, dla dorosłych – w każdy wtorek i czwartek od 18:00 do 20:00.
Wszystkie zajęcia odbywają się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie w sali A1. Zapewniamy: Pan
Zdzisław Tatka malować i rysować potrafi nauczyć każdego.

ZAJĘCIA WOKALNE
W każdą niedzielę na Sali Widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie od godz. 14: 00 odbywają się zajęcia wokalne
prowadzone przez panią Magdalenę Stenkę. W trakcie zajęć znana powszechnie, jako Pani Nutka wprowadza dzieci i młodzież
w czarujący świat tańca, muzyki i śpiewu. Zarówno rozwijanie wokalnych zainteresowań, jak i dobra zabawa – gwarantowane. Na
początku października odbyło się przesłuchanie chętnych do zapisania się na te zajęcia, niemniej jednak osoby pragnące dołączyć
proszone są o kontakt z prowadzącą (nr tel.: 792 106 790 lub osobiście w czasie zajęć).

ZABAWA MIKOŁAJKOWA DLA DZIECI
Wszystkie dzieci: zarówno maluszki, jak i nieco starsze, zapraszamy na Zabawę Mikołajkową – w sobotę 3 grudnia 2011 r. o godzinie 14: 30 do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie. Na pociechy, jak co roku czekać będzie moc atrakcji, dobra zabawa,
konkursy z nagrodami oraz mikołajkowe upominki. Zabawa mikołajkowa jest również okazją do przebrania dzieci w fantazyjne
stroje.
Impreza rok rocznie cieszy się wielkim powodzeniem, dlatego uprzejmie prosimy, aby z pociechą przyszedł jeden rodzic lub opiekun, aby miały one dużo miejsca do zabawy. Proszę też zabrać poduszeczki, aby dzieci podczas przedstawienia mogły usiąść.

Przedstawienie pt. „Baśń Zimowa”
Wesoły spektakl o przygodach Bałwanka, uczący dzieci zasad bezpieczeństwa
w zimowej porze roku. W przedstawieniu pojawia się wiele barwnych postaci, między innymi Zajączek, Pani mróz. Czy wszystkie śnieżynki są takie same? Bałwanek
będzie próbował rozwiązać tę zagadkę. Wszystkiemu towarzyszy świąteczna muzyka,
wprowadzając do przedszkola zimowy nastrój.

PREMIERA KUBUSIA FATALISTY I JEGO PANA
Jak się spotkali? Przypadkiem, jak wszyscy. Jak się zwali? Na co wam ta wiadomość? Skąd przybywali? Z najbliższego miejsca. Dokąd dążyli? Alboż kto wie, dokąd
dąży? Co mówili? Pan nic, Kubuś zaś...
Znacie to państwo? Nic nie szkodzi. Posłuchajcie jeszcze raz. Oto Kubuś wraz ze
swoim panem odbywa podróż, okraszając dodatkowo wędrówkę opowieścią o swoich
amorach, przerywaną różnymi innymi opowiastkami i doprawdy niezwyczajnymi
przygodami. Kubuś, jak na prawdziwego fatalistę przystało, próbuje udowodnić, że
wszystko zostało zapisane w górze. Na teatralną adaptację tej ze wszech miar uroczej
książeczki, należącej do największych i najzabawniejszych arcydzieł literatury, zaprasza Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo. Premiera Kubusia Fatalisty i jego pana
Denisa Diderota w piątek 9 grudnia o godzinie 18:00 w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie. Wstęp wolny.

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Pełnomocnik Wójta Gminy d/s profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Biuro pełnomocnika mieści się w Urzędzie Gminy na I piętrze, pok. nr 110,
czynne:
poniedziałek, wtorek, środa
7:00 - 15:00
czwartek w godz. 7:00 – 17:00
piątek 7:00 - 14:30.
W tych samych godzinach przyjmowane są zgłoszenia do Gminnej Komisji
Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
tel. 58 660-43-46, tel. kom. 606 - 731 - 674,
e-mail alkpomoc@kosakowo.pl
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KALENDARZ IMPREZ W GMINIE KOSAKOWO LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2011
Termin

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

27.X, 17:00

Wieczór Prozy i Poezji - Konkurs Recytatorski
Poezja Czesława Miłosza

RKiS Kosakowo,
Biblioteka Publiczna

Dom Kaszubski, Dębogórze

2.XI, 17:00

Zaduszki Morskie

Wójt Gm. Kosakowo,
RKiS Kosakowo

Szpyrk, Rewa

4.XI

Wieczór patriotyczny przy Obelisku poświęconym
partyzantom Gryfa Pomorskiego

ZSPiSSM Dębogórze,
ZKP o/Dębogórze

Dębogórze

9.XI

Konkurs plastyczny Jesienne Cudaki

SP Mosty

Przedszkole, Rewa

10/11.XI

Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Szkoły Gminy Kosakowo

Szkoły Gminy Kosakowo

10.XI, 17:00

Uroczysta Akademia
i wręczenie statuetek Złotego Kłosa

Wójt Gm. Kosakowo

Dom Kultury, Pierwoszyno

11.XI, 12:00

Święto Niepodległości: złożenie wiązanek pod pomnikiem
Józefa Klebby, Msza Św. w Kosakowie

Wójt Gm. Kosakowo,
RKiS Kosakowo

Kosakowo

11.XI, 13:00

VI Gminne Biegi z okazji Święta Niepodległości

Wójt Gm. Kosakowo,
RKiS Kosakowo

Kosakowo - Pierwoszyno

13.XI

Znam swój Region

SP Mosty

ZSPiSSM Dębogórze

17.XI

Pasowanie na Przedszkolaka

ZSPiSSM Dębogórze

ZSPiSSM Dębogórze

19.XI, 9:30

II Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

RKiS Kosakowo

Dom Kaszubski, Dębogórze

21.XI

Międzyszkolny konkurs Znam swój Region

ZSPiSSM Dębogórze

ZSPiSSM Dębogórze

21.XI

Wernisaż wystawy malarskiej Życie i przygody Remusa

Biblioteka Publiczna

Biblioteka, Kosakowo

25.XI

Światowy Dzień Pluszowego Misia

ZSPiSSM Dębogórze

ZSPiSSM Dębogórze

30.XI

Szkolne Andrzejki

Szkoły
Gminy Kosakowo

Szkoły Gminy Kosakowo

30.XI, 18:00

Wieczór Andrzejkowy

ZKP o/Dębogórze

Dębogórze

od XI do II

Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej
o puchar Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Gm. Kosakowo,
RKiS Kosakowo

Hala Sportowa, Mosty

2.XII

Barbórka dla Żołnierzy
Górników Represjonowanych Politycznie

Gimn. Mosty

Gimn. Mosty

3.XII, 14:00

Zabawa Mikołajkowa dla Dzieci

RKiS Kosakowo

Dom Kultury, Pierwoszyno

6.XII

Spotkanie z Mikołajem

Szkoły Gminy Kosakowo

Szkoły Gminy Kosakowo

6.XII

Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

Gimn. Mosty

Hala Sportowa, Mosty

6.XII

Spotkanie z Mikołajem (o/przedszkolne z Rewy)

SP Mosty

Dom Kultury, Pierwoszyno

9.XII, 18:00

Premiera teatralna
Denis Diderot, Kubuś Fatalista i jego pan

RKiS Kosakowo

Dom Kultury, Pierwoszyno

10.XII, 17:00

Wieczór Adwentowy

ZKP o/Dębogórze

Dom Kultury, Pierwoszyno

16 lub 17.XII,
17:00

Wieczór opłatkowy

Sołectwo Pierwoszyno

Dom Kultury, Pierwoszyno

19.XII, 17:00

Poetycko-Muzyczny Wieczór Świąteczny,
VIII Konkurs i Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych

Biblioteka Publiczna

Dom Kultury, Pierwoszyno

Legenda:
- Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo - tel. (58) 660 43 00;
- Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - tel. (58) 620 06 95;
- Biblioteka Publiczna im. A. Necla w Kosakowie - tel. (58) 679 17 08;
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o./Dębogórze - tel. 664 720 707;
- Zespół Szkoły Podstawowej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu - tel. (58) 679 13 25;
- Szkoła Podstawowa w Mostach - tel. (58) 679 13 21;
- Gimnazjum w Mostach - tel. (58) 679 23 90;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu - tel. (58) 665 76 30.
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ROZGRYWKI O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY KOSAKOWO
1 października w sobotę o godzinie 9:00 na boisku Orlik w Mostach odbyły się rozgrywki Piłki Nożnej
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo Mirosława Marka. W kategorii gimnazjum o puchar
walczyły 4 drużyny a w kategorii Open do rywalizacji przystąpiło aż 8 drużyn z gminy Kosakowo.
W organizacji rozgrywek uczestniczył Przewodniczący Rady Mirosław Marek, Referat Kultury i Sportu
działający przy Urzędzie Gminy oraz Pełnomocnik Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – Pani Henryka Wyrzykowska.
Kibicować uczestnikom turnieju, oprócz Mieszkańców gminy, przyszedł miedzy innymi Pan Wójt
Jerzy Włudzik oraz niektórzy Radni i Sołtysi.
Pierwsze miejsce w kategorii gimnazjum zdobył zespół Sztorm Mosty a w kategorii Open – grupa
z ębogórza Wybudowania. Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za sportową,
uczciwą rywalizację! Do zobaczenia za rok!
Poniżej szczegółowa tabela z wynikami poszczególnych zespołów oraz galeria zdjęć.
Kategoria Gimnazjum: (mecze 1×10 min.)
• Sztorm Mosty - Lider Dębogórze 3:0
• Kazimierz - Mosty 0:0
• Sztorm Mosty - Kazimierz 1:0
• Lider Dębogórze - Mosty 1:0
• Sztorm Mosty - Mosty 2:0
• Lider Dębogórze - Kazimierz 1:1
Tabela:
1. Sztorm Mosty: 9 pkt., 6-0
2. Lider Dębogórze: 4 pkt., 2-4
3. Kazimierz: 2 pkt., 1-2
4. Mosty: 1 pkt., 0-3
Kategoria Open: (mecze 1×12 min.)
Grupa A
• Mastpol Kosakowo - Dębogórze 1:1
• Pierwoszyno - Sztorm Mosty 3:0
• Mastpol Kosakowo - Pierwoszyno 0:2
• Dębogórze - Sztorm Mosty 1:0
• Mastpol Kosakowo - Sztorm Mosty 0:1
• Dębogórze - Pierwoszyno 1:0

Grupa B
• Kosakowo - Rewa 0:4
• Dębogórze Wyb. - Pogórze 4:0
• Rewa - Dębogórze Wyb. 1:2
• Kosakowo - Pogórze 2:0
• Rewa - Pogórze 4:1
• Kosakowo - Dębogórze Wyb. 2:1

Tabela gr. A:
1. Dębogórze: 7 pkt., 3-1
2. Pierwoszyno: 6 pkt., 5-1
3. Sztorm Mosty: 3 pkt., 1-4
4. Mastpol Kosakowo: 1 pkt., 1-4

Tabela gr. B:
1. Rewa: 6 pkt., 9-3
2. Dębogórze Wyb.: 6 pkt., 7-3
3. Kosakowo: 6 pkt., 4-5
4. Pogórze: 0 pkt., 1-10

•
•
•
•

półfinał: Dębogórze - Dębogórze Wyb. 0:1
półfinał: Rewa - Pierwoszyno 1:0
o 3. miejsce: Dębogórze - Pierwoszyno 0:0, k. 4:5
finał: Dębogórze Wyb. - Rewa 2:1

15

Zakończenie Letniej Ligi Piłki Nożnej w Gminie Kosakowo
9 października br. na boisku Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Mostach odbyła się ostatnia kolejka spotkań Letniej
Ligi Piłki Nożnej - Kosakowo 2011. Mimo, iż jeszcze przed początkiem niedzielnych meczów kolejność trzech pierwszych
miejsc została rozstrzygnięta, emocji nie zabrakło.
Wyniki ostatnich dwóch kolejek spotkań: 8. kolejka
(2.10.2011): Kosakowo II - Pierwoszyno 5:12 (2:6), Dębogórze
Wybudowanie - Kazimierz 19:4 (11:2), Suchy Dwór - Dębogórze
9:7 (4:3), Sztorm Mosty - Rewa 4:4 (2:4), Kosakowo - pauzowało.
9. kolejka (9.10.2011): Rewa - Kosakowo II 3:0 (vo), Pierwoszyno - Suchy Dwór 3:3 (2:3), Dębogórze - Dębogórze Wybudowanie 8:11 (3:5), Kazimierz - Kosakowo 11:8 (5:5), Sztorm Mosty
- pauzował.

Po zakończeniu meczów, Wicewójt Zdzisław Miszewski wręczył pamiątkowe statuetki oraz dyplomy dla drużyn, które zajęły miejsca od 4 do 9 oraz puchary i bony na zakup sprzętu
sportowego dla drużyn, które znalazły się na podium. Wręczony
został również puchar Fair-Play za najczystszą grę oraz statuetki dla najlepszego strzelca oraz bramkarza.
I miejsce zajęła drużyna Sztormu Mosty, która również reprezentuje Gminę Kosakowo w A-Klasie; tuż za podium na II miejscu znalazła się ekipa Rewy; III miejsce wywalczył zespół Dębogórza Wybudowania. Puchar Fair-Play traﬁł do Suchego Dworu
- drużyna została ukarana w całej edycji rozgrywek zaledwie 1
żółtą kartką. Tytuł króla strzelców, z dorobkiem 40 zdobytych
bramek, przypadł Tomaszowi Lewańczykowi z Dębogórza Wybudowania. Najmniej bramek w całej edycji Ligi straciła ekipa
Rewy i mimo, że Sylwester Badtke dołączył do drużyny dopiero
po letniej przerwie, organizatorzy postanowili nagrodzić - jako
pewny punkt zespołu - bramkarza Rewy.

Tabela końcowa:
l.m.

pkt.

bramki

z-r-p

Sztorm Mosty

8

22

78 - 33

7-1-0

2.

Rewa

8

19

53 - 24

6-1-1

3.

Dębogórze Wybudowanie

8

18

92 - 41

6-0-2

4.

Kosakowo

8

12

55 - 62

4-0-4

5.

Suchy Dwór

8

10

60 - 52

3-1-4

6.

Pierwoszyno

8

10

42 - 59

3-1-4

1.

7.

Dębogórze

8

9

48 - 38

3-0-5

8.

Kazimierz

8

6

29 - 68

2-0-6

9.

Kosakowo II

8

0

20 - 100

0-0-8

WYSTAWA GOŁĘBI
Zapraszamy wszystkich na Wystawę Gołębi Pocztowych i Ozdobnych, organizowaną przez Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Gdynia Chylonia. Wystawę oglądać będzie można w dniach: w sobotę 12 listopada w godzinach 9:00
- 17:00 oraz w niedzielę 13 listopada w godzinach 9:00 - 15:00 w Domu Kaszubskim w Dębogórzu ul. Pomorska 18. Członkami
Oddziału PZHGP Gdynia Chylonia są hodowcy zrzeszeni w Sekcji Kosakowo. Wstęp wolny. Do obejrzenia wystawy szczególnie
zachęcamy młodzież i dzieci z miejscowych szkół, a także mieszkańców Gminy.
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HARMONOGRAM WEJŚĆ GRUP SOŁECKICH

NA HALĘ SPORTOWĄ PRZY GIMNAZJUM W MOSTACH

Listopad 2011

Grudzień 2011

Styczeń 2012

Luty 2012

Marzec 2012

Kosakowo,
Pogórze

soboty,
10:00 - 12:00

soboty,
16:00 - 18:00

soboty,
12:00 - 14:00

soboty,
18:00 - 20:00

soboty,
14:00 - 16:00

Rewa,
Mechelinki

soboty,
12:00 - 14:00

soboty,
18:00 - 20:00

soboty,
14:00 - 16:00

soboty,
10:00 - 12:00

soboty,
16:00 - 18:00

Kazimierz,
Dębogórze
Wybudowanie

soboty
14:00 - 16:00

soboty,
10:00 - 12:00

soboty,
16:00 - 18:00

soboty,
12:00 - 14:00

soboty,
18:00 - 20:00

Mosty,
Pierwoszyno

soboty,
16:00 - 18:00

soboty,
12:00 - 14:00

soboty,
18:00 - 20:00

soboty,
14:00 - 16:00

soboty,
10:00 - 12:00

Dębogórze,
Suchy Dwór

soboty,
18:00 - 20:00

soboty,
14:00 - 16:00

soboty,
10:00 - 12:00

soboty,
16:00 - 18:00

soboty,
12:00 - 14:00

HARMONOGRAM WEJŚĆ GRUP SOŁECKICH
NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĘBOGÓRZU
Listopad 2011

Grudzień 2011

Styczeń 2012

Luty 2012

Marzec 2012

Kosakowo,
Pogórze

soboty,
14:00 - 16:00

soboty,
10:00 - 12:00

piątki,
19:30 - 21:30

soboty,
12:00 - 14:00

soboty,
10:00 - 12:00

Rewa,
Mechelinki

soboty,
16:00 - 18:00

piątki,
19.30 - 21:30

soboty,
10:00 - 12:00

soboty,
14:00 - 16:00

soboty,
12:00 - 14:00

Kazimierz,
Dębogórze
Wybudowanie

soboty,
10:00 - 12:00

soboty,
14:00 - 16:00

soboty,
12:00 - 14:00

soboty,
16:00 - 18:00

piątki,
19:30 - 21:30

Mosty,
Pierwoszyno

soboty,
12:00 - 14:00

soboty,
16:00 - 18:00

soboty,
16:00 - 18:00

piątki,
19:30 - 21:30

soboty,
14:00 - 16:00

Dębogórze,
Suchy Dwór

piątki,
19:30 - 21:30

soboty,
12:00 - 14:00

soboty,
14:00 - 16:00

soboty,
10:00 - 12:00

soboty,
16:00 - 18:00

wszystkie sołectwa
(piłka siatkowa)

poniedziałki,
19:30 - 21:30

poniedziałki,
19:30 - 21:30

poniedziałki,
19:30 - 21:30

poniedziałki,
19:30 - 21:30

poniedziałki,
19:30 - 21:30

Również w soboty od listopada br. wg odrębnego grafi ku.

Projekty pn. „Pakiet Startowy – Program Rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo – 2.edycja”
oraz „Uczeń – najlepsza inwestycja” realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu przez Gminę Kosakowo realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. W okresie od października 2011 r. do czerwca
2014 r. w czterech szkołach w Gminie Kosakowo – prowadzone będą bezpłatne zajęcia dodatkowe pozalekcyjne oraz wyrównawcze
w zakresie kompetencji językowych, matematycznych oraz naukowo-technicznych.
Ponadto rusza również realizacja drugiego Projektu „Uczeń najlepsza inwestycja” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. I tu okresie od października
2011 r do stycznia 2013 r w dwóch szkołach Gminy Kosakowo prowadzone będą bezpłatne zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia naukowo-technicznych, warsztaty językowe, zajęcia sportowe.
W ramach obydwu Projektów dla szkół zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i naukowe: min.: tablice interaktywne, magnetofony,
notebooki, materiały dydaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.
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ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

1 lipca br. Sejm RP znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Po wielu latach
oczekiwań i kilku projektach wprowadzających zmiany- pojawiła się szansa na wdrożenie w naszym kraju
kompleksowego systemu gospodarki odpadami, poprzez jednolite nią zarządzanie na terenie danej gminy.
W ciągu najbliższych 18 miesięcy samorządy gminne przeprowadzą reorganizację systemu gospodarki
odpadami na swoim terenie zgodnie z przyjętymi zmianami. Nowa ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013r.
Ze względu na niebezpiecznie szerzące się zjawisko dzikich wysypisk, przyjęto
zmiany, zakładające całkowite przekazanie „władzy nad odpadami” gminom, które zyskają
możliwość wyboru podmiotu odpowiedzialnego za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
a także kontrolę sposobu ich zagospodarowania. Gmina, jako organ odpowiedzialny za
organizację nowego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami odpowiedzialna będzie za
objęcie wszystkich swoich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
a także za budowę i utrzymanie regionalnych zakładów ich zagospodarowania, spełniających
najwyższe unijne standardy.
W jaki sposób wybierane będą firmy wywozowe? Zgodnie z art. 6d w/w ustawy:
„Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”
„W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę
stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę (…)obszar możliwy do
obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości”
Co to dla nas oznacza? W przeciwieństwie do obecnej sytuacji, nie będziemy zobowiązani do podpisania umowy
bezpośrednio z firmą wywozową, a odpady z naszej posesji oraz pozostałych położonych w konkretnej gminie lub w jej
wydzielonym sektorze odbierać będzie jedna wybrana w drodze przetargu. Wyeliminuje to sytuację, kiedy dziennie na
jedną ulicę wjeżdża kilka śmieciarek różnych firm, wbrew zasadom ekonomicznym jak i ekologicznym. Gmina, poprzez
podpisanie umowy firmą wywozową, będzie mogła zobowiązać ją do odbioru od mieszkańców odpadów obejmujących
takie frakcje jak: papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające
biodegradacji.
Opłaty Zgodnie z art. 6h w/w ustawy:
„Właściciele nieruchomości (…) są obowiązani ponosić na rzecz gminy, nie terenie której są położone ich
nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
Według ustawy, opłata pobierana od mieszkańców stanowić będzie dochód gminy, z którego pokrywane będą koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
3) obsługi administracyjnej systemu zbiórki.
Sposób nakładania opłat i tryb ich uiszczania określać będzie Uchwała Rady Gminy.

KONTAKT
Komunalny
Związek
Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia
gospodarka odpadami:
(58)6246611, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska
i edukacja ekologiczna:
(58)6247515,dos@kzg.pl
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