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PNĄ SIĘ DO GÓRY
SZKOLNE MURY
Budowa nowego gimnazjum nie zwalnia tempa. Już 1 września
br. nasi gimnazjaliści rozpoczną naukę w nowym budynku dydaktycznym. Basen oraz boisko sportowe. zostaną oddane do użytku
na początku roku 2015.
Po przeprowadzce gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Mostach
zyska pomieszczenia, co przełoży się na lepsze warunki nauki dla
jej uczniów. Zostanie tam także przeniesione przedszkole w Rewie.

BUDŻET GMINY KOSAKOWO W ROKU 2014
Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach, budowa i remonty dróg, doposażenie placów zabaw, dotacja na utylizację
azbestu...- to tylko niektóre z zaplanowanych wydatków budżetowych na ten rok.
Uchwałą Nr LII/104/2013 Rada Gminy Kosakowo na sesji
w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet gminy Kosakowo
na rok 2014
Ustalono:
•
dochody w łącznej kwocie 50 853 665 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 47 545 165 zł,
2) dochody majątkowe – 3 308 500 zł.
•
wydatki w łącznej kwocie 56 241 779 zł.
Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w tym:
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20
959 234 zł (prawie 40% wydatków budżetowych); z czego na
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej (środki pochodzące h z budżetu Unii Europejskiej) w
łącznej kwocie 3 398 123 zł. .

Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany
deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami w kwocie
5 388 114 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 388 114 zł,
Więcej informacji na stronie str. 5
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BIULETYN GMINNY KOSAKOWO
AKTUALNOŚCI
Spotkanie opłatkowe Rady Gminy Kosakowo
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Dnia 19 grudnia br. w Urzędzie Gminy Kosakowo w sali posiedzeń
odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt, pracownicy urzędu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych
i inni zaproszeni goście. Niezwłocznie po zakończeniu sesji Rady
Powiatu Puckiego do grona gości dołączył również Starosta Pucki Wojciech Dettlaff. W świąteczny nastrój wprowadził zebranych
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regionalny zespół „Kosakowianie”, który śpiewał kolędy, a także
ks. proboszcz Jan Grzelak, który w nawiązaniu do tradycji bożonarodzeniowej przekazał samorządowcom życzenia. Przewodniczący
Rady oraz Wójt dziękowali za współpracę w minionym roku, wyrażając nadzieję, że i rok przyszły będzie czasem mądrych i przemyślanych decyzji.

BUDŻET GMINY NA ROK 2014
2014
3.
4.
5.
6.

7.

Uchwały podjęte na LI Zwyczajnej Sesji rady
Gminy Kosakowo dnia 28 listopada 2013 roku.
1.
2.

3.
4.

5.
5.

Uchwała Nr LI/91/2013 w sprawie nadania nazwy LIMONKOWA ulicy położonej we wsi DĘBOGÓRZE na terenie
gminy Kosakowo.
Uchwała Nr LI/92/2013 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVIII/72/2013 z dnia 8 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady
Gminy Kosakowo Nr XXIV/69/2008 z dnia 3 września 2008r.
Uchwała Nr LI/93/2013 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy
Kosakowo.
Uchwała Nr LI/94/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu pod nazwą „Wyposażenie sołeckiej świetlicy regionalnej
w Suchym Dworze” w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój
Wsi” zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013”
Uchwała Nr LI/95/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo.
Uchwała Nr LI/96/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.

8.
9.

Uchwała Nr LII/102/2013 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Kosakowo
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 6k
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

1.

Uchwały podjęte na LII Zwyczajnej Sesji rady
Gminy Kosakowo dnia 30 grudnia 2013 roku.
1.
2.

Uchwała Nr LII/97/2013 w sprawie nadania nazwy GAJOWA ulicy
położonej we wsi MOSTY na terenie gminy Kosakowo.
Uchwała Nr LII/98/2013 w sprawie nadania nazwy LUBCZYKOWA ulicy położonej we wsi KOSAKOWO na terenie gminy Kosakowo.

Uchwała Nr LII/99/2013 w sprawie nadania nazwy STAWOWA
ulicy położonej w obrębie geodezyjnym Dębogórze
(Dębogórze-Wybudowanie) na terenie gminy Kosakowo.
Uchwała Nr LII/100/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Kosakowo
do Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca.
Uchwała Nr LII/101/2013 w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi.
Uchwała Nr LII/102/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kosakowo.
Uchwała Nr LII/103/2013 w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej gminy Kosakowo.
Uchwała Nr LII/104/2013 w sprawie przyjęcia budżetu gminy
Kosakowo na 2014 rok.
Uchwała Nr LI/105/2013 w sprawie uchylenia uchwały
Nr LXVII/64/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku zmienionej uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr VIII/27/2011 z dnia 5 kwietnia 2011
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kosakowo.

2.

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust.
1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowa
nie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej
wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2.
W wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie uwzględnia się ilości zużytej wody na cele inne niż
bytowe.
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§2
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 4,68 zł/1m³ zużytej wody z danej
nieruchomości.
2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 3,60 zł/1m³ zużytej wody
z danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane w sposób
selektywny.
§3
1. Podstawę wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku obecnym stanowić będzie średnia miesięczna ilość zużytej wody w roku poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy nieruchomość nie była zamieszkała przez
pełny rok, podstawę wyliczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowić będzie średnia miesięczna
ilość zużytej wody przez okres, gdy nieruchomość była zamieszkała, nie mniejszy jednak niż 3 miesiące.
§4
1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie
można ustalić ilości zużytej wody (brak opomiarowania, brak
podłączenia do sieci wodociągowej), opłatę ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych, według obowiązującego
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody.
2. W przypadku nieruchomości nowo zamieszkałej, pierwszą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami oblicza się na
podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych według obowiązującego
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody.
3. W przypadku nieruchomości zamieszkałej tylko sezonowo,
podstawę wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie średnia miesięczna ilość zużytej
wody z okresu użytkowania nieruchomości w poprzednim roku.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.
§6
Traci moc Uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr XXXVI/109/2012 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kosakowo.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.
1.

Uzasadnienie
Dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy Kosakowo przyjęła
Uchwałę Nr XXXVI/109/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kosakowo.
Proponowane w projekcie Uchwały zmiany wyczerpująco regulują problemy oraz kwestie sporne, które pojawiły się w trakcie
obowiązywania nowego systemu.
Od momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zaistniała konieczność uregulowania zagadnienia dotyczącego obliczania podstawy opłaty za gospodarowanie odpadami. W proponowanych zmianach uwzględnia się obliczenie podstawy opłaty
poprzez określenie średniego miesięcznego zużycia, biorąc pod
uwagę co do zasady cały poprzedni rok kalendarzowy. Wyjątkiem
jest sytuacja, gdy nieruchomość była zamieszkała przez niepełny rok
kalendarzowy - w takim przypadku należy bazować na średnim miesięcznym zużyciu z tego okresu, nie krótszym jednak niż 3 miesiące.
Minimalny okres 3 miesięcy jest niezbędny do ustalenia średniego
miesięcznego zużycia. Wskazanie średniego zużycia na podstawie
krótszego okresu mogłoby je sztucznie zaniżać lub zawyżać.
W projekcie uwzględniono przypadki obliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami poprzez określenie podstawy opłaty
według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
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w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Ustalanie
opłaty według tego wskaźnika powinno nastąpić w dwóch przypadkach. Po pierwsze, będą to nieruchomości zamieszkałe, których
właściciele nie są w stanie ustalić ilości zużytej wody. Wynika to
głównie z tego, że część mieszkańców posiada własne ujęcia i nie
jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Po drugie,
będą to nieruchomości, które dotychczas były niezamieszkałe oraz
te nieruchomości, które są zamieszkałe przez nowych właścicieli.
Istnieje konieczność wprowadzenia jednolitej regulacji dla osób, które są nowymi mieszkańcami gminy Kosakowo. Proponowane rozwiązanie uwzględnia sprawiedliwe określenie norm zużycia wody
wobec tych samych grup osób. W związku z tym jako podstawę
opłaty należy przyjąć początkowo średnie zużycie wody wynikające
z wyżej wymienionego Rozporządzenia. Z zapisów projektu wynika także, że po 3 miesiącach użytkowania takie osoby będą mogły
złożyć korektę deklaracji dot. gospodarowania odpadami ze wskazaniem swojego rzeczywistego zużycia.
W Gminie Kosakowo istnieje wiele nieruchomości, które
są użytkowane tylko sezonowo, głównie w okresie letnim. W związku
z tym proponuje się, aby ustalić podstawę opłaty na rok obecny na
podstawie danych z poprzedniego roku. Podstawę opłaty stanowiłoby średnie miesięczne zużycie wody, obliczane według całkowitego
zeszłorocznego zużycia wody i okresu, w jakim w poprzednim roku
była użytkowana nieruchomość. Takie rozwiązanie zapewni jednakowe traktowanie wszystkich właścicieli domków letniskowych oraz
innych nieruchomości użytkowanych sezonowo. Nie ma konieczności, aby takie osoby ponosiły opłatę za gospodarowanie odpadami
przez okres całego roku, skoro przebywają na terenie Gminy jedynie
w pewnych miesiącach.
Głównym celem proponowanych zmian jest dokonanie
usprawnienia i zwiększenia spójności systemu gospodarki odpadami. Wprowadzenie zmian sprawi, że struktura będzie uporządkowana, a także będzie funkcjonowała bardziej przejrzyście i klarownie.
Podjęcie przedstawionych modyfikacji ułatwi realizację celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kosakowo.

Uchwała Nr LII/101/2013 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie: zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 221 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. jedn.(Dz. U. z 2013 roku, poz.
885), art. 5a ust. 2 i ust. 4 pkt 11, art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z
2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:
§1
Do „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi na jej terenie”, stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr IV/7/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 lutego 2011
roku po Rozdziale I wprowadza się Rozdział I a o następującej treści:
„Rozdział I a.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 6a.
1. Złożone w otwartym konkursie oferty, najpóźniej w ciągu 14 dni
od terminu składania ofert, ocenia pod względem formalnym
pełnomocnik wójta ds. organizacji pozarządowych, który nie
zwłocznie informuje oferenta o zaistniałych brakach formalnych.
Oferent ma prawo uzupełnić braki formalne oferty w ciągu 7 dni
od zawiadomienia.
2.

Oferty pod względem merytorycznym ocenia powoływana zarządzeniem Wójta Gminy komisja konkursowa do opiniowania
ofert w otwartych konkursach dla organizacji pozarządowych,
zwana dalej komisją.

3.

Do zadań komisji należy:
1) weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez
pełnomocnika Wójta z której sporządzany jest protokół;

4

4.

5.

6.

7.

8.

AKTUALNOŚCI
2) analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających
kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym;
3) przedstawienie propozycji wysokości podziału środków
finansowych na poszczególne oferty.
W skład komisji wchodzą:
1) 3 przedstawicieli Wójta Gminy
2) 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących
działalność w sferach zadań określonych w § 3 niniejszego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Za udział
w pracach komisji nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
Kandydatów do komisji organizacje pozarządowe zgłaszają do
Wójta w terminie od ogłoszenia otwartego konkursu ofert
w danym roku do dnia składania ofert.
Osoba zgłaszana przez organizację pozarządową jako kandydat
na członka komisji musi być reprezentantem tej organizacji
zgodnie z jej zapisami statutowymi.
Reprezentanci sektora pozarządowego wchodzący w skład
komisji nie mogą brać udziału w posiedzeniu komisji jeśli w danym konkursie organizacja, którą reprezentują, złożyła ofertę
realizacji zadania Gminy Kosakowo.
Członkowie komisji nie mogą być związani z oferentami stosunkiem osobistym lub służbowym, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności.
Członkowie komisji podpisują deklarację bezstronności i pouf
ności, w przypadku nie podpisania członek komisji jest wykluczany z jej prac.
Obrady komisji odbywają się w obecności co najmniej połowy jej składu.

SPRAWOZDANIE

2.

3.

4.

9.

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym,
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;
10. Komisja działa w oparciu o zatwierdzony przez Wójta regulamin.
11. Wójt, biorąc pod uwagę rekomendację komisji oraz wysokość
środków przeznaczonych w budżecie na dotacje dla organizacji
pozarządowych, zatwierdza w formie zarządzenia do realizacji
najkorzystniejsze oferty. Po zatwierdzeniu wybór ofert jest ostateczny.
12. Wójt podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach
otwartego konkursu ofert, a następnie bez zbędnej zwłoki zawiera z wybranymi podmiotami umowy na realizację zadania Gminy.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji
w Biuletynie Gminnym.
UZASADNIENIE
Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert
powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, zgodnie z art. 5a ust.
4 ppkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, powinien być określony w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Projekt niniejszej
uchwały przed jej uchwaleniem został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Kosakowo.

z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 29.11. – 30.12.2013r.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.
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Zarządzeniami Nr 98/2013 z dnia 25.11.2013r. i 100/2013 z dnia
29.11.2013r. zarządziłem przeprowadzenie inwentaryzacji
składników majątkowych Gminy oraz weryfikacji sald składników majątkowych.
Zarządzeniem Nr 101/2013 z dnia 29.11.2013r. określiłem warunki ustanowienia służebności przesyłu dla nieruchomości
gminnej (dz. 1035/16 i 1035/86 obręb Pogórze) na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. (na
terenie gminnej nieruchomości zostanie wykonana infrastruktura ciepłownicza niezbędna do zaopatrywania Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo w energię cieplną).
Zarządzeniem Nr 106/2013 z dnia 11 grudnia 2013r. dokonałem
zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy polegającej na przekazaniu - na podstawie zawartego porozumienia
- do prowadzenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kosakowie spraw dodatków energetycznych.
Zarządzeniem Nr 110/2013 z dnia 19.12.2013r. przekazałem gminnej spółce z o.o. PUK PEKO z siedzibą w Kosakowie do administrowania obiekty Bazy Rybackiej w Mechelinkach na okres od
19.12.2013r. do 31.12.2014r. Celem wykonania powierzonych
czynności jest sprawne gospodarowanie tą nieruchomością
gminną oraz jej utrzymanie. Na realizację zadań wynikających
z zarządzenia przeznacza się środki w wysokości określonej
w uchwale budżetowej Gminy, które zostaną przelane na konto
spółki w terminie 14 dni od ich uchwalenia.

a) ustanowienie przez Gminę Kosakowo służebności prze		 syłu przez nieruchomości gminne dla posadowienia
		 i eksploatacji infrastruktury technicznej na rzecz OPEC
		 w Gdyni i PGNiG-e w Warszawie z prawem konserwacji,
		 remontów, itp..
b) nabycie przez Gminę Kosakowo prawa własności działki
		 nr 1244/56 o pow. 30 m2 oraz udziału 3/7 części działki
		 nr 1244/55 o pow. 197 m2 obręb Mosty (część terenu
		 Moje Boisko – Orlik 2012) za łączną cenę brutto 21.444,00 zł
3. Ustalenie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości:
a) Działka nr 1110 obręb Pogórze w kwocie 15.270,00 zł
		
b) Działka nr 1101/6 obręb Pogórze w kwocie 5.190,00 zł
c) Działka nr 72/8 obręb Pogórze w kwocie 36.300,00 zł
4. Wydano 11 decyzji w sprawie ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej dla części nieruchomości położonych w Suchym Dworze i Mostach.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.

2.

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1.
2.

Zawarcie umowy o ustaleniu odszkodowania za drogi o pow.
około 105 m2 – poszerzenie ul. Roślinnej wydzielonej z nieruchomości objętej podziałem tj. działki nr 99/10 obręb Dębogórze.
Podpisanie czterech aktów notarialnych w Kancelarii Notarialnej notariusza Jacka Warońskiego w Gdyni w dniu 13 grudnia
2013 roku :

3.

Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Kosakowo. Została wybrana oferta firmy Steelarte Krzysztof Pawlikowski, Pl. Górnośląski 10; 81-509 Gdynia. Cena ofertowa wykonania zamówienia to 51.660  zł,
Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Usługi pocztowe na rzecz Urzędu Gminy Kosakowo. Została wybrana oferta firmy Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Stawki 2, 00-970 Warszawa Adres siedziby: Poczta Polska S.A. Biuro Obsługi Klienta
Biznesowego i Instytucjonalnego Region Sprzedaży Gdańsk,
Rejon Sprzedaży Gdynia ul. 10 lutego 10, 81-301 Gdynia. Cena
ofertowa wykonania zamówienia to 133.084,90 zł, (na rok 2014).
Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Opracowanie projektu zmiany MPZP wsi Dębogórze. Została wybrana oferta firmy DSPROJEKT arch. Dariusz Sawicki,
ul. Grunwaldzka 88/1; 81-771 Sopot. Cena ofertowa wykonania zamówienia to 4.920 zł.
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DOCHODY (zł.) Ogółem 50 853 665 zł.

1

Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 735 656

2

Podatek dochodowy od osób prawnych | 265 940

3

Podatek od nieruchomości | 15 689 675

4

Podatek rolny | 230 450

5
6

9 735 656

19,14%

265 940

0,52%

15 689 675

30,85%

230 450

0,45%

Podatek leśny | 17 610

17 610

0,03%

Podatek od środków transportowych | 557 514

557 514

1,10%

7

Podatek od działalności gospodarczej osób | 15 000

15 000

0,03%

8

Podatek od spadków i darowizn | 76 758

76 758

0,15%

9

Wpływy z opłaty skarbowej | 45 000

45 000

0,09%

10

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 17 000

17 000

0,03%

11

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 203 000

12

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu teryt. na podstawie odrębnych

203 000

0,40%

2 283 625

4,49%

719 450

1,41%

ustaw | 2 283 625
13

Podatek od czynności cywilnoprawnych | 719 450

14

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu | podatków i opłat 39 255

39 255

0,08%

15

Subwencje ogólne z budżetu Państwa – 9.205.789

9 205 789

18,10%

16

Dotacje na pomoc społeczną (w tym świadczenia rodzinne) – 2.644.947

2 644 947

5,20%

17

Pozostałe – 9.106.996

9 106 996

17,91%

(grzywny, mandaty, kary, wpływy z usług, dotacje celowe, dotacje celowe w ramach programów
UE, wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, wpłaty z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości)
Wydatki

50 853 665

DOCHODY GMINY

Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 735 656
Podatek dochodowy od osób prawnych | 265 940

Podatek od nieruchomości | 15 689 675

17,91%

19,14%

Podatek rolny | 230 450

DOCHODY GMINY

0,52%

5,20%

Podatek
od środków
transportowych
| 557 514
Podatek
dochodowy
od osób fizycznych
| 9 735 656
Podatek
od działalności
osób ||15
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Podatek
dochodowygospodarczej
od osób prawnych
265
940
Podatek
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758675
Podatek
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17,91%

19,14%

18,10%
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5,20%

0,08%
1,41%
0,03%
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0,03%
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za zezwolenia
na sprzedaż| alkoholu
Podatek
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557 514 | 203 000

Subwencje
budżetu Państwa| 17
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000

0,45%

0,09%
0,15%

0,08%
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z tytułu
Wpływy
z opłaty skarbowej
| 45
000 | podatków i opłat 39 255

0,40%

1,41%

0,52%
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z innych
lokalnych opłat
pobieranych
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osóbprzez
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Podatek
od czynności
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719 450
Podatek
od spadków
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4,49%

18,10%

Wpływy
z opłaty
Podatek
rolnyskarbowej
| 230 450| 45 000

0,03%
1,10%

4,49%

30,85%

Dotacje
na pomoc
(w tym
rodzinne)
– 2.644.947
Wpływy
z opłatspołeczną
za zezwolenia
na świadczenia
sprzedaż alkoholu
| 203
000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu teryt. na
podstawie odrębnych ustaw | 2 283 625
Podatek od czynności cywilnoprawnych | 719 450
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0,40%
0,45%

0,09%
0,15%
0,03%

0,03%
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Subwencje ogólne z budżetu Państwa – 9.205.789
Dotacje na pomoc społeczną (w tym świadczenia rodzinne) – 2.644.947
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WYDATKI (zł.) Ogółem 56 241 779 zł .
1

Rybołówstwo i rybactwo  3 381 276

3 381 276

6,0%

2

Transport i łączność  6 343 634, w tym lok. Tran. zbiorowy 2 441 634, drogi publ. powiatowe 300 000,

6 343 634

11,3%

drogi publ. gminne 3 602 000
3

Turystyka | 272 000

4

Gospodarka gruntami i nieruchomościami  1 812 967

5
6
7

Administracja Publiczna  5 974 875,    w tym Urząd Wojewódzki 165 650, Rada Gminy |260 500, Urząd

272 000

0,5%

1 812 967

3,2%

Plany zagospodarowania przestrzennego  100 000

100 000

0,2%

Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 55 000

55 000

0,1%

5 974 875

10,6%

Gminy 5 179 000, promocja 191 500
8

Obrona Narodowa | 375 000

375 000

0,7%

9

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  587 958, w tym OSP 250 430, obrona cywilna

587 958

1,0%

24 397 530

43,4%

269 204

0,5%

15 000, Straż Gminna 322 528
10

Oświata i wychowanie | 24 397 530

11

Ochrona zdrowia | 269 204

12

Pomoc społeczna | 3 906 172

3 906 172

6,9%

13

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 113 242, w tym gospodarka odpadami 1 467 373

4 113 242

7,3%

14

Oświetlenie ulic, placów i dróg  953 657

953 657

1,7%

15

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  594 851, w tym Biblioteka 217 744

594 851

1,1%

261 029

0,5%

2 843 384

5,1%

16

Kultura fizyczna  261 029

17

Pozostałe
(rolnictwo, wodociągi, działalność usługowa, obsługa długu publicznego, szkolnictwo wyższe, edukacyjna opieka wychowawcza, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność)
Wydatki ogółem

56 241 779

BUDŻET GMINY
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Plan wydatków majątkowych na rok 2014 (inwestycje)
(Środki na inwestycje stanowią 37,3 % wydatków budżetu gminy) WPF – Wieloletni Plan Finansowy
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykup sieci wodociągowej Dębogórze ogółem 5 465 zł (środki własne)
Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF - 183 153 zł (środki własne)
Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF - ogółem 2 880 695 zł (środki UE)
Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach ogółem 50 000 zł (środki własne)
Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich - zadanie ujęte
w WPF - ogółem 267 428 zł (środki własne 50 007 zł, środki UE 217 421 zł)
Zakup wiat przystankowych ogółem 10 000 zł (środki własne)
Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kwietniowej - sołectwo Kazimierz ogółem 5 000 zł (środki własne)
Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyno - Kosakowo Pogórze, na odcinku Pogórze - Kosakowo - etap II na odcinku długości
ok. 750,0 m oraz wybudowania wysporowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul. Szkolna w Pogórzu) w obrębie Szkoły
Podstawowej im. Xawerego Czernickiego ogółem 200 000 zł (środki własne)
Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w Powiecie Puckim - budowa chodnika
przy drodze powiatowej nr 1517G Rewa – Mosty - ogółem 100 000 zł (środki własne)
Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg -zadanie ujęte w WPF - ogółem 3 000 000 zł
(środki własne)
Utwardzenie nawierzchni z płyt YOMB ul. Majowa - sołectwo Kazimierz - ogółem w tym 5 000 zł (środki własne)
Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF ogółem 250 000 zł (środki własne)
Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"
- ogółem 20 000 zł (środki własne)
Wykup gruntów – zamiany ogółem 1 021 967 zł (środki własne)
Zakup sprzętu komputerowego ogółem 20 000 zł (środki własne) 20 000 zł
Zakup nożyc hydraulicznych i poduszek samochodowych - zestaw ogółem 19 000 zł (środki własne)
Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne - 250 000 zł(w tym sołectwa - 150 000
Rozbudowa SP w Pogórzu wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF - ogółem 150 000 zł (środki własne)
Doposażenie kuchni szkolnej – SP Mosty ogółem 19 669 zł (środki własne)
Podnoszenie standardu warunków nauczania poprzez poprawę stanu bazy lokalowej szkół ogółem 280 000 zł (środki własne)
Doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej - sołectwo Dębogórze- ogółem w tym 7 000 zł, (środki własne)
Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF - ogółem 11 659 800 zł (środki własne)
Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w Dębogórzu ogółem 5 437 zł (środki własne)
Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF ogółem 50 000 zł (środki własne)
Oczyszczenie stawu - sołectwo Kosakowo - ogółem 10 000 zł (środki własne)
Dotacja na utylizację azbestu ogółem 15 000 zł (środki własne)
Obelisk pamiątkowy - sołectwo Dębogórze- ogółem 3 000 zł (środki własne)
Rzeźba - sołectwo Rewa - ogółem 3 000 zł (środki własne)
Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wiśniowej - sołectwo Pierwoszyno- ogółem 27 657 zł (środki własne)
Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF - ogółem 100 000 zł
(środki własne)
Oświetlenie wg harmonogramu wniosków - sołectwo Mechelinki, Mosty, Pogórze, Suchy Dwór- ogółem 103 657 zł (środki własne)
Doposażenie placu zabaw wg harmonogramu wniosków - sołectwo Kosakowo, Mechelinki, Dębogórze, Rewa, Mosty, Suchy Dwór- ogółem
80 228 zł (środki własne)
Witacz - sołectwo Rewa - ogółem 10 000 zł (środki własne)
Tablica ogłoszeń, remont świetlicy sołeckiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie- ogółem 7 000 zł (środki własne)
Utworzenie nowego placu zabaw w Rewie - ogółem 40 000 zł (środki własne)
Boisko do siatkówki plażowej nad stawem - sołectwo Kosakowo- ogółem 15 000 zł (środki własne)
Boisko sołeckie przy ul. Pomorskiej - sołectwo Dębogórze ogółem 23 000 zł(środki własne)
Budowa boiska do koszykówki i skateparku - sołectwo Rewa- ogółem 20 657 zł (środki własne)
Doposażenie boiska sportowego wg harmonogramu wniosków - sołectwo Kazimierz, Suchy Dwór- ogółem 18 028 zł (środki własne)
Doposażenie boiska sportowego (urządzenia i miejsca postojowe) – sołectwo Dębogórze Wybudowanie - ogółem 10 393 zł (środki własne)
Zakup i montaż przyrządów do gimnastyki rekreacyjnej na wolnym powietrzu - sołectwo Pierwoszyno - ogółem 13 000 zł (środki własne)
PODSUMOWANIE
ogółem 20 959 234 zł (środki własne 17 861 118 zł, środki UE 3 098 116 zł)
Z uchwałą budżetową można się zapoznać w całości na www.bip.kosakowo.pl w zakładce Budżet gminy

Z ŻYCIA SOŁECTW
Mosty

W niedzielę 19 stycznia br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie
odbyło się spotkanie noworoczne wsi Mosty. Jak co roku ( spotkania
odbywają się cyklicznie od 10 lat ) organizatorzy - Sołtys- Radna Alina
Merchel wraz z Radą Sołecką zapraszając licznie przybyłych mieszkańców wyróżnili symboliczną Czaplą „Przyjaciół Mostów”. W tym roku
otrzymali je: Państwo Elżbieta i Paweł Rogowscy, Franciszka
i Franciszek Sorn, Cecylia i Konrad Karsznia. Niezwykle miłą atmosferę spotkania dopełnił występ zespołu „Kosakowianie” oraz kabaretu
„Celbowianki”.
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AKTUALNOŚCI

Dębogórze

Sołtysi Dębogórza i Dębogórza Wybudowania wraz z Wójtem zapraszają dzieci do lat 10 z Dębogórza i Dębogórza Wybudowania na Bal
Karnawałowy, który odbędzie się
w sobotę dnia 08.02.2014 o godzinie 15.00
w Domu Kaszubskim w Dębogórzu
Przewidziane nagrody do wygrania i poczęstunek.
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Rewa

Sołtys wsi Rewa Marcin Kopitzki składa podziękowania firmie Sławomir
Dobryłko ELDO z Rewy za pomoc w przygotowaniu iluminacji świątecznych w Rewie.

Kazimierz

Sołtys wsi Kazimierz Jadwiga Wrzałek dziękuje Państwu Flatau oraz
Państwu Dzięgielewskim za zaangażowanie i pomoc przy organizacji
uroczystości i imprez sołeckich w roku 2013.

SOŁTYS INKASENTEM
Rada gminy może w formie uchwały zobowiązać sołtysa do poboru
podatków. Możliwość taka wynika z ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, z ustawy o podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
W praktyce do pełnienia funkcji inkasenta wyznacza się zwykle
osoby, które z racji wykonywania innych zadań mają łatwy kontakt
z podatnikami – osobą taką jest sołtys. Podejmując uchwałę wyznaczającą sołtysa na inkasenta, rada gminy określa w niej wynagrodzenie. za inkaso . Sołtys musi wyrazić zgodę na pobieranie przez niego
podatków w formie inkasa.
Wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat lokalnych, określone
jest jako prowizja i zostaje wyrażone procentowo w uchwale rady
gminy. Jego wysokość powinna być dostosowana do obowiązków
inkasenta. Najczęściej jest to kilka – do kilkunastu procent od sumy
zebranych podatków.
W Gminie Kosakowo inkaso podatków od nieruchomości, rolnego
i leśnego (od osób fizycznych) uchwałą Rady Gminy Nr XIII/89/07

z dnia 24 października 2007r. powierzono sołtysom. Ustalone
w uchwale rady wynagrodzenie za inkaso wynosi 6 % od sumy
zainkasowanych i przekazanych do Urzędu Gminy Kosakowo w/w
podatków pobranych w swoich wsiach.
Rada gminy nie ma obowiązku wyznaczania inkasentów. Jedynie ma
taką możliwość. Podatnicy mogą odprowadzać podatki bez pośrednictwa inkasenta.
Coraz częściej podatki odprowadza się przez Internet. Jest to prosta
i szybka metoda. Niestety, potrzebny jest do tego dostęp do Internetu i biegłość w transakcjach w sieci.
W Gminie Kosakowo w formie inkasa pobieranych jest obecnie
mniej niż 3% wszystkich wpływów z w/w podatków. Jednakże część
podatników (nie tylko w naszej gminie, ale i w innych gminach) chce
korzystać i korzysta z tej formy opłacania podatku, a przepisy prawa
dają taką możliwość.

Prace prowadzone przez Urząd Morski w Gdyni nad projektami planów
ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego
W dniu 25 marca 2013 r. odbyło się spotkanie informacyjne rozpoczynające proces partycypacji społecznej w tworzeniu projektów
planu ochrony Natura 2000. Warsztaty zorganizowane zostały przez
Urząd Morski w Gdyni (Zleceniodawcę zadnia) oraz Instytut
Morski w Gdańsku (Wykonawcę). Projekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Granice w/w obszarów Natura 2000
przedstawia poniższa mapa.

Obszary Natura 2000 zostały wyznaczone przez Rząd RP i zatwierdzone przez Komisję Europejską w roku 2004. Jest to wspólna dla
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej sieć obszarów
chroniących zagrożone w skali Europy gatunki i ekosystemy. Sieć
wyznaczana jest we wszystkich krajach członkowskich proporcjonalnie do walorów przyrodniczych, jakie się w krajach zachowały.
Polska wyznaczyła do sieci około 20% terytorium kraju, co przewyższa średnią unijną.
Organy sprawujące nadzór nad obszarami Natura 2000 zobligowane zostały przepisami ustawy o ochronie przyrody do sporządzenia
projektów planów ochrony w formie rozporządzenia tj. przepisów
wykonawczych do przepisów ustanawiających obszary Natura 2000.
Na sieć obszarów natura 2000 składają się:
•
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk PLH220032 o powierzchni – 26.484,8 ha, dla których podstawę stanowi Dyrektywa
Siedliskowa. Ostoja położona jest na terenie Pobrzeża Kaszubskiego.
Obszar obejmuje Półwysep Helski, Zatokę Pucką Wewnętrzną oraz
fragment wybrzeża.
•
Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków PLB220005, o powierzchni 62.430,4 ha wyznaczone na podstawie Dyrektywy Ptasiej.
Obszar obejmuje wody zachodniej części Zatoki Gdańskiej, pomiędzy wybrzeżem Półwyspu Hel na północy, wybrzeżem od Władysławowa do ujścia Wisły Śmiałej na zachodzie i południu i linią pomiędzy ujściem Wisły Śmiałej a końcem Helu od strony wschodniej.
Zawiera zatem samą Zatokę Pucką (10 400ha, średnia głębokość
3m) i część głębszych wód Zatoki Gdańskiej rozpościerających się
na wschód od niej obejmuje również łąki nadmorskie koło Osłonina
i Rewy. Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej, występują
tu 23 gatunki ptaków.
Żródło: Strona internetowa Urzędu Morskiego w Gdyni
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Celem planu ochrony obszarów Natura 2000 ma być ochrona gatunków i ekosystemów przed zagrożeniami i doprowadzenie ich do
tzw. „właściwego stanu ochrony”. Dla gmin położonych w pierścieniu Zatoki Puckiej, w tym dla gminy Kosakowo oznacza ograniczenie swobody działań w zakresie dysponowania nieruchomościami
zarówno w zakresie budowy nowych inwestycji, jak i rozbudowy
istniejących, zmniejszenia lub wręcz uniemożliwienia prowadzenia
działalności gospodarczej związanej z rozwojem turystyki i rekreacji,
uprawianiem sportów wodnych, a także z rybołówstwem.
W ramach prowadzonych konsultacji odbyły się 4 spotkania warsztatowe oraz spotkanie podsumowujące. Podczas warsztatów pracowano
we wcześniej wyłonionych 4 grupach interesariuszy: samorządy, organizacje, rybacy, przedsiębiorcy. We wszystkich spotkaniach uczestniczyli
także przedstawiciele Urzędu Gminy Kosakowo, Rady Gminy oraz przedstawiciel Zrzeszenia Rybaków Morskich z terenu naszej gminy.
Wójt Gminy Kosakowo wniósł szereg uwag, a właściwie sprzeciwów co
do propozycji zapisów projektu planu ochrony, przedstawionych przez
Wykonawcę, głównie odnoszących się do zakazów i ograniczeń, których wprowadzenie mogłoby się przyczynić do zahamowania rozwoju turystyki i prowadzenia inwestycji w nadmorskich miejscowościach
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gminy Kosakowo: Rewie i Mechelinkach. Uwagi będą uwzględnione lub
nie, po przeanalizowaniu ich podczas panelu eksperckiego. Jednakże,
nie mogą być one sprzeczne z wcześniej podpisanymi przez Rząd RP
umowami.
Wszystkie materiały ze spotkań i warsztatów, wersje sprawozdań zbiorczych, opracowania dotyczące ssaków morskich przygotowane przez
Stację Morską oraz Wstępna wersja programów zarządzania dla rejonu
Zatoki Puckiej, jak również projekty rozporządzeń w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (PLH Zatoka Pucka i Półwysep Helski i PLB Zatoka Pucka) znajdują się na stronie Instytutu Morskiego w Gdańsku / Zakład Ekologii Wód / Projekty / Projekt Natura 2000
/ Materiały: http://www.im.gda.pl/zaklad-ekologii-wod/projekty/446opracowanie-projektow-planow-ochrony-obszarow-natura-2000-wrejonie-zatoki-gdaskiej-i-zalewu-wilanego/materialy
Uwagi wraz z analizą i uzasadnieniem ich rozstrzygnięć mają być rozpatrzone i opublikowane do dnia 28.02.2014r. na stronie internetowej
Instytutu Morskiego podanej powyżej.
Zakończenie prac nad projektem Rozporządzenia przewidywane jest na 15.06.2014r.

Zakończono etap pierwszej fazy procesu inwestycyjnego w nowym kawernowym podziemnym magazynie gazu Kosakowo.
usług w zakresie magazynowania paliwa gazowego. Odbioru końcowego części napowierzchniowej magazynu dokonano 20 grudnia 2013 roku, a części podziemnej 30 grudnia 2013 roku.
Część napowierzchniowa składa się z typowych instalacji i urządzeń
gazowniczych: sprężarki z napędem silnikowym, stacji filtrów, stacji
pomiarów i rozdziału gazu, instalacji osuszania gazu odbieranego
z magazynu, kotłowni i instalacji pomocniczych. W przypadku części
napowierzchniowej KPMG Kosakowo realizacja inwestycji jest zadaniem podobnym do budowy dużych tłoczni na trasie gazociągów
przesyłowych.

Magazyn poprawi warunki przesyłu gazu na Pomorzu, a w szczególności zapewni ciągłość dostaw oraz zwiększenie możliwości podłączenia do systemu nowych odbiorców.
Magazyn, składający się z instalacji napowierzchniowej i komór podziemnych, rozpocznie działalność w 2014 roku. Obecnie prowadzona jest próbna eksploatacja magazynu w celu ustalenia parametrów
technicznych i charakterystyki jego pracy. W drugim kwartale 2014
roku przewiduje się, że magazyn będzie gotowy do świadczenia

W drugim kwartale 2014 r. zostaną udostępnione 2 komory magazynowe o łącznej pojemności czynnej 51,2 mln m3. Moc zatłaczania
gazu do magazynu wynosi 100.000 m3/h, a odbioru 200.000 m3/h.
Dalsza budowa magazynu obejmuje zakończenie Projektu unijnego
w zakresie kolejnych 2 komór w 2015 roku i uzyskanie pojemności
czynnej, co najmniej 100 mln m3 gazu. Następnie zakończenie budowy klastrów A i B - łącznie 10 komór - do 2021 roku. Wybudowane
komory będą przekazywane sukcesywnie do eksploatacji i obsługi
operatorskiej magazynu.
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 2012r., nr 110, poz. 647, ze. zmianami) oraz na podstawie uchwały
Rady Gminy Kosakowo Nr XLVI/62/2013 z dnia 29.08.2013r.

WÓJT GMINY KOSAKOWO ZAWIADAMIA

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych przy ul. Dębogórskiej
w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo – pomiędzy ulicami Długą i Piaskową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt planu wyłożony będzie w dniach od 3.02.2014r. do
28.02.2014r. 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 17.03.2014r.
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu rozwiązaniami
odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo (I piętro)
w dniu 20.02.2014r. o godz. 16.00
Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z art. 46
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w miejscowego pla-

nu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy to jest projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu,
opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą
składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być
wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kosakowo na adres:
Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy kosakowo@kosakowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2014r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko bedą
rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od
dnia upływu ich składania.

GOSPODARKA ODPADAMI BIULETYN GMINNY KOSAKOWO
GOSPODARKA ODPADAMI - Informujemy, że nastąpiła zmiana dot. podziału na rejony.
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Odbiór odpadów zmieszanych z osiedla "Złote Piaski" w Kosakowie (ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa) odbywać się będzie w czwartki, w dniu odbioru odpadów z Mostów, tj. najbliższy odbiór 23.01.2014 r.
Kolejne odbiory będą w cyklu co 2 tygodnie od tej daty (co drugi czwartek), czyli odpowiednio: 06.02.2014 r., 20.02.2014 r., itd.
Odbiór odpadów segregowanych z w/w osiedla odbędzie się w dniu wywozu z Mostów, tj. I i III czwartek miesiąca.
Dodatkowo, odbiór odpadów zmieszanych z ul. Wichrowej w Mostach odbędzie się w dniu odbioru odpadów z Rewy, tj. w co drugi
poniedziałek. Najbliższy wywóz odbędzie się 20.01.2014 r., a kolejne: 03.02.2014, 17.02.2014 r., itd.
Mieszkańcy, których dotyczą zmiany zostaną indywidualnie powiadomieni o powyższych modyfikacjach.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
DĘBOGÓRZE

plastik

plastik

makulatura

makulatura

szkło

szkło

DĘBOGÓRZE
DĘBOGÓRZE WYB.
DĘBOGÓRZE
WYB.
KAZIMIERZ
KAZIMIERZ
I i III PONIEDZIAŁEK
I i III PONIEDZIAŁEK
MIESIĄCA
MIESIĄCA
I
i
III
PONIEDZIAŁEK
I i III PONIEDZIAŁEK
MIESIĄCA
MIESIĄCA
I i III PONIEDZIAŁEK
I i III PONIEDZIAŁEK
MIESIĄCA
MIESIĄCA

I i III PONIEDZIAŁEK
zielone
zielone
MIESIĄCA
(od
kwietniadodoI i III PONIEDZIAŁEK
(od kwietnia
MIESIĄCA
listopada)
listopada)

KOSAKOWO

KOSAKOWO
PIERWOSZYNO
PIERWOSZYNO

REWA

MOSTY

POGÓRZE

REWA
MOSTY
POGÓRZE
MECHELINKI
KOSAKOWO-OSIEDLE
SUCHY DWÓR
MECHELINKI
KOSAKOWO-OSIEDLE
ZŁOTE PIASKI SUCHY DWÓR

ZŁOTE PIASKI

I i III WTOREK
I i III WTOREK
MIESIĄCA
MIESIĄCA
I i III WTOREK
I i III WTOREK
MIESIĄCA
MIESIĄCA
I i III WTOREK
I i III WTOREK
MIESIĄCA
MIESIĄCA

I i III ŚRODA
I i III ŚRODA
MIESIĄCA
MIESIĄCA
I i III ŚRODA
I i III ŚRODA
MIESIĄCA
MIESIĄCA
I i III ŚRODA
I i III ŚRODA
MIESIĄCA
MIESIĄCA

I i III CZWARTEK
I i III CZWARTEK
MIESIĄCA
MIESIĄCA
I i III CZWARTEK
I i III CZWARTEK
MIESIĄCA
MIESIĄCA
I i III CZWARTEK
I i III CZWARTEK
MIESIĄCA
MIESIĄCA

I i III PIĄTEK
I i III PIĄTEK
MIESIĄCA
MIESIĄCA
I i III PIĄTEK
I i III PIĄTEK
MIESIĄCA
MIESIĄCA
I i III PIĄTEK
I i III PIĄTEK
MIESIĄCA
MIESIĄCA

MIESIĄCA
I i III WTOREK
MIESIĄCA

MIESIĄCA
I i III ŚRODA
MIESIĄCA

MIESIĄCA
I i III CZWARTEK
MIESIĄCA

MIESIĄCA
I i III PIĄTEK
MIESIĄCA

I i III WTOREK

I i III ŚRODA

I i III CZWARTEK

I i III PIĄTEK

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
ZAB UDOWA JEDNORODZINNA
w cyklu co 2 tygodnie
PONIEDZIAŁEK
06.01.14

REWA
MOSTY - ULICE: CISOWA, HEBANOWA, CYPRYSOWA,
SADOWA, WAŁOWA, MIŁORZĘBOWA, JAWOROWA,
MORWOWA, MAGNOLIOWA, JARZĘBINOWA, OLCHOWA,
LIMBOWA, ŁĄKOWA, SEKWOJOWA, OKRĘŻNA,
DESZCZOWA, SPACEROWA, KSIĘŻYCOWA, KAMELIOWA,
WICHROWA

ŚRODA
08.01.14

DĘB OGÓRZE
DĘB OGÓRZE WYB UDOWANIE

CZWARTEK
09.01.14

MOSTY - POZOSTAŁE ULICE
KOSAKOWO - ULICE: ZŁOTE PIASKI, BAZYLIOWA,
SZAFRANOWA, ALOESOWA, TYMIANKOWA, ANYŻOWA,
RODZYNKOWA

PONIEDZIAŁEK
13.01.14

PIERWOSZYNO
KOSAKOWO

ŚRODA
15.01.14

POGÓRZE
SUCHY DWÓR

PIĄTEK
17.01.14

KAZIMIERZ
MECHELINKI
MOSTY - ULICE: WIDOKOWA, WIĄZOWA, BUKOWA

ZAB UDOWA WIELORODZINNA - CO TYDZIEŃ
PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

POGÓRZE: CZARNIECKIEGO 14 i 16,
KOŚCIUSZKI 24-34, ŚLIWIŃSKIEGO 2, 4-11,

ŚRODA

POGÓRZE: LOTNICZA 1, WIEJSKA 123,
ABRAHAMA 7, SŁOWACKIEGO 1
SUCHY DWÓR: REJA 42, 44,
MOSTY: WIERZBOWA 11, GDYŃSKA 1
DĘB OGÓRZE: POMORSKA 67A
DĘB OGÓRZE WYB .: DŁUGA 11

KOREKTY DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Urząd Gminy w Kosakowie przypomina o konieczności złożenia
korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze wskazaniem zużycia wody za rok 2013. Ma to
na celu zaktualizowanie bieżącego zużycia, ponieważ podstawą do
określenia opłaty na dany rok jest zużycie wody z roku poprzedniego. W momencie złożenia korekty wysokość opłaty ulegnie zmianie.
W przypadku, gdy zużycie wody za rok 2013 nie uległo zmianie

w stosunku do roku poprzedniego, nie jest konieczne składanie korekty - wystarczy jedynie złożenie stosownego oświadczenia.
Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy, w pok. 04
(na parterze) lub na stronie www.kosakowo.pl/odpady w zakładce
„Do ściągnięcia”.
Wypełnioną i podpisaną korektę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kosakowo w pok. 04 lub doręczyć listownie na adres Urząd Gminy

BIULETYN GMINNY KOSAKOWO 01/2014

GOSPODARKA ODPADAMI 11

Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo.
Informujemy również, że opłaty za gospodarowanie odpadami od
2014 r. należy wnosić kwartalnie:
•
za I kwartał do 15 stycznia danego roku,
•
za II Kwartał do 15 kwietnia danego roku,
•
za III kwartał do 15 lipca danego roku,
•
za IV kwartał do 15 października danego roku.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy odpady@kosakowo.pl, odpady1@kosakowo.pl lub pod nr tel. (58) 660-43-46 .
Referat Gospodarki Odpadami zaprasza do odwiedzania nowej strony internetowej. Można na niej znaleźć aktualne wiadomości na temat gospodarki odpadami oraz różne przydatne informacje i inne
eko-ciekawostki. Strona jest dostępna pod adresem http://www.
kosakowo.pl/odpady/

„A nakrętkę podaruj Mateuszowi!”
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach, przy ul. Szkolnej 16 trwa obecnie zbiórka kolorowych nakrętek. Dochód
z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup wózka
inwalidzkiego dla Mateusza. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do akcji i pomocy chłopcu. Nakrętki można także
zostawiać w Urzędzie Gminy Kosakowo, pok. 04.
Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać u Pani Lucyny Sorn – lt.sorn@wp.pl
lub w Urzędzie Gminy Kosakowo, pok. 04 – odpady@kosakowo.pl, odpady1@kosakowo.pl tel. (58)660-43-46.

CO Z TYM AZBESTEM?
Ze względu na szkodliwość dla zdrowia wyrobów azbestowych ich
produkcja zakazana została w Polsce Ustawą o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest, zgodnie, z którą do 28 września
1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od
28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go
zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu
oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wpro-

wadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca
2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został
1 stycznia 2005 r.
W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program powstał w wyniku przyjęcia Rezolucji Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wycofywania azbestu z gospodarki, a także realizacji Ustawy o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych
azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów i odpadów zawierających azbest.
Osoba fizyczna – właściciel wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Kosakowo – może ubiegać się w Urzędzie Gminy Kosakowo
o dofinansowanie do demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest zgodnie z przyjętą dnia
31 sierpnia 2011r. Uchwałą Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kosakowo.
Wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie
Gminy Kosakowo przy ul. Żeromskiego 69 lub na stronie internetowej www.kosakowo.pl
Informacja: Urząd Gminy Kosakowo Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. Nr 8, tel. 58 660 43 06,
e-mail: srodowisko@kosakowo.pl

WÓJT ZAPRASZA NA KONSULTACJE SPOŁECZNE:
W ramach procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie elektrociepłowni biogazowej na działce nr 1079 w Mostach gm. Kosakowo” jest przeprowadzana ocena
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2013 poz. 1235); Wójt Gminy Kosakowo zaprasza na konsultacje społeczne w zakresie w/w projektu.

Spotkanie odbędzie się dnia 11.02.2014r. o godz. 16:00
w Urzędzie Gminy Kosakowo
(81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, sala posiedzeń I piętro)
Wszystkie uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane pod kątem ich zasadności i ewentualnie uwzględnione przy
wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
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Fundacja DORASTAĆ

W dniach 23.12.2013 r., 07.12.2013 r. oraz 14.12.2013 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci “DORASTAĆ” z siedzibą w Rewie, ul. Kujawska 24 przeprowadzała zbiórkę
publiczną, (nr zezwolenia Wójta Gminy Kosakowo OO.5311.3.2013.KS) Zebrano środki w wysokości 1.220 zł, które w całości przekazano na zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego dla dzieci z naszej Gminy.

Jerzy Włudzik

honorowym członkiem Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Pomorskiego
Akt nadania honorowego członkostwa, w uznaniu zasług i za działalność na rzecz społeczności
lokalnej, a także symboliczny kapelusz Sołtysa, na wniosek Prezesa Gminnego Koła Sołtysów Gminy Kosakowo Józefa Melzer wręczył Wójtowi Jerzemu Włudzikowi Prezes Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Pomorskiego Jan Zaborowski oraz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Uroczystość
miała miejsce 10 stycznia br. podczas spotkania noworocznego samorządowców u gdańskiego
metropolity, który gościł samorządowców Pomorza. Symboliczny kapelusz Sołtysa mają również
europoseł Jan Kozłowski oraz gospodarz spotkania Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
Wójt Gminy Kosakowo przypomina o przepisach regulujących zasady
składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni powinni
składać w terminach:
– od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. – wraz z fakturami VAT
			
dokumentującymi zakup oleju napędowego
			
do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013
			
r. do 31 stycznia 2014 r.
– od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. – wraz z fakturami VAT
			
potwierdzającymi zakup oleju napędowego
			
do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r.
			
do 31 lipca 2014r.

Środki przyznane wypłacane będą w terminach:
– od 1 do 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku
w pierwszym terminie
– od 1 do 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków
rolnych w 2014 r. wyniesie 81,70 zł.
Faktury VAT powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
CN 27101941 - CN 27101949, CN 38249091

Z ŻYCIA NASZEGO ODDZIAŁU ZRZESZENIA KASZUBSKO - POMORSKIEGO
13 grudnia 2013 r. w Checzy Nordowych Kaszubów w Kosakowie, siedzibie Zrzeszeńców, odbyło się cykliczne spotkanie
adwentowe. Wieczór muzyką i śpiewem wypełniła Paulina Martini i Jan Freicher. Występ artystów był wyrazem naszej
wdzięczności dla sponsorów i samorządowców za okazaną dla naszego stowarzyszenia pomoc i wsparcie w minionym
roku.
Od 13 grudnia 2013r. na stoisku w Galerii handlowej Szerk podczas 10 dniowej akcji Mikołaj rusza, członkinie Zrzeszenia
prezentowały rękodzieło i wyroby cukiernicze. Dziękujemy paniom Mirosławie Frejcher, Jadwidze Klebba , Ewie Purskiej,
Danucie Narloch, Alicji Krause, Danucie Tocke, Alinie Elwart, Barbarze Duda, Małgorzacie Miszewskiej za poświęcony czas
przy obsłudze stoiska i promowaniu naszego regionu.
15 grudnia 2013r. zespól Kosakowianie wystąpił z koncertem na scenie w Galerii Szperk a także koncertował oraz zadbał
o muzyczną oprawę Mszy Świętej w Kościele Gdańsk Wysoka.
3 stycznia br. w Checzy odbyło się spotkanie noworoczne. Przybyło na nie wiele członków naszego oddziału, których występem z Jasełkami przywitały dzieci ze szkoły podstawowej w Mostach, przygotowane przez panie Lucynę Sorn
i Aleksandrę Pająk. Wspólnie kolędowano, a ton nadawał zespół Kosakowianie. Natomiast 11 stycznia br. odbyła się w Checzy
zabawa karnawałowa.
Życzymy sobie i wszystkim Państwu wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
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W GMINIE KOSAKOWO
22 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała również w Gminie
Kosakowo. Od godz. 11:00 w Hali Sportowej w Mostach odbyła
się specjalna, wielkoorkiestrowa kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. Rozgrywkom towarzyszyła szczególna oprawa oraz zbiórka pieniędzy.
Rodzinnie, kolorowo i radośnie było w Galerii Szperk, gdzie Fundacja FLY i Galeria Szpërk po raz drugi zorganizowały wspólną imprezę. Na licznie przybyłe rodziny czekała moc atrakcji; wokół sceny
rozlokowały się stoiska: Harcerskiego Klubu Ratowniczego z Luzina,
sklepik z gadżetami WOŚP, loteria fantowa oraz stoisko Oriflame.
Ratownicy ZHP prowadzili naukę udzielania pierwszej pomocy. Specjalnie dla Orkiestry wystąpili: Regionalny Chór Kaszubski Morzanie,
zespół peruwiańskiej muzyki ludowej Perumarka, grupa paneurytmii
prowadzona przez Arletę Brzezińską, grupa tańca hiszpańskiego pod
kierownictwem Alicji Moreny, dzieci z Gdyńskiej Szkoły Społecznej,
grupa Step Dance pod kierunkiem pani Jolanty Śliwińskiej z SP 39
w Gdyni oraz Szkoła Tańca Szczepan. Na rzecz WOŚP w Galerii Szpërk
oraz Hali Sportowej w Mostach zebrano 8.376,43 zł, z tego 4.312 zł,
z loterii i sklepiku, 521,81 zł z licytacji i 3.542,62 do puszek kwestarskich.
Również inicjatywa Automobilklubu Morskiego w Gdyni oraz sztabu
In Gremio spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, zawodników z Automobilklubu Morskiego oraz wszystkich
innych do których informacja dotarła. Na starcie zameldowały się
62 załogi, w tym przeszło połowa to mieszkańcy Gminy Kosakowo.
Mimo niesprzyjającej pogody było sporo widowni oglądającej przejazdy poszczególnych załóg. Uczestnicy jak i widzowie wydarzenia przejawiali szczere poparcie dla takiej inicjatywy oraz potrzebę
częstszych imprez tego typu nie tylko w ramach działalności charytatywnej, ale jako możliwość podniesienia swoich umiejętności za
kierownicą celem podniesienia bezpieczeństwa na drogach publicznych. Kwota zebrana dla WOŚP z kwot wpisowych startów uczestników to ok. 1.500zł.

Sie Ma !

!!

ODPOWIADAMY NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW
W Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie działa Klub Mam Maluszka,
gdzie drogie mamy, a nawet jeden tatuś ze swoimi pociechami mają
okazję do wymiany doświadczeń, porad, czy po prostu spędzenia miło
czasu. Podczas spotkań oprócz fajnej zabawy można dowiedzieć się
więcej m.in. o tym jak prawidłowo rozwijać aparat mowy u naszych maluszków, czy jak efektywnie z nimi spędzać czas.
Wójt Gminy udostępnił pomieszczenie w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie rodzicom z małymi dziećmi na prośbę mieszkanek naszej gminy
z miejscowości Pogórze. Jak mówi jedna z pomysłodawczyń Klubu p. Anna
Maj „Nasze maluszki spędzają razem miło czas, nawet te najmniejsze razem
z mamami stworzyły barwne łosie, niektóre z nich miały pierwszy raz w
rękach kredki. Niezwykle cieszy nas tak liczna frekwencja, tym bardziej, że
zjawił się tatuś. Dziękujemy Marcie Marzec (Logat) i Anicie Krawczyk (Moja
pracownia plastyczna) za spędzony z nami czas, dawkę wartościowej wiedzy i rozwojowej zabawy i przekazanie pozytywnej energii.”
Zapraszamy na spotkania w czwartki o godz. 10.00 w Gminnym Domu
Kultury w Pierwoszynie. Więcej dowiecie się na facebook.com/klubmammaluszka.
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WYDARZENIA KULTURALNE
Festiwal Kolęd Kaszubskich
29 grudnia br. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie, w ramach VIII Festiwalu Kolęd Kaszubskich, zorganizowanego przez Wójta Gminy oraz Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny
Chór Morzanie, odbył się koncert, podczas którego wystąpili: Chór
Bursztynki z Mieroszyna pod dyr. Agnieszki Dzienisz, Chór Jubileum
z Zelistrzewa pod dyr. Anny Łukasik, Zespół Folklorystyczny Nadolanie z Nadola pod dyr. Ilony Kowalczyk, Chór Lutnia z Czerska pod
dyr. Anny Ferens, Chór Św. Cecylii z Pucka pod dyr. Mai Muzy-Kwarty, Chór Lutnia z Bazyliki Mniejszej pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela
w Chojnicach pod dyr. Przemysława Woźniaka, Chór Morzanie z Kosakowa pod dyr. Przemysława Stanisławskiego.

Chóry wystąpiły również 27 grudnia w Kościele pw. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Puckiej Farze, natomiast dzień później w Bazylice pw.
Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach. Jury Festiwalu w składzie:
prof. Marek Rocławski, prof. Piotr Kusiewicz, dr Witosława Frankowska, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I Chór Św. Cecylii z Pucka; II Zespół Folklorystyczny Nadolanie
z Nadola; III Chór Bursztynki z Mieroszyna; wyróżnienia: Chór Jubileum
z Zelistrzewa, Chór Lutnia z Czerska. Nagrody Grand Prix w tym roku
nie przyznano. Za wspaniałą organizację cyklicznego Festiwalu Chór
Morzanie otrzymał Puchar J.M. Rektora Akademii Marynarki im.
Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

VI Festiwal Piosenki Bursztynowe Klucze Puck 2014
zentowały się w piosence filmowej. Gwiazdą wieczoru była Karolina
Nowakowska, aktorka filmowa i teatralna, znana szerszej publiczności z roli Olgi w popularnym serialu M jak Miłość. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych.
KATEGORIA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH:
I miejsce Alan Wittbrodt (Gmina Kosakowo)
II miejsce Anna Smarzyńska (Publiczne Gimnazjum w Pucku)
III miejsce Adrianna Koss (Niepubliczne Gimnazjum w Pucku)
wyróżnienie : Nikola Raczko (Gmina Kosakowo)
KATEGORIA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:
Kosakowo kuźnią talentów – taką opinię wyrazili organizatorzy tegorocznej edycji Festiwalu Piosenki Bursztynowe Klucze w Pucku.
Chciałoby się rzec: nic dodać, nic ująć, skoro młodzież (podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Uzdolnionych Gminy Kosakowo)
przygotowana przez panią Magdalenę Stenkę, zdominowała konkurs: cała piątka naszych finalistów zdobyła nagrody bądź wyróżnienia. Festiwal odbył się w piątek 10 stycznia br. w hali Powiatowego
Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy I Liceum Ogólnokształcącym
w Pucku. Tym razem największe talenty wokalne powiatu zapre-

Koncert Kolęd w Dębogórzu
W grudniowy wieczór, 14 grudnia 2013 roku i w Domu Kaszubskim
w Dębogórzu rozbrzmiały kolędy. Na zaproszenie Wójta , sołtysa
wsi Dębogórze, przy współpracy Chóru Morzanie oraz studentów
Akademii Muzycznej z Gdańska oraz przy akompaniamencie Pani
Aleksandry Bieg-Piaseczny, muzyką i śpiewem kolęd i pastorałek
stworzono wyjątkowo świąteczną atmosferę.

Koncert świąteczny Gminy Kosakowo
Prawdziwą ucztą dla ucha okazał się Koncert Świąteczny Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo pod batutą Magdaleny
Stenki, który odbył się 19 grudnia 2013 r. w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie. W programie znalazły się utwory z różnych stron
świata, brawurowo wykonane przez naszą młodzież. Szczególnym
pięknem odznaczały się pieśni ukraińskie.
W trakcie koncertu ogłoszono wyniki X Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Jury w składzie: Ewa Narloch-Kerszka – przewodnicząca (plastyk, grafik), Iwona Pyszno (rękodzieło) oraz Paulina Kraska
(specjalistka ds. kultury w Urzędzie Gminy Kosakowo) zdecydowało
przyznać następujące nagrody:
I Katarzyna, Jarosław Wojciechowscy z dziećmi:
Zosią, Jarkiem i Tadkiem (Suchy Dwór);
II Karol i Kacper Pierniccy (Dębogórze),
III Dagmara, Paweł i Kornelia Wełniccy (Mosty);
wyróżnienie: Grzegorz  i Martyna Grabińscy (Dębogórze).

I miejsce ex aequo Artur Adas (I LO w Pucku) i Wiktor Gabor (Gmina
			
Kosakowo)
II miejsce
Karolina Mazur (Gmina Kosakowo)
III miejsca nie przyznano
wyróżnienia:
Dominika Eliasz (Gmina Kosakowo)
		
Hanna Głowienke (I LO w Pucku)
		
Nikodem Wittbrodt (I LO w Pucku)
Nagrodę publiczności zdobyła Karolina Smykla z I LO w Pucku.
Gratulujemy!
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Organizatorzy (Wójt Gminy Kosakowo oraz Biblioteka Publiczna
Gminy Kosakowo) przygotowali upominki dla wszystkich rodzin
biorących udział w Konkursie.
Akordem imprezy było rozdanie wyróżnień przez Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo
Jerzego Włudzika dla najaktywniejszych i najzdolniejszych członków
Chóru Młodzieżowego oraz Teatru Młodzieżowego.
Wyróżnienia za działalność artystyczną w 2013 r. otrzymali –
w dziedzinie śpiewu i / lub tańca: Mariusz Mazur, Karolina Mazur, Wiktor Gabor, Nikola Raczko, Agnieszka Woźniak, Joanna Cichosz, Magdalena Mikulska, Marta Turzyńska, Dominika Eliasz, Marta Bartuś, Alan Wittbrodt, Aneta Szturomska,

KULTURA 15
Angelika Janta, Natalia Denc; wyróżnienia specjalne: Agnieszka Tkaczyk oraz Malwina Miotke; w dziedzinie sztuki teatralnej: Dominika Kierszka (najlepsza aktorka ról komediowych),
Adrian Gajzler (najlepszy aktor ról komediowych), Lidia Mikulska (najlepsza aktorka ról dramatycznych), Mateusz Kreft, Marcin
Marek Kuptz (najlepsi aktorzy ról dramatycznych), Patrycja Gajzler,
Sandra Makowska (najlepsze aktorki), Krzysztof Stromski,
Paweł Flatau (najlepsi aktorzy).
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów artystycznych.
Koncert poprowadziła Paulina Kraska.

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik zaprasza dotychczasowych laureatów nagród Wójta za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za osiągnięcia
sportowe jak i zainteresowanych mieszkańców gminy na uroczystość wręczenia nagród

22 lutego (sobota) w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie o godz. 17.00.
Spotkaniu towarzyszyć będzie muzyczna i artystyczna niespodzianka. Zapraszamy

Trzech Muszkieterów na deskach Domu Kultury w Pierwoszynie
W niedzielę 15 grudnia w Gminnym Domu Kultury odbyła się
premiera sztuki Trzech Muszkieterów Alexandre’a Dumasa, przygotowana przez Teatr Młodzieżowy
Gminy Kosakowo. W przeciwieństwie do najnowszych filmowych
ekranizacji, młodzi twórcy spektaklu postanowili pozostać wierni
oryginałowi powieści, skupiając
uwagę widzów na skomplikowanych relacjach między bohaterami oraz bardzo dynamicznej, wielowątkowej akcji.
W spektaklu udział wzięli: Dominika Barzowska – Mousqueton i Donna Estafana, Anna Gajzler – Grimaud, Daria
Zawadzka – Madame Couquenard, Adam Śliwiński – Bicarrat, Agnieszka Tkaczyk – Kapitan de Treville, Arkadiusz
Drawc – Książę Buckingham, Patryk Wrzałek – Oberżysta,

Dominika Kierszka – Przeorysza, Lidia Mikulska – Księżna de Chevreuse i Lord de Winter, Weronika Kreft – Ketty,
Sandra Makowska – Konstancja Bonacieux, Adam Szczuko – Jakub Michał Bonacieux i Jussac, Adrian Gajzler – Król
Ludwig XIII, Marcin Kuptz – Rochefort, Mateusz Kreft – Kardynał Richelieu, Malwina Miotke – Królowa Anna Austriaczka, Piotr Flatau – Aramis, Krzysztof Stromski – Portos,
Paweł Flatau – D’Artagnan, Patrycja Gajzler – Milady de
Winter;
Projekty plakatów i zaproszeń – Agnieszka Tkaczyk, specjalne podziękowania za wsparcie dla: Pauliny Kraski, Małgorzaty Myszk,
Heleny Mazur, Ryszarda Kloki; współpraca kostiumograficzna
– Kosakowski Klub Seniora pod kierunkiem Magdaleny Studzińskiej; współpraca akustyczna – Ryszard Sosnowski, współpraca
multimedialna – Adam Schröder, asystent reżysera – Krzysztof
Stromski; reżyseria – Karol Dettlaff.
Twórcy spektaklu pragną podziękować licznie zgromadzonej widowni za bardzo ciepłe przyjęcie sztuki.

Biblioteka gminna

Klub miłośników gier planszowych
Przypominamy iż na początku grudnia ubiegłego roku przy gminnej
bibliotece powstał Klub Miłośników Gier Planszowych. Spotkania odbywają się raz w miesiącu – w każdy trzeci czwartek o godz.
17:00. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH – W KAŻDYM WIEKU:-)
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO BIERZE UDZIAŁ
W PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK. W związku z tym 17 i 18
lutego oraz 10 i 11 marca 2014 r. gminna biblioteka będzie
nieczynna. W tych dniach wszyscy pracownicy będą uczestniczyć
w kolejnych szkoleniach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek,
do którego naszej placówce udało się przystąpić w kwietniu 2013 r.
Pozyskujemy nowe pomysły (jednym z nich – już zrealizowanym
– jest przemeblowanie w Bibliotece, pozytywnie oceniane przez
odwiedzających) A materialnym plusem udziału w Programie jest
sprzęt, który otrzymaliśmy: laptop + głośniki + słuchawki, ekran +
rzutnik multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat fotograficzny. Mamy już za sobą 3 zjazdy szkoleniowe z cyklu „Warsztaty
z planowania rozwoju biblioteki”, szkolenia informatyczne oraz webinaria. Przed nami jeszcze 2 zjazdy z planowania rozwoju oraz szkolenia tematyczne.

„Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie, dzięki któremu biblioteki publiczne mają lepiej służyć mieszkańcom małych miejscowości.” Więcej o Programie mogą Państwo przeczytać
na stronie www.biblioteki.org/pl
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KALENDARZ IMPREZ LUTY - MARZEC 2014
Prosimy zapamiętać daty, które nas interesują, gdyż następny biuletyn (jak się dowiadujemy) czasem dochodzi do mieszkańców
opóźniony i zaproszenia oraz inne terminy podawane w nim mogą być już nieaktualne. Dlatego też kalendarz imprez podajemy
zawsze Państwu z wyprzedzeniem.

Termin

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

25. I lub 1. II (10:00)

II Zawody Saneczkowe o Puchar Wójta Gminy Kosakowo (w przypadku sprzyjającej pogody)

Wójt Gminy

Górka saneczkowa w Kosakowie

3-28. II

Wystawa malarska inspirowana powieścią Jana Drzeżdżona „Twarz Smętka”

Biblioteka Publiczna

Biblioteka w Kosakowie

II

Spotkanie z Van Goghem – wykład i dyskusja

Biblioteka Publiczna

Biblioteka w Kosakowie

2. II (10:10)

VIII kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta

Wójt Gminy

Hala Sportowa w Mostach

8. II (8:00)

Turniej Halowej Piłki Nożnej (rocznik 2004 i młodsi)
o Puchar Dyrektor SP Mosty Anny Szymborskiej

UKS Mosty
ZS-P Mosty

Hala Sportowa w Mostach

8. II (15:00)

Bal Karnawałowy dla Dzieci do lat 10

Wójt Gminy, Sołtysi Dębogórza
i Dębogórza Wyb.

Dom Kaszubski w Dębogórzu

9. II (9:00)

Turniej Halowej Piłki Nożnej (rocznik 2004 i młodsi) – Sztorm Mosty Cup 2014

GKS Sztorm Mosty

Hala Sportowa w Mostach

10. II (9:00)

Festiwal Piosenki Naszych Dziadków

ZS-P Mosty

Dom Kultury w Pierwoszynie

12. II (9:30)

Olimpiada Zimowa Szkół Podstawowych

ZS-P Mosty

Hala Sportowa w Mostach

14. II (10:00)

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Romantycznej

ZSPiSSM Dębogórze

ZSPiSSM w Dębogórzu

14. II (18:00)

Wieczór Muzyczny

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

15. II (12:00-17:00)

Wymiana ubrań w Klubie „Mam Maluszka”

Wójt Gminy

Dom Kaszubski w Dębogórzu

19. I (11:00)

Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta

Wójt Gminy

Hala Sportowa w Mostach

16. II (11:00)

IX kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta

Wójt Gminy

Hala Sportowa w Mostach

22. II (9:00)

Turniej Halowej Piłki Nożnej (rocznik 2003) o Puchar AP-UKS Mosty

UKS Mosty

Hala Sportowa w Mostach

23. II (11:00)

X kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta

Wójt Gminy

Hala Sportowa w Mostach

2. III (11:00)

XI kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta – zakończenie rozgrywek

Wójt Gminy

Hala Sportowa w Mostach

7. III (18:00)

Dzień Kobiet

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

8-9. III

Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej (rocznik 2005 i młodsi)

UKS Mosty

Hala Sportowa w Mostach

9. III (9:00)

IX Kibol-Cup 2014 – Mistrzostwa Powiatu Puckiego w Futsalu

Sportowe Kaszuby,
CKPiS Wła-wo, Wójt Gminy

Hala OPO Cetniewo we Władysławowie

18. III

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

Szkoły Gminy Kosakowo

Szkoły na terenie Gminy Kosakowo

20. III

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Szkoły Gminy Kosakowo

Szkoły na terenie Gminy Kosakowo

Ważniejsze telefony:
- Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo - tel. 58 660 43 00;- Biuro Rady Gminy Kosakowo - tel. 58 660 43 25;- Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - tel. 58 620 06 95;- Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tel. 58 620 06 95;- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie - tel. 58 735 46 56;- Gimnazjum w Mostach - tel. 58 679 23 90;- Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu - tel. 58 679 13 25;- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach - tel. 58 679 13 21;- Szkoła Podstawowa w Pogórzu - tel. 58 665 76 30;- Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze – prezes, Franciszek Sorn;- Kaszubski Regionalny Chór Morzanie – prezes, Wanda Krause: tel. 792 679 133;- GKS Sztorm Mosty – prezes, Antoni Wica: tel. 608 276
893;- UKS Lider Dębogórze – prezes, Mariusz Wiński: tel. 602 385 709;- UKS Mosty – prezes, Kazimierz Wróbel: tel. 504 005 439.

Wystawa malarska
Przez cały miesiąc luty w gminnej bibliotece będzie gościć wystawa
malarska wypożyczona z zaprzyjaźnionej biblioteki w Bolszewie. Pra-

ce są owocem zeszłorocznego pleneru malarskiego inspirowanego
powieścią pt. Twarz Smętka Jana Drzeżdżona, jednego z najwybitniejszych i najbardziej znanych pisarzy kaszubskich dwudziestego
wieku. ZAPRASZAMY

Wernisaż wystawy Anioły na święta

-Kerszka. Artystka przedstawiła pokrótce niezwykle interesujący
proces tworzenia swoich grafik, a także opowiedziała o inspiracjach.

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo nigdy wcześniej nie gościła
u siebie tylu miłośników sztuki na raz jak w sobotni wieczór 14 grudnia 2013 r. podczas wernisażu otwierającego wystawę grafik (akwafort) zatytułowaną Anioły na święta autorstwa Ewy Narloch-

Autorka prac to absolwentka Liceum Plastycznego w Gdyni-Orłowie
oraz ASP w Gdańsku gdzie studiowała na wydziale Malarstwa i Grafiki.
Dyplom obroniła z wyróżnieniem w 2002 roku w pracowni grafiki użytkowej. Aneks do dyplomu wykonała w pracowni malarstwa ściennego

Z ŻYCIA SZKÓŁ 17

BIULETYN GMINNY KOSAKOWO 01/2014
i witrażu. Ulubioną techniką Artystki jest wklęsłodruk oraz linoryt. Stworzyła własny wyróżniający się styl dzięki mieszaniu różnych technik graficznych oraz tworzeniu nowych, własnych co pozwala rozpoznać bez
trudu autorstwo jej prac. Zajmuje się również malarstwem na jedwabiu
oraz grafiką projektową.
Oprócz pokarmu dla duszy (przepięknych, wzbudzających podziw
gości prac) Autorka zadbała również o pokarm dla ciała przygotowu-

jąc przepyszne domowe wypieki (z artystycznym akcentem). Podczas gdy dorośli zajęci byli rozmowami o sztuce, dzieci w specjalnie
przygotowanym dla nich kąciku mogły własnoręcznie wykonać dekoracje o tematyce świątecznej.Spotkanie uświetnił grą na pianinie
dr Jan Freiher, któremu raz jeszcze bardzo dziękujemy.
Z uwagi na duże zainteresowanie wystawą przedłużyliśmy czas jej
trwania do końca stycznia 2014 roku.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
SP MOSTY
KONCERT BOŻONARODZENIOWY DLA RODZICÓW
i KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

12.12.2013 roku tradycyjnie odbył się w naszej szkole Koncert
Bożonarodzeniowy i Kiermasz Świąteczny. Wszyscy bardzo się
zaangażowaliśmy, by w tym niezwykłym przedświątecznym
czasie spotkać się razem: rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Każda klasa prezentowała swoje prace plastyczne i techniczne ( choinki, stroiki, bombki i wiele, wiele innych przepięknych
rzeczy). Można było zjeść tradycyjny chleb ze smalcem i ogórkiem oraz mnóstwo pysznych ciast i ciastek. Na sali gimnastycznej odbyło się widowisko, któremu towarzyszył szum
skrzydeł anielskich. Aniołki duże i małe śpiewały kolędy, tańczyły, recytowały wiersze. Zaśpiewał chór szkolny oraz zagrał
zespół muzyczny. Koło teatralne klas młodszych zaprezen-

Ruch jest ważny, sport jest fajny,
ale koszykówka jest piękna…
O tym doskonale wiedzą uczniowie z naszej szkoły ( Radosław
N., Kacper B.- klasa V b, Damian D., Dawid D., Bartłomiej K. –
Klasa VI a, Konrad P., Paweł P., Damian P., Piotr P., Aleksander B.,
Paweł H., Kacper Z. z klasy VI b). Dnia 8 listopada 2013r. drużyna
z Mostów przystąpiła do turnieju „Nordea Trefl Basket Cup” –
jednego z największych turniejów koszykarskich dla uczniów
pomorskich szkół podstawowych. Organizatorem turnieju
było Stowarzyszenie Trefl Pomorze a sponsorem tytularnym
Nordea Bank Polska. Turniej wspomagała również firma Trefl
SA oraz klub koszykarski Trefl Sopot.
W zawodach udział wzięły reprezentacje 24 szkół podstawowych z terenu Trójmiasta i okolic. W pierwszym etapie rozgrywek nasza reprezentacja rozegrała 3 mecze wygrywając
w pięknym stylu z zespołem ze Szkoły Podstawowej z Pogórza
22:10 , z zespołem Szkoły Podstawowej nr 39 z Gdyni 20:10
oraz z zespołem Szkoły Podstawowej z Dębogórza 27:10. Radości nie było końca …. Awans do ćwierćfinału.
Dzień 13 grudnia był dniem rywalizacji o wejście do półfinału.
Trzynastka nie przyniosła pecha . Wspaniała gra zawodników

towało jasełka. Na naszą szkolną uroczystość przybyło wielu
rodziców, którym gorąco dziękujemy za wsparcie naszych
działań, za liczną obecność i stworzenie miłego, ciepłego,
przedświątecznego nastroju.
z Mostów, ich waleczność i determinacja udowodniły , że praca na zajęciach w-fu może doprowadzić do sukcesu. Pokonali
Szkołę Podstawową z Pogórza 31:25 i Szkołę Podstawową
nr 17 z Gdyni 36 :33.
Marzenie zawodników z Mostów się spełniło. Wywalczyli
awans do finału a areną ich kolejnych koszykarskich zmagań
będzie Sopocka Hala 100 –lecia zaś mecz o 3 miejsce i wielki
finał na Ergo Arenie przed meczem pierwszego zespołu Trefla
Sopot w Tauron Basket lidze .
Trzymamy za Was kciuki i życzymy szczęścia
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11 stycznia w Rewie odbyła się już po raz czwarty impreza pod nazwą
Nordic Morsing, zorganizowana przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika, na którą przybyło prawie 120 osób z różnych części kraju:
m.in. Fromborka, Elbląga, Słupska, Łeby i Tczewa. Specyfika imprezy
polega na połączeniu dwóch niezwykłych aktywności rekreacyjno-sportowych o bardzo prozdrowotnych walorach: kąpieli w Zatoce
oraz rajdu Nordic-Walking (do wyboru były dwa dystanse: 4- oraz 8-kilometrowy). Po zakończeniu rajdu w barze czekała na każdego gorąca
zupa oraz herbata. Wśród uczestników rozlosowano upominki
z Gminy Kosakowo.

SEKCJA KARATE w GDK
Rusza sekcja karate dla dzieci i młodzieży w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Zajęcia, prowadzone przez instruktora Piotra Wilkowskiego, odbywać się będą w każdy wtorek w godz. 17:00 - 18:30
oraz czwartek w godz. 19:15 - 20:45. Zapisy na zajęcia prowadzi Referat
ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji tut. Urzędu Gminy (telef. 58
620 06 95 lub mailowo: rkis@kosakowo.pl).

TENIS STOŁOWY W ŚWIETLICY SOŁECKIEJ
W MECHELINKACH

Wszystkich dorosłych wielbicieli pingponga zapraszamy na
bezpłatne zajęcia tenisa stołowego w świetlicy sołeckiej w Mechelinkach. Zajęcia, prowadzone przez Kazimierza Wróbla, odbywają się w każdy czwartek w godz. 17:15 - 19:15.

Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
(na półmetku Rewa z kompletem punktów!)
Na półmetku ligi bez porażki pozostają już tylko dwie drużyny sołeckie: Rewa, która jak dotąd zgromadziła komplet 15
punktów, i Dębogórze Wybudowanie – z 4 wygranymi i 1 zremisowanym meczem. Dużo wskazuje na to, że pomiędzy tymi
właśnie zespołami rozstrzygnie się walka o Mistrzostwo Gminy
i Puchar Wójta. Trzecie miejsce zajmują Mosty, które mają rozegrany jeden mecz więcej od prowadzącej dwójki i jednocześnie stratę: 3 punktów do drugiego i 5 punktów do pierwszego
miejsca.
Poniżej pełny układ tabeli po 6. kolejkach:
l.m.
pkt.
bram.
1. Rewa
5
15
46–8
2. Dębogórze Wybudowanie
5
13
44–17
3. Mosty
6
10
42–26
4. Delfin Rewa
6
9
35–27
5. Leśne Ludki (Suchy Dwór)
6
9
31–32
6. AP-UKS Mosty
5
6
22–26
7. Dębogórze
4
6
20–19
8. Pierwoszyno
6
6
35–43
9. Kazimierz
5
6
20–38
10. Rezerwy (Kosakowo)
4
3
21–32
11. Forfun (Kosakowo)
6
3
21–69

Zakończenie Ligi i XI kolejka spotkań zaplanowana jest na 2
marca. Wcześniej odbędą się mecze: 26 stycznia (VII kolejka),
2 lutego (VIII), 16 lutego (IX) i 23 lutego (X). Początek meczów
– godz. 11:00 w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach.
Wstęp wolny, zapraszamy!
Tydzień po zakończonych rozgrywkach sołeckich odbędą się
IX Mistrzostwa Powiatu w Futsalu „Kibol Cup 2014”, na których
Gminę Kosakowo tradycyjnie reprezentować będą dwie najlepsze ekipy z ligi sołeckiej. Termin i miejsce Mistrzostw: niedziela, 9 marca od godz. 9:00, Hala OPO Cetniewo we Władysławowie.
Aktualne wyniki, tabele, statystyki meczowe – można śledzić
pod adresem: kosakowo.pl/rkis/sport.

DelfinRewa-Rezerwy

Debogorze-Mosty
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Młodzieżowe Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej 2014
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
W planach (przełom lutego i marca) jest rozegranie meczów
młodzieżowej ligi halowej piłki nożnej.

rezerwowych rocznika 1997 lub młodszego (decyduje rok urodzenia).

Podobnie jak w ubiegłym roku, w składzie mogą się znaleźć
osoby zameldowani w Gminie Kosakowo, uczniowie uczęszczający do szkół z terenu Gminy Kosakowo lub zawodnicy
gminnych klubów (jednak nie więcej niż z dwoma zawodnikami spoza Gminy lub spoza szkoły z terenu Gminy). Drużyna
liczy 5 zawodników (4 w polu + bramkarz) oraz 5 zawodników

Zgłoszenia prosimy kierować na adres rkis@kosakowo.pl, telefonicznie: 58 620 06 95 lub osobiście w Referacie ds. Kultury
i Sportu w Rewie przy ul. Morskiej 56 (pon. – piąt. w godz. 8:0016:00).

Yacht Club Rewa na nowym kursie
W dniu 05.12.2013 odbyło się walne zebranie członków Yacht
Club Rewa. Wybrano nowy zarząd w składzie:
Kazimierz Połcik – komandor, Grzegorz Hinc – wicekomandor ds. żeglarstwa wyczynowego, Janusz Hajdel- wicekomandor ds. technicznych, Andrzej Kadłubicki – Sekretarz, Maciej
Twarowski – Skarbnik, Wojciech Kierszka – członek zarządu ds.
technicznych, Artur Siwik –członek zarządu ds. sportu.
Przez Janusza Frąckowiaka, długoletniego członka klubu, pełniącego w klubie wiele funkcji w zarządzie, trenera żeglarstwa,
opracowany został szczegółowy harmonogram imprez żeglarskich. Już od 26 kwietnia rozpoczniemy startem w regatach
o Puchar Otwarcia Sezonu i Puchar Małego Morza w klasie
PUCK, organizowany przez HOM Puck.
Od 6 maja rozpoczynają się regaty w sześciu ligach YC Rewa
oraz coroczne, tradycyjne regaty organizowane przez YC Rewa
: Regaty Samorządowe o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego, II Memoriał Teresy Remiszewskiej ,Regaty o Puchar
Wójta Gminy Kosakowo, Mistrzostwa Gminy Kosakowo , Regaty
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo ,Mistrzostwa Polski w Klasie Puck, Memoriał Bogdana Kamieńskiego,
III Memoriał Andrzeja Reymana.
Sezon zamkniemy udziałem w regatach o Puchar Zamknięcia
Sezonu oraz Puchar Małego Morza organizowany przez HOM
Puck.
W roku 2010, roku rozpoczęcia działalności klubu pod nazwą Rewska Szkuta, dysponowaliśmy dwoma jachtami klasy Puck. Obecnie,

dzięki wielkiemu zaangażowaniu trenera Janusza Frąckowiaka oraz
poprzednich członków zarządu mamy do dyspozycji 12 jachtów żaglowych PUCK, 11 Optymistów, w tym dwa zakupione przez Gminę
Kosakowo, 1 szt. OKD, jeden jacht klasy EUROPA, dwa jachty klasy
420 i trzy jachty klasy Finn. Posiadamy też dwie motorówki i ponton
z silnikami przyczepnymi.
Bardzo duży nacisk klub kieruje na program: Edukacja
Żeglarska Dzieci i Młodzieży. Realizując słowa Wójta
gminy, który powtarza, że każdy gimnazjalista z naszej
gminy powinien mieć patent żeglarski, po raz kolejny
chcemy prowadzić zajęcia w tym programie dla dzieci
z Gminy Kosakowo w terminie 30.06-30.08.br. Planujemy
zorganizować kurs żeglarski, dwa kursy motorowodne oraz
dwa obozy żeglarskie dla młodzieży. W zamierzeniach klubu
jest zorganizowanie i prowadzenie morskich obozów wędrownych, podczas których dzieci, młodzież oraz dorośli uczyć
się będą podróżowania pod żaglami oraz poznawać będą piękno przyrody jaka otacza nas na akwenach Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej. W tym miejscu chcę poinformować, że klub nasz
jest wyjątkiem w skali krajowej, gdyż dzieci i młodzież do lat
18 z Gminy Kosakowo nie płacą za pływanie na naszych
jachtach, za udział w kursach, za udział w regatach.
Od dwóch lat Yacht Club Rewa jest organizacją pożytku publicznego.
Dla
naszej działalności niezbędne są
środki finansowe, pozwalające na prawidłową pracę klubu, remont sprzętu, ubezpieczenie jachtów i osób. Liczymy bardzo na mieszkańców Gminy Kosakowo o wsparcie nas 1% odpisem z podatku na rzecz naszego klubu.
Nasz numer KRS: 0000 356 002.
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Współpraca Sztormu Mosty z Operatorem Systemu Magazynowania

Po udanej rundzie jesiennej, kolejne dobre wieści nadchodzą
z Gminnego Klubu Sportowego Sztorm Mosty. Zarówno seniorzy, jak i drużyny młodzieżowe, na półmetku rozgrywek zajmują miejsca w czołówce tabeli. Być może dzięki temu, na naszą
drużynę większą uwagę skierowali sponsorzy. Mamy już tego
pierwsze efekty.

z siedzibą w Dębogórzu. Jest to spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGNiG (Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa). Operator Systemu Magazynowania Sp. z o. o. pełni
ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego
kraju. Oferowane przez spółkę usługi magazynowania paliwa
gazowego są świadczone w 6 instalacjach magazynowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Jednocześnie spółka prowadzi inwestycję budowy kawernowego podziemnego magazynu gazu – KPMG Kosakowo oraz rozbudowy KPMG Mogilno.
Budowa KPMG Kosakowo pozwoli na poprawę warunków
przesyłu gazu ziemnego w regionie, w tym zapewni nieprzerwane dostawy gazu oraz zwiększy możliwości podłączenia do
systemu nowych odbiorców.

W zeszłym miesiącu Prezes Antoni Wica i członek zarządu
Michał Michalski zawarli – w imieniu klubu – umowę o współpracy ze spółką Operator Systemu Magazynowania Sp. z o. o.

Mamy nadzieję, że współpraca będzie układała się pomyślnie
dla obu stron i wpłynie pozytywnie na rozwój klubu Sztorm
Mosty.

Ogólnopolski Turniej Halowy – Sztorm Mosty Cup 2014
11 stycznia br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach odbył się Ogólnopolski Turniej Halowy Sztorm Mosty Cup 2014.
W turnieju wzięło udział 8 drużyn z rocznika 2002: Santos Gdańsk, Bałtyk Gdynia, KP Gdynia, KKS Kalisz, MKS Polonia Lidzbark Warmiński, Elana Toruń oraz dwa zespoły Sztormu Mosty. Tegoroczny turniej wygrała drużyna z Kalisza.

Turniej w Gdyni z okazji 22. finału WOŚP

Turniej Orły Cup 2014 w Tczewie

12 stycznia br. drużyna Sztormu rocznika 2004 i młodsi wzięła udział w turnieju zorganizowanym przez SP nr 44 w Gdyni
z okazji 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Turniej
miał charakter charytatywny i nie były prowadzone żadne klasyfikacje, natomiast wspierana była WOŚP poprzez dobrowolne datki do puszki i licytacje. Obok Sztormu Mosty w turnieju
wystąpiły następujące drużyny: SI Arka Gdynia, KP Gdynia, Iskra
Gdynia oraz reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 44 z Gdyni.

Zespół UKS Mosty rocznika 2005 zajął III miejsce w Turnieju Orły
Cup, który rozegrany został w Tczewie. Zespół z Mostów rywalizował z drużynami Bałtyku Gdynia, UKS Orłów Tczew, Olimpii
Elbląg (mecze grupowe) oraz Arki II Gdynia w meczu o III miejsce (zwycięstwo 4:3). Z meczu na mecz drużyna robi postępy,
a gra to dla nich zabawa. Gratulujemy.

Nabór do sekcji piłkarskich UKS Mosty

Turniej Halowej Piłki Nożnej
rocznika 2004 i młodsi – 9 lutego 2014 r.

AP-UKS Mosty prowadzi nabór do swoich sekcji piłkarskich
w rocznikach: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 oraz w najmłodszej
– UKS-Junior, 3–5-latków. Kontakt u trenera Andrzeja Zawadzkiego pod numerem telefonu: 888 095 035 lub przez stronę:
W niedzielę 9 lutego br. o godz. 9:00 w Hali Sportowej przy
uksmosty.futbolowo.pl
Gimnazjum w Mostach odbędzie się Turniej Halowej Piłki Nożnej rocznika 2004 i młodsi, organizowany przez Gminny Klub Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty prowadzi ciągły nabór
Sportowy Sztorm Mosty. Serdecznie zapraszamy.
do sekcji piłkarskiej chłopców z rocznika 2004, 2005 oraz 2006,

Nabór do drużyn
			 juniorskich

2007 i młodszych. Przez cały czas można się zapisywać telefonicznie bezpośrednio u trenerów poszczególnych grup, wysyłając e-mail bądź osobiście na treningach.
- Rocznik 2004/2005, trener Mirosław Kowalewski – tel. 695 117 105.
- Rocznik 2006 i młodsi, trener Daniel Kuplicki – tel. 513 988 298.
W każdej chwili można także dołączyć do drużyn starszych
roczników:
- Rocznik 2002/2003, trenerzy: Łukasz Godlewski – tel. 510 081
607 i Michał Michalski – tel. 507 625 650.
- Rocznik 1999-2001, trener Paweł Formella – tel. 608 272 212.
Strony klubu: sztormmosty.futbolowo.pl (seniorzy), sztormiaki.futbolowo.pl (2002/03), sztormekmosty.futbolowo.pl
(2004/05), sztormmosty2006.futbolowo.pl (2006 i młodsi).
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Wielki sukces rocznika 2005 UKS Mosty
22 grudnia 2013 r. w hali Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się turniej piłki nożnej rocznika 2005 – Gdynia Junior
Futsal 2013. Organizatorem turnieju był Klub Piłkarski Bałtyk
Gdynia.
W turnieju wzięło udział 10 zespołów; drużyna UKS Mosty trafiła w nim na: Bałtyk Gdynia, Bałtyk II Gdynia, Bałtyk III Gdynia
i KS Chwaszczyno, remisując jeden i wygrywając 3 pozostałe mecze w grupie. W półfinale UKS zmierzył się z AP Vestito
Gdynia. Po emocjonującym meczu drużyna z Mostów pokonała rywala z Gdyni, a w ostatnim meczu Turnieju – w finale, po
bardzo zaciętym meczu zespół Football Academy i tym samym
zapewnił sobie wygraną w całym turnieju. Gratulujemy trenerowi – Robertowi Pryka i młodym zawodnikom UKS-u. Warto
dodać, że najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został
Jakub Leszczyński, zawodnik UKS Mosty.
(UKS Mosty)

powiatów: puckiego, wejherowskiego, starogardzkiego, tczewskiego, gdańskiego oraz z Gdańska i z Gdyni.
Z kolei w sobotę 22 lutego od godz. 9:00, w tym samym miejscu, odbędzie się Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar AP-UKS
Mosty dla rocznika 2003. Zapraszamy do kibicowania oraz
zgłaszania się drużyn do udziału w Turnieju. Kontakt u trenera
Andrzeja Zawadzkiego pod nr. tel.: 888 095 035.

Turnieje Halowe Piłki Nożnej:
o Puchar Dyrektor SP w Mostach
i o Puchar AP-UKS Mosty
– 8 lutego i 22 lutego 2014 r
22 grudnia 2013 r. w hali Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się turniej piłki nożnej rocznika 2005 – Gdynia Junior
Futsal 2013. Organizatorem turnieju był Klub Piłkarski Bałtyk
Gdynia.
W sobotę 8 lutego od godz. 8:00 w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach UKS Mosty organizuje Turniej Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Dyrektor SP Mosty – Anny Szymborskiej. Do
Turnieju zgłosiło się 16 drużyn (rocznika 2004 i młodsi) z terenu

JUBILEUSZE

Pani Stefanii Slomińskiej z Pogórza
z okazji jej 94 urodzin w imieniu Wójta
życzenia złożył zastępca wójta oraz sołtys wsi.
Pani Józefie Piepke z Pierwoszyna z okazji jej 92 urodzin
w imieniu Wójta życzenia złożyli Zastępca Wójta Zdzisław
Miszewski oraz Radna wsi Wiktoria Śliwińska.

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

Kostrach Helena
z Mechelinek, lat 88
Kulling Jadwiga
z Dębogórza Wybudowania, lat 89
Patschull Teresa
z Pogórza, lat 77
Szymański Tadeusz
z Mechelinek, lat 75
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2013 JUŻ ZA NAMI

GMINNA KOSAKOWO

W TROSCE O PAŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców współtworzyliśmy nowy komisariat Policji w Kosakowie.

ROZBUDOWALIŚMY
ALEJĘ ZASŁUŻONYCH
LUDZI MORZA W REWIE

Trakt spacerowy dla mieszkańców i turystów
z ławeczkami, pergolami i urządzeniami fitness
o wartości ponad półtora miliona złotych, z pewnością przedłuży sezon turystyczny w tej malowniczej
miejscowości.

DBAJĄC O DROGI

Udzielając 50% pomocy finansowej Zarządowi
Powiatu Puckiego (ul. Wiejska jest drogą powiatową),
możliwy był remont nawierzchni asfaltowej długości
750 m na odcinku Kosakowo- Pogórze. Dodatkowo
wybudowano wyspowe progi zwalniające w ciągu
drogi powiatowej w obrębie Szkoły Podstawowej
im. Xawerego Czernickiego w Pogórzu.

ZAGOSPODAROWALIŚMY TEREN
WOKÓŁ STAWU W PIERWOSZYNIE

Wykonano nasadzenia krzewów i roślin zielonych,
trawników, ciągów komunikacji pieszej, oświetlenia
oraz elementów wyposażenia terenu (m.in. ławki,
kosze na śmieci) oraz montaż zestawu outdoor fitness, tj. zestawu do ćwiczeń siłowych na świeżym
powietrzu.
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KULTURA:
TEATR, CHÓRY, KLUB SENIORA

Uzdolnieni mieszkańcy gminy także w roku 2013
korzystali z bogatej oferty kulturalno- rozrywkowej.
Z dumą śledziliśmy dokonania zespołów folklorystycznych, teatru i chórów. Coraz ciekawszą ofertę prezentuje też Biblioteka Gminna zapraszając m.in. do powstałego w ubiegłym roku Klubu Małego Czytelnika.

SPORT

Dzieci i młodzież z gminy Kosakowo również dzięki
dotacjom z budżetu gminy (grantom) w 2013 r. mogła bezpłatnie zdobywać patent żeglarski. Stale modernizowana baza turystyczna pozwalała naszym
mieszkańcom na korzystanie z unikatowego nadmorskiego położenia gminy.

W 2013 ROKU
GMINA
KOSAKOWO
AWANSOWAŁA
Z MIEJSCA 12 NA 9
W RANKINGU
SAMORZĄDÓW
WYDAWNICTWA
RZECZPOSPOLITA.

Zebrane przez Kapitułę dane ministerialne, wysokie
wyniki wskaźników inwestycyjnych i finansowych
dało naszej gmine miejsce w złotej dziesiątce.

NASZ WÓJT
NAJLEPSZY
W POLSCE

Wieloletni dorobek pracy Wójta Gminy Kosakowo po raz kolejny został
doceniony przyznaniem
tytułu Najlepszego Wójta w Polsce - „Lidera Samorządu 2013” w rankingu Dziennika Rzeczpospolita, a także tytułem Najlepszego Wójta Pomorza
w plebiscycie Dziennik Bałtyckiego 2013.

REFERENDUM GMINNE
Rada Gminy Kosakowo postanowiła o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kosakowo. Referendum było
ważne, wzięło w nim udział 32,57 % uprawnionych do
głosowania mieszkańców gminy
BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesięcznik Rady
i  Wójta Gminy  
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69,
Tel. (058) 660 43 00, Fax (058) 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy ostatni tydzień miesiąca. Nakład 3855 egz.
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Niebezpieczny „potencjał” baterii!
Niestety, mówiąc o potencjale małej baterii mamy na myśli nie tylko to, ile materiałów możemy z niej odzyskać poprzez
zastosowanie metod recyklingu, ale również wysoki poziom niebezpieczeństwa skażenia środowiska jaki niesie za sobą
nieodpowiednie gospodarowanie bateriami. Czy wiesz, że jedna mała bateria guzikowa jest w stanie skazić jeden metr sześcienny
gleby i zatruć 400 litrów wody? A teraz wyobraź sobie, jak ogromne szkody w środowisku może wywołać np. kilogram
„paluszków”, baterii które występują w każdym z naszych gospodarstw domowych, a które zamiast do punktów ich zbierania, trafią
do pojemnika na zmieszane odpady?
Baterie zaliczamy do grupy odpadów niebezpiecznych ze względu na wybrane metale ciężkie jakie zawierają m.in.: ołów,
kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu wywołując choroby nerek oraz dysfunkcje pozostałych naszych układów
m.in. pokarmowego. Zważywszy na fakt, że obecnie 90% baterii używanych w Polsce to baterie jednorazowe, najczęściej
manganowo- cynkowe lub alkaliczne, niezwykle ważne jest oddzielenie ich ze strumienia pozostałych odpadów komunalnych
i przetworzenie w celu neutralizacji. Pamiętać należy, że niezależnie od składu chemicznego baterii, jej wpływ na nasze zdrowie
i stan środowiska naturalnego nie jest obojętny.
Gospodarka bateriami i akumulatorami została
przedstawiona
w
przepisach
ustawy
o
bateriach
i akumulatorach, której zapisy ściśle regulują działalność
podmiotów rynku bateryjnego: zarówno na wprowadzającego
baterie, zbierających jak i użytkowników końcowych.
Komunalny Związek Gmin pełni funkcję zbierającego baterie od
mieszkańców swoich gmin-członków poprzez ustawione na
terenie danej gminy stacjonarne punkty zbiórki odpadów
niebezpiecznych (tzw. PZON), objazdowe zbiórki odpadów
niebezpiecznych, a także ustawiane w placówkach
oświatowych, urzędach, sklepach, administracjach spółdzielni
mieszkaniowych i innych obiektach użyteczności publicznej
pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych baterii.
Łatwość i dostępność systemu zbiórki baterii jaki prowadzi Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
rokrocznie potwierdzamy ilością baterii zebranych w sposób bezpieczny i przekazanych do recyklingu do zakładu przetwarzania.
Należy pamiętać, że to nie pojemniki i zbiórki przedkładają się na powodzenie systemu gospodarki odpadami, ale mieszkańcy
świadomi ryzyka jakie niesie za sobą nieodpowiednie postępowanie z bateriami. Każdy z nas ustawowo zobowiązany do tego, aby
zużyte baterie oddawać do punktu ich zbierania. Obecnie w naszym systemie zbierania znajduje się około 460 placówek
prowadzących miejsce odbioru baterii, z których corocznie zbieramy od 13 do 16 ton baterii. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu
naszych mieszkańców liczba ta będzie stale rosła.
Odpady niebezpieczne to nie tylko baterie i akumulatory, ale także sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV),
niewykorzystane lub przeterminowane lekarstwa, resztki farb, lakierów, środków ochrony roślin. Wszystkie te odpady można
nieodpłatnie oddać w każdym z dziesięciu prowadzonych przez KZG na swoim terenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych
tzw. PZON.
Dla mieszkańców gminy Kosakowo, najbliższy punkt znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK
w Rumi przy ul. Dębogórskiej 148 (czynny od poniedziałku do piątku 10:00-18:00 oraz w soboty 10:00-15:00) oraz w Gdyni przy
ul. Żeliwnej 3 (czynny we wtorki i czwartki 14:00-17:00 oraz w soboty 11:00-15:00). W przypadku oddawania odpadów
niebezpiecznych do PZON* nie obowiązuje rejonizacja, zatem odpady można oddać w każdym z prowadzonych przez KZG na jego
terenie punktów do których mamy przysłowiowo „po drodze”.
* adresy oraz godziny otwarcia pozostałych PZON, terminy objazdowych zbiórek oraz adresy punktów w których znajdują się
pojemniki do zbiórki baterii dostępne są na stronie www.kzg.pl zakładka gospodarka odpadami
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia
gospodarka odpadami: (58)624 66 11, dgo@kzg.pl
edukacja ekologiczna: (58)6247515,dos@kzg.pl

