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PRZYSTAŃ RYBACKA W BUDOWIE

Informujemy Państwa, iż w trakcie prac budowlanych przy
Przystani Rybackiej w Mechelinkach, z powodu niekorzystnych
warunków atmosferycznych, pomosty pływające uległy zniszczeniu. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a zleceniodawca –
Gmina Kosakowo - nie dokonał odbioru wykonywanych robót
budowlanych, stąd konsekwencje zaistniałych zdarzeń ponosi
wykonawca. Budowę, w tym roboty i materiały, Wykonawca objął ubezpieczeniem kontraktowym. Gmina Kosakowo nie będzie
obciążona dodatkowymi kosztami związanymi z wytworzeniem
i zainstalowaniem nowych pontonów. Konsekwencje zaistniałej
sytuacji, w tym zanieczyszczenie niektórych plaż Zatoki Puckiej
ponosi wykonawca. Będąc w stałym kontakcie z Urzędem Morskim, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Wykonawcą,
Gmina Kosakowo monitoruje przebieg wydarzeń.

PRZYZNANO NAGRODY ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA
W DZIEDZINIE KULTURY I SPORTU

Zespół „Kosakowianie”, p. Zygmunt Miszewski, Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo, Gminny Klub Sportowy Sztorm
Mosty, sołecka drużyna sportowa Dębogórza - Wybudowania, Krzysztof Stromski oraz Patryk Buczyński to tegoroczni
laureaci Nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie

twórczości artystycznej oraz za całokształt dokonań w zakresie
upowszechniania i ochrony dóbr kultury jak również wysokie osiągnięcia sportowe za rok 2013.

W biuletynie:
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Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego
wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy Społecznej i który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
Z treścią podjętych uchwał można się zapoznać na stronie www.kosakowo.pl- zakładka- uchwały.

Cmentarz komunalny w Pierwoszynie

Uchwały podjęte na LIII Zwyczajnej Sesji Rady
Gminy Kosakowo w dniu 30 stycznia 2014 roku.
1. Uchwała Nr LIII/1/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kosakowo gmina Kosakowo – działki
nr 35/5,40/1,40/2,42/1,43/4,43/9, i 43/13.
2. Uchwała Nr LIII/2/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
3. Uchwała Nr LIII/3/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
4. Uchwała Nr LIII/4/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
5. Uchwała Nr LIII/5/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2014.
6. Uchwała Nr LIII/6/2014 w sprawie przystanków komunikacyjnych
w gminie Kosakowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Kosakowo.
7. Uchwała Nr LIII/7/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo.
8. Uchwała Nr LIII/8/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.
W ramach programu "Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020 udziela się wsparcia: dzieciom do czasu podjęcia
nauki w szkole podstawowej; uczniom do czasu ukończenia nauki
w szkole ponadgimnazjalnej;
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub
przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
o potrzebie udzielenia takiej pomocy.
Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym ma
być udzielona pomoc w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby
i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach terenu gminy
w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Finansowanie programu
Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz z dotacji
z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub
przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Uchwałą Nr LIII/1/2014 na sesji w dniu 30 stycznia 2014 roku Rada
Gminy Kosakowo wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości - działki nr 35/5,40/1,40/2,42/1,43/4,43/9, i 43/13 o ogólnej pow. 5,6901 ha
- położonej w obrębie geodezyjnym Kosakowo, stanowiącej teren
cmentarza i rezerwę na rozbudowę cmentarza.
Planowane wpływy ze sprzedaży tych gruntów, ujęte są w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy i w roku bieżącym stanowią zaplanowany dochód budżetu Gminy, mający odzwierciedlenie w wydatkach.
Zgodnie z oświadczeniem władz Gminy Miasta Gdynia Cmentarz Komunalny przyjmuje i będzie przyjmował pochówki osób – mieszkańców gminy Kosakowo.
Sprzedaż terenów gminnych pod poszerzenie cmentarza komunalnego
w Pierwoszynie stanowi wypełnienie zobowiązań wynikających z porozumienia z dnia 4 października 2012 roku zawartego z Prezydentem Miasta
Gdyni, a ponadto stanowi kontynuację wcześniejszych decyzji organów
gminy począwszy od 1994 roku. Zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są jako rezerwa na rozbudowę cmentarza oraz tereny leśne.
Z uwagi na to, iż ok. 1 ha gruntu przeznaczonego do sprzedaży pod rozbudowę cmentarza stanowią tereny leśne, co również znajduje odzwierciedlenie w planie miejscowym oznacza to, że ta część będzie wyłączona
z zagospodarowania i nie będzie wykorzystana pod cmentarz.
Zbycie nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego następuje w trybie bezprzetargowym według wartości ustalonej
przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość rynkowa prawa własności
nieruchomości stanowiącej przedmiot zbycia gruntu pod cmentarz
o ogólnej pow. 5,6901 ha została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 3.476.300,00 zł.
Nie mogąc pogodzić się z wolą większości Rady Gminy Kosakowo, czterech opozycyjnych radnych, w kilka dni po podjęciu
w/w uchwały, złożyło do przewodniczącego Rady Gminy wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji w celu uchylenia podjętej
uchwały. Zgodnie z nowelizacją Statutu Gminy Przewodniczący musi taką sesję zwołać w ciągu 7 dni. Sesja odbyła się dnia
12.02.br.
Zdecydowana większość - jedenastu radnych na piętnastu - nie
podzieliła argumentów 4-ch radnych, co zostało bezpardonowo skrytykowane na łamach biuletynu, którego redaktorem
jest Henryk Palczewski. Jest to kolejna próba poniżenia większości demokratycznie wybranych przez mieszkańców przedstawicieli Rady Gminy.
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Apel Wójta Gminy Kosakowo
skierowany do redakcji Dziennika Bałtyckiego o rzetelność dziennikarską i sprostowanie nieprawdziwych informacji zamieszczonych w dodatku Dziennika Bałtyckiego „Echo Ziemi Puckiej”
Wobec stałej manipulacji prawdą i faktami redaktorów „Dziennika Bałtyckiego” wzywam do sprostowania artykułu z piątkowego wydania
(7.02.2014r.) Echa Ziemi Puckiej: artykułu „Będzie cmentarz, będą korki”.
Druzgocąca nierzetelność redaktorów każe wątpić w misję obiektywnego dziennikarstwa. Cytowanie prezesów stowarzyszeń powstałych
na okoliczność zbliżających się wyborów samorządowych, podających nieprawdziwe, sobie wygodne informacje jest wielkim nadużyciem.
Zastanawiające jest pomijanie właściwych instytucji, tj. Gmina Kosakowo, Gmina Miasta Gdynia oraz Starosta Pucki, który w rzeczowej sprawie wydał decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych w celu określenia warunków hydrogeologicznych na terenie projektowanej
rozbudowy cmentarza komunalnego w Kosakowie.
Sam tytuł artykułu zapowiadający powstanie cmentarza jest kłamstwem. Cmentarz istnieje od 20 lat, a ruch wokół nekropolii, ulicą Rzemieślniczą z pewnością nie będzie bardziej uciążliwy niż wywrotki żwiru transportowanego z planowanej w pobliżu żwirowni. Cytowanie
za ignorantem w dziedzinie hydro i geologii istnienia rezerwy wody pitnej obrębu Cmentarza w Kosakowie na wysokości 30-40 cm pod
powierzchnią (kiedy Urząd Gminy Kosakowo dysponuje danymi o występowaniu 30-46 metrów pod powierzchnią) jest celowym wprowadzaniem w błąd opinii publicznej. Z kolei podane w artykule ceny gruntu w granicach do 180 zł za m 2 odpowiadają cenom gruntów
w dobrej lokalizacji pod zabudowę mieszkaniową. Przedmiotowy teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza i planowanej
żwirowni, a jego ukształtowanie (skarpy i pagórki) jest niekorzystne dla posadowienia budynków. Cena sprzedaży gruntu oszacowana
została na podstawie wyceny sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę i odpowiada cenom rynkowym.
Apeluję do redaktorów „Dziennika Bałtyckiego” o podstawową rzetelność dziennikarską i bezstronność w publikowanych materiałach.
										Wójt Gminy Kosakowo
										Jerzy Włudzik

SPRAWOZDANIE

z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 31.12.2013r. – 30.01.2014r.

1. Na podstawie § 6a pkt 10 Uchwały Nr IV/7/2011 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi (ze zm.) Zarządzeniem Nr 115/2013 Wójta Gminy Kosakowo z
dnia 31 grudnia 2013r. zatwierdziłem regulamin komisji konkursowych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.
Regulamin został ogłoszony i jest dostępny na www.bip.kosakowo.pl
w menu stowarzyszenia.
2. Zarządzeniem Nr 1/2014 ogłosiłem wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie przetargowym na okres 1 roku (dz. nr 50/3 teren przy cmentarzu, obręb Kosakowo)
3. Zarządzeniem Nr 7/2014 określiłem wysokość kwoty dotacji
z budżetu Gminy Kosakowo do kosztów utrzymania jednego dziecka w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kosakowo (koszt utrzymania jednego
dziecka w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Kosakowo– 349,70 zł., koszt utrzymania jednego dziecka w punktach przedszkolnych – 186,50 zł.).
4. W dniu 31.12.2013r. ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2014 z terminem składania ofert do dnia 24 stycznia 2014r.
Wpłynęło 36 ofert w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia na
ogólną kwotę 621.097 zł.
5. Zarządzeniem Nr 8/2014 powołałem komisję konkursową do
opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dla organizacji poza-

rządowych w roku 2014. (skład komisji: przedstawiciele Wójta: Krystyna
Schmidt, Paulina Kraska, Jolanta Mojsiejuk, przedstawiciele organizacji
pozarządowych: Andrzej Śliwiński – Stowarzyszenie OSP Kosakowo, Ewelina Paszke- Stowarzyszenie na rzecz dzieci artystycznie uzdolnionych
Gminy Kosakowo , Radosław Daruk – Fundacja FLY Gdynia). Od organizacji pozarządowych wpłynęło pięć zgłoszeń kandydatów do komisji. Posiedzenie w/w komisji odbyło się w dniu 3.02.br.
Informacja o zgłaszaniu przez organizacje pozarządowe kandydatów
do komisji została zamieszczona na www.bip.kosakowo.pl w menu
stowarzyszenia.

Ponadto informuję,
że na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 1; ust. 1 i 3 w związku z § 7 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr II/11/10 z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kosakowo oraz jej
jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych dnia 31 grudnia 2013 roku dokonałem umorzenia z urzędu
dwudziestu dziewięciu dłużnikom łącznej kwoty 5.570,00 zł z tytułu
Mandatu Karnego.
Wszystkim dłużnikom zostały umorzone postępowania egzekucyjne
przez właściwe zgodne z miejscem zamieszkania dłużnika Urzędy
Skarbowe w związku z brakiem możliwości egzekucji, przedawnieniem, śmiercią dłużnika.

Sołtysi informują
REWA - Sołtys wsi Rewa Marcin Kopitzki informuje, że podatek od nieruchomości można wpłacać u sołtysa w dniach 13, 14,
15 marca w godzinach od 16:00 do 19:00. Adres: Rewa, ul. Morska 121.
DĘBOGÓRZE - Sołtys wsi Dębogórze informuje mieszkańców Dębogórza, że podatek od nieruchomości można wpłacać
w dniach 12, 13, 14 od godziny 13:00 do 20:00, a w sobotę 15 marca od godziny 10:00 do 14:00. Adres: 81-198 Dębogórze,
ul. Roślinna 9.
MOSTY – sołtys Alina Merchel informuje, że podatek od nieruchomości można wpłacać w dniach 13, 14, 15, marca w godz. od
10 – 18.. Adres: Mosty, ul. Konwaliowa 29.
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Wyniki zbiórek publicznych

1/ Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie O/Dębogórze-Kosakowo informuje, że ze sprzedaży cegiełek w formie zbiórki publicznej ofiar
w roku 2013 uzyskano kwotę 14.100 zł. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone w przeważającej części na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę Checzy Nordowych Kaszebów w Kosakowie oraz na zakup regału, szafki narożnej do ekspozycji starych
przedmiotów używanych dawniej do pracy rzemieślniczej. Stanowią wyposażenie Sali w Checzy. Zrzeszenie dziękuje wszystkim, którzy
wsparli inicjatywę pomocy.
2/ Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni informuje, iż przeprowadziło zbiórkę Publiczna pieniędzy podczas Jarmarku
Świątecznego, który odbył się w dniach 21-22 grudnia 2013r. na terenie Galerii SZPERK w Pogórzu. Wolontariusze zebrali łącznie 4.266,70 zł.
Kwota ta została przeznaczona na zakup drobnego sprzętu medycznego.

Teleopieka w gminie Kosakowo
W związku z uruchomieniem usług Teleopieki w Gminie Kosakowo dla
osób samotnych powyżej 60 roku życia oraz osób chorych mieszkających samotnie, organizujemy w dniu 13 marca 2014r. o godz.
17.00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie spotkanie informacyjne,
na które zapraszamy osoby zainteresowane tym nowym sposobem pomocy i opieki nad ludźmi starszymi.
Wszelkie informacje dot. Teleopieki znajdą Państwo na stronie internetowej
Gminy Kosakowo na www.bipkosakowo.pl zakładka „Zdrowie” oraz w Referacie ds. Oświaty i Zdrowia w Urzędzie Gminy Kosakowo (pok. Nr 210 II piętro,
tel. 58 660 43 45)..

Decyzja Komisjii Europejskiej ws. Lotniska Gdynia - Kosakowo
W związku z podaną do wiadomości publicznej informacją o konieczności zwrotu uzyskanej pomocy publicznej z UE, otrzymanej
na budowę infrastruktury lotniska Gdynia – Kosakowo informujemy,
że samorządy Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo nie zgadzają się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, która uznała, że Spółka Port Lotniczy
Gdynia – Kosakowo otrzymała niedozwoloną pomoc publiczną.
Wspólnicy Spółki uzyskali wszystkie, wymagane przepisami, decyzje
i zgody właściwych urzędów. Został sporządzony Test Prywatnego
Inwestora (przygotowany przez renomowanego eksperta, firmę
Pwc sp. z o.o.), który wykazał, że budowa lotniska cywilnego Gdynia
– Kosakowo jest zasadna oraz że udziałowcy publiczni działają tak, jak
racjonalnie postępujący i kierujący się względami ekonomicznymi inwestor.
Zdaniem obu samorządów wspólnicy Spółki dołożyli należytej staranności, by zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego,
a także analizami prawnymi i ekonomicznymi rynku lotniczego, opracowanymi przez niezależne międzynarodowe i krajowe firmy dorad-

cze przekształcić część lotniska wojskowego w cywilne.
Wyjaśniając kontekst finansowy zaistniałej sytuacji przypominamy,
że Gmina Kosakowo swoje udziały w spółce Port Lotniczy GdyniaKosakowo wprowadziła aportem z tytułu dzierżawy gruntu na okres
30 lat, jaką otrzymała od Skarbu Państwa.
Decyzja komisji U.E. oznacza, że spółka powinna zwrócić samorządom
uzyskaną pomoc publiczną w kwocie 91,7 mln zł , z czego Gminie
Gdynia 85 mln, gminie Kosakowo 6 mln. Z tego 70 mln przeznaczono
na budowę infrastruktury lotniska.
Nie otrzymaliśmy jeszcze oficjalnych dokumentów dotyczących wydanej przez UE decyzji, dlatego też nie ma oficjalnego stanowiska samorządów w tej sprawie. Pewne jest jednak, że Gmina Miasto Gdynia
i Gmina Kosakowo są zdeterminowane by kontynuować prace nad
stworzoną infrastrukturą lotniskową i optymalnie ją wykorzystywać
dla dobra regionu. Realizując tym samym zapisy strategii rozwoju
transportu lotniczego na Pomorzu.

PLANOWANE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE W POGÓRZU
Trwają uzgodnienia z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni - Zarządcą ulicy Płk.Dąbka w sprawie warunków wykonania skrzyżowania
planowanej drogi lokalnej na terenie gminy Kosakowo i ul.Płk.
Dąbka, naprzeciwko ul.Porębskiego w Gdyni. Ulica Płk.Dąbka jest
zlokalizowana w granicach administracyjnych Gminy Gdynia,
natomiast tereny zlokalizowane na północ od tej ulicy znajdują
się już w granicach administracyjnych Gminy Kosakowo. Projektowane skrzyżowanie ma usprawnić obsługę komunikacyjną terenów o wysokim potencjale rozwojowym istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej
w rejonie ulic Traugutta, Czechowicza, Śliwińskiego, Dąbrowskiego oraz zabudowy handlowo-usługowej wzdłuż ulicy Płk.Dąbka,
po stronie gminy Kosakowo. W układzie docelowym, zgodnym
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, istniejący zjazd z ul. Płk.Dąbka w ul. Czechowicza będzie zlikwidowany,
a przedmiotowy obszar ma być obsługiwany poprzez rozbudowane skrzyżowanie ulic Płk.Dąbka i Porębskiego. Skrzyżowanie to
jest częścią drogi serwisowej dwustronnie zaakceptowanej w roku

2003 przez Gminę Kosakowo i Gminę Gdynia w ramach opracowania: Koncepcja powiązań ulicy Płk.Dąbka z ulicami lokalnymi na
terenie gminy Kosakowo.
Uzgodnienie warunków włączenia projektowanej drogi do ul.Płk.
Dąbka wiązało się z koniecznością opracowania analizy ruchu
drogowego określającej wpływ projektowanej i istniejącej zabudowy na warunki ruchu w ciągu ulicy Płk.Dąbka wraz z koncepcją
obsługi komunikacyjnej.
Z analizy wynika, że prognozowane na kolejne lata natężenie ruchu, będzie mogło być obsługiwane skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną w układzie czterowlotowym. Kolejnym etapem - po
uzgodnieniu warunków przebudowy skrzyżowania i wyborze
jednego z wariantów jego przebudowy – będzie opracowanie
projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja tej inwestycji będzie możliwa przy udziale i partycypacji
w kosztach przedsięwzięcia, firm realizujących swoje inwestycje
w tym rejonie oraz deweloperów.
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Proponowane warianty przebudowy skrzyżowania:
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Analiza ruchu drogowego określająca wpływ projektowanej
i istniejącej zabudowy przy ul. Traugutta, Czechowicza
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Koncepcja - wariant II

projektowany chodnik
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projektowany krawężnik zaniżony
projektowane obrzeże

Analiza ruchu drogowego określająca wpływ projektowanej i
istniejącej zabudowy przy ul. Traugutta, Czechowicza i
Śliwińskiego, wieś Pogórze w gminie Kosakowie na warunki
ruchu w ciągu ulicy Płk. Dąbka w Gdyni.
Jednostka
projektowa
Stadium
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – o sytuacji na drogach
W dniu 23 stycznia 2014 r. z inicjatywy Wójta Gminy w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji, do kompetencji których należy utrzymywanie przejezdności dróg na terenie Gminy, tj. Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni; Zarządu Drogowego dla
Powiatu Puck i Wejherowo; Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rumi; Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Rumi;
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO ”w Kosakowie;
Komisariatu Policji w Kosakowie; Straży Gminnej w Kosakowie; Urzędu Gminy Kosakowo.
Celem spotkania było wypracowanie zasad i procedur monitorowania i wzajemnego informowania o sytuacjach utrudnienia lub braku możliwości poruszania się drogami na terenie Gminy Kosakowo spowodowanymi przede wszystkim
anomaliami pogodowymi, takimi jak: obfite opady śniegu,
silny wiatr i oblodzenie.
W wyniku merytorycznej wymiany poglądów ustalono, że
informacje o sytuacjach kryzysowych na drogach będą od
w/w instytucji przekazywane telefonicznie do tut. inspektora

ds. Zarządzania Kryzysowego Bogdana Kasprowicza.
Z chwilą otrzymania takiej informacji inspektor w porozumieniu z zastępcą Wójta uruchamia siły i środki
niezbędne do przywrócenia przejezdności dróg
gminnych.
Do utrzymania drożności dróg wojewódzkich
i powiatowych (głównie ulic Wiejskiej i Żeromskiego) zobowiązane są służby i instytucje nadzorujące te drogi. W przypadku braku sprzętu potrzebnego dla wyjątkowo trudnych zdarzeń zostanie skierowana
prośba o pomoc do miejscowych właścicieli odpowiedniego
sprzętu. Współdziałanie wszystkich ww. instytucji będzie realizowane na bieżąco w trakcie przebiegu akcji antykryzysowych na drogach.
Kontakt telefoniczny z inspektorem
ds. zarządzania kryzysowego
664-928-121, 58 660-43-36;
fax: 58 660-43-01.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - złożenie korekty
Urząd Gminy Kosakowo 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 oświadczenia.
Osoby, które jeszcze nie złożyły korekty proszone są o niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy Kosakowo, pok. nr 04.
Druki deklaracji można pobrać w pok. nr 04 lub na stronie www.kosakowo.pl/odpady w zakładce „Do ściągnięcia”.
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 II kwartał do 15 lipca danego roku,
•
za IV kwartał do 15 października danego roku.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy odpady@kosakowo.pl, odpady1@kosakowo.pl lub zgłaszać pod nr. tel. (58) 660-43-46.

Straż przy piecu

Grzywny za wykroczenia, m.in. za
spalanie śmieci w domu

Strażnicy gminni mogą już nakładać mandaty za spalanie śmieci
w domowych piecach – przypomina inspekcja środowiskowa.
28 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu (Dz. U. z 2014 r. poz. 55).
Zgodnie z nowymi przepisami straż gminna może teraz nałożyć
grzywnę na osobę, która popełnia przewinienie polegające m.in. na
termicznym przekształcaniu odpadów (spalanie) w paleniskach domowych. Karę można otrzymać także za zlecanie wywozu odpadów
firmie, która nie uzyskała wymaganych prawem decyzji lub wpisu do
rejestru działalności regulowanej.
Wśród innych wykroczeń, za które teraz mogą nakładać grzywny
gminni strażnicy są:
- naruszenie wymogów magazynowania odpadów w zakresie ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować
te odpady;
- zbieranie, przez podmiot nieprofesjonalny, odpadów bez zawartej
w formie pisemnej umowy z posiadaczem odpadów mającym zezwolenie na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów opakowanio-

wych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych,
urzędach i instytucjach;
- przyjmowanie, w punkcie zbierania odpadów metali, odpadów
metali innych niż metalowe odpady opakowaniowe po produktach
żywnościowych bez potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej
te odpady lub bez wypełnienia formularza przyjęcia odpadów metali
lub wypełniając formularz przyjęcia odpadów metali niezgodnie ze
stanem rzeczywistym;
Straże gminne posiadają również uprawnienia do nakładania
mandatów karnych, co do innych przewinień z obszaru przepisów dotyczących ochrony środowiska, a wynikających z popełnienia
wykroczenia polegającego na: umieszczaniu zużytych baterii lub akumulatorów w jednym pojemniku z innymi rodzajami odpadów, nie oddawaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z gospodarstw domowych firmom zbierającym, umieszczaniu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami;
- m. in. opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia
- nie wykonywaniu obowiązku:

AKTUALNOŚCI

BIULETYN GMINNY KOSAKOWO 02/2014
a) wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, z wyłączeniem przypadku, gdy na mocy uchwały rady gminy obowiązki te przejmie gmina
jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,
w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe,
jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
c) zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie danej gminy;
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d) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
e) pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innymi przepisami odrębnymi;
f) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
g) gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z regulaminem
gospodarowania odpadami komunalnym obowiązującym na terenie
danej gminy (art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego strażnikom Straży Gminnej w Kosakowie wydaje Wójt.

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „IDĘ DO PRACY”
Dnia 19 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja na zakończenie VI edycji
Projektu „Idę do pracy”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kosakowie. Zaproszeni zostali włodarze gminy Kosakowo,
reprezentanci firm szkoleniowych i wszyscy uczestnicy projektu.
Ubiegłoroczni uczestnicy dziękowali za możliwość wzięcia udziału
w projekcie, opowiadali o tym czego się nauczyli, jakie osiągnęli cele
i o swoich planach na przyszłość. Część z nich już podjęła pracę.
Wójt Gminy Kosakowo wręczył każdemu uczestnikowi Certyfikat
uczestnictwa w VI edycji Projektu „Idę do pracy”, które zawierają informację o ukończeniu cyklu szkoleń z zakresu aktywnej integracji i szkolenia
zawodowego, zgodnego ze ścieżką zawodową poszczególnych uczestników. Były to następujące kursy umiejętności zawodowych:
- Operator wózków widłowych – 2 osoby
- Fryzjerstwo damskie – 2 osoby
- Pracownik biurowy – 4 osoby
- Sadownictwo – 1 osoba
- Pomoc kuchenna – 1 osoba
- Opiekun dzieci i osób starszych – 1 osoba
- Opiekun dzieci – 1 osoba
- Krawiectwo lekkie – 1 osoba
- Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 1 osoba
- Kadry i płace z „Płatnikiem” – 1 osoba
- Operator koparko – ładowarki w zakresie III klasy uprawnień – 3 osoby
- Operator suwnic kat. I-S (obsługa z kabiny) – 1 osoba
- Kurs masażu klasycznego z masażem relaksacyjnym i masażem gorącymi kamieniami – 1 osoba.
Na spotkaniu Kierownik GOPS – Ariana Pienczke podsumowała wszystkie działania zrealizowane w latach 2008 – 2013. W okresie tym podpisano 130 kontraktów socjalnych.
Spośród tych uczestników: 74 osoby podjęły legalną pracę, tj. 57 %, 31
osób znalazło dorywcze zatrudnienie, tj. 24 %, Razem podjęło pracę
105 osób, tj. 81 % uczestników projektów.
Oprócz łatwo mierzalnych rezultatów, jakimi jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu „Idę do pracy”, należy podkreślić ważne
znaczenie, którego nie da się zmierzyć, a można je stwierdzić na drodze
badań lub obserwacji (tzw. rezultaty miękkie).

Uczestnicy osiągnęli m.in.: wzrost samooceny, wiary we własne siły,
zwiększenie motywacji i odwagi do działania, zwiększenie umiejętności
komunikacyjnych, wyciąganie wniosków na bazie własnych doświadczeń, nabycie umiejętności autoprezentacji, nabycie umiejętności kreatywnego myślenia, wzrost obowiązkowości i zdyscyplinowania, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, zwiększenie motywacji
do podjęcia pracy oraz podniesienie aktywności zawodowej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie podziękować wszystkim
uczestnikom projektu „Idę do pracy” za systematyczny udział w zajęciach
i bardzo dobrą współpracę z pracownikami ośrodka, jednocześnie życząc
sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Kierownik GOPS dziękuje również Wójtowi, Radzie Gminy Kosakowo sołtysom oraz wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do zrealizowania Projektu „Idę do pracy” w latach
2008 – 2013.
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Niecodzienna wizyta w Gminie Kosakowo
Dnia 13.02.2014 r. Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański gościł u Ks. Jana Grzelaka
Proboszcza Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego
w Kosakowie. Arcybiskup złożył również wizytę Wójtowi Gminy Kosakowo Jerzemu Włudzikowi. Wspólnie zwiedzili budowę gimnazjum gminnego.

WYDARZENIA KULTURALNE
Wręczeniu nagród Wójta towarzyszył występ laureatów, zespołu Kosakowianie pod muzycznym kierownictwem pana Tadeusza Korthalsa,
Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo, pod batutą p. Magdaleny Stenki, a muzyczną klamrą spiął spotkanie dr Karol Dettlaff, specjalista
ds. Kultury tut. urzędu gminy. Tegoroczni nagrodzeni to:

Zespół „Kosakowianie”,

Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo
Jubileusz 10-lecia istnienia, a także pełna sukcesów droga muzyczna
stała się okazją do wyróżnienia Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo pod batutą p. Magdaleny Stenki. Jego członkowie w działalności
artystycznej na terenie gminy jak i poza nią zdobyli liczne nagrody
i wyróżnienia, m.in. Złoty Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu
Chóralnym Mundus Cantat Sopot w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Laureaci inicjowali wiele przedsięwzięć, koncertów, m.in. Dni Gminy. Przygotowali i wystawili dwa Musicale. Do sukcesów chórzystów należą również
indywidualne konkursy solistów m.in. Bursztynowe Klucze. Wysokość
nagrody: 4.000,00 zł.

promujący Kaszuby, region jak i jego kulturę muzyczną stopniowo rozszerzając zasięg swojego działania na województwo, cały
kraj, również zagranicę, w ubiegłym roku promował Gminę Kosakowo w Austrii na przeglądzie zespołów regionalnych. Zespół ten
promuje język i kulturę kaszubską, a przede wszystkim integruje
lokalną społeczność. Wyrósł z dobrego kaszubskiego gruntu Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego oddz. Dębogórze-Kosakowo. Od
dwóch lat, pod opieką p. Tadeusza Korthalsa przysparza nam miłych wrażeń angażując się w większość gminnych uroczystości.
Wysokość nagrody: 2.000,00 zł.

Pan Zygmunt Miszewski,
autor licznych artykułów, m.in. w roczniku „Polska Gmina Kosakowo”,
autor książek „Bajania starego Detlaffa”, „Goście rewskiego strądu”, „Ku
morzu”, „Kolory przeszłości”. Autor opracowania pt.: „Kaszubska żegluga towarowa w latach 1850-1953”, laureat „Złotego Kłosa” Gminy
Kosakowo. W 2010r. odznaczony za szerzenie wiedzy historycznej
„Krzyżem Piłsudskiego” Związku Piłsudczyków w Polsce, w 2013 r.
odebrał honorowe odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Autor i współautor już
napisanych, a lada chwila wydanych: Historii Gminy Kosakowo oraz
Albumu Rybacy i stara przystań w Mechelinkach.
Społecznik, pasjonat historii - zwłaszcza Gminy Kosakowo i Kępy
Oksywskiej. Prawdziwy Ambasador Gminy Kosakowo. Wysokość nagrody: 3.000,00 zł.

Jubileusz istnienia chóru jest okazją do wzmianki o stowarzyszeniu,
którego m.in. chórzyści są podopiecznymi. W 2008 roku Pan Jerzy
Włudzik powołała do życia stowarzyszenie, którego celem było i jest
wsparcie gminnych talentów. Przez ostatnie sześć lat zarówno chór
jaki i inni artyści dzięki wsparciu finansowemu dobrych ludzi, zaangażowaniu wójta, który jest też prezesem stowarzyszenia młodzież
otrzymała w formie stypendiów lub warsztatów wokalno- muzycznych blisko 160 tysięcy złotych. Wszystkim darczyńcom serdecznie
dziękujemy, szczególnie Państwu Ewie i Krzysztofowi Połcikom,
właścicielom firmy Mastpol oraz p. Tomaszowi Karasiowi Prezesowi
firmy OSM, którzy niezmiennie od lat wspierają to przedsięwzięcie.
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Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty,

drużyny wchodzące w skład tego klubu, w krótkim czasie osiągnęły
wysoki poziom sportowy oraz organizacyjny. Na półmetku rozgrywek
po rundzie jesiennej pierwszy zespół jest liderem w A- klasie ( jest to
osiągnięcie bez precedensu w historii rozwoju piłki nożnej w naszej
gminie - drużyna rywalizuje z klubami m.in. z Sopotu, Gdyni czy Redy
). Wysokie miejsca zajmują również drużyny juniorskie. Klub organizuje liczne zawody dla różnych grup wiekowych. Jego działalność
w znaczący sposób przyczynia się do popularyzacji piłki nożnej oraz
sportowego stylu życia wśród mieszkańców gminy. Prezesem klubu
jest p. Antoni Wica. Laureat otrzymał nagrodę w wysokości 2.000,00 zł.

Patryk Buczyński,

Reprezentanci sołectwa Dębogórze-Wybudowanie,

Kolejny laureat to również drużyna pasjonatów piłki nożnej - reprezentanci sołectwa Dębogórze-Wybudowanie, którzy reprezentując
Gminę Kosakowo zajęli I miejsce w powiecie na VIII Mistrzostwach
Powiatu Puckiego w Futsalu o Puchar Starosty Kibol Cup 2013, kwalifikując się do VI Mistrzostwa Pomorza Amatorów w Futsalu Pomerania Cup 2013 - drużyna jako jedyny reprezentant powiatu puckiego- zdobyła w tych zawodach wicemistrzostwo Pomorza. Warty
odnotowania jest również sukces indywidualny Tomasz Lewańczyka- zawodnik Dębogórza- Wybudowania został królem strzelców
Kibol Cup 2013. Laureaci zajęli I miejsce w Letniej Lidze Piłki Nożnej
2013 oraz II miejsce w Halowej Lidze Piłki Nożnej o Puchar Wójta.
Laureat otrzymał nagrodę w wysokości 2.000,00 zł

Ostatni z nagrodzonych w kategorii sport to młody mieszkaniec
Kosakowa- Patryk Buczyński, który przygodę z pływaniem rozpoczął w 2010 roku, a od dwóch lat pływa wyczynowo w klubie
Tri Team Rumia pod okiem trenera głównej sekcji pływackiej Marcina Malińskiego. Osiąga wysokie lokaty m.in. w Międzywojewódzkich
Drużynowych Mistrzostwach Młodzików, Otwartych Mistrzostwach
Województwa Pomorskiego 12-latków, Międzynarodowych Zawodach pływackich Sheraton Poznań Cup. Wśród wielu osiągnięć jakie
ma na swoim koncie, do najważniejszych w ostatnim roku zaliczyć
można 3 miejsce w Lidze Województwa Pomorskiego. Laureat otrzymał 1.000,00 zł
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

Krzysztof Stromski,
Kolejnym nagrodzonym za wysokie osiągnięcia w sporcie jest młody mieszkaniec Rewy Krzysztof Stromski, który z powodzeniem godzi wiele zainteresowań, występuje w Teatrze Młodzieżowym Gminy
Kosakowo, uprawia piłkę nożną w gminnym klubie Sztorm Mosty,
a nagrodę wójta otrzymał za osiągnięcia w żeglarstwie. Jak mówi jego
trener, nota bene trener Kadry Narodowej i Olimpijskiej Janusz Frąckowiak, nasz laureat robi w tej dziedzinie olbrzymie postępy, co przełożyło się na zdobycie pierwszego w klubie żeglarskim Rewska Szkuta tytułu Mistrza Polski. Złoty medal w Mistrzostwach Polski klasy Puck był
wielkim zaskoczeniem dla żeglarskich obserwatorów i zawodników.
Nasz „złoty” Krzysztof był najmłodszym sternikiem w całych zawodach,
pozostawiając w pobitym polu wielu medalistów klas olimpijskich.
Krzysztof otrzymał nagrodę w wysokości 1.000,00 zł

Podczas uroczystości Wójt Gminy podziękował też za długoletnią
współpracę zawodową na rzecz Rozwoju Sportu w naszej gminie wieloletniemu organizatorowi Sportu, nie tylko w Gminie Kosakowo, ale
w całym województwie panu Andrzejowi Jaroszowi. Metodyk, wizytator wychowania fizycznego, budowniczy obiektów sportowych krytych i otwartych, trener. Również dzięki jego wsparciu Gmina Kosakowo
otrzymała środki zewnętrzne m.in. w ramach Funduszu Sportowego
Urzędu Marszałkowskiego czy innych kontraktów wojewódzkich.
Wspierał przygotowanie planów dotyczących rozbudowy i budowy
boisk oraz obiektów sportowych od sołeckich po gminne i szkolne.
W dalszym etapie dopilnowywał ich realizacji.
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Ferie zimowe w Gminie Kosakowo

Atrakcyjny program dla dzieci w okresie ferii
zimowych zapewniły gminne szkoły, Biblioteka Publiczna oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze-Kosakowo,
dzięki czemu wszystkie zajęcia były bezpłatne.
W Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie
odbywały się spektakle teatralne, projekcje filmowe, zajęcia taneczne, w bibliotece gry, zabawy, spotkanie z drużyną rycerską, w Chëczy
zrzeszenia robótki ręczne, w halach sportowych - zajęcia sportowe. W Szkole Podstawowej
w Dębogórzu odbywały się zajęcia modelarskie.

Bal karnawałowy dla dzieci
W sobotę 8 lutego br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbył
się tradycyjny Bal Karnawałowy dla dzieci z Gminy Kosakowo,
zorganizowany przez Wójta Gminy wraz z sołtysami: Dębogórza
i Dębogórza Wybudowania. Na licznie przybyłe pociechy czekało
mnóstwo zabaw, gier i konkursów z nagrodami, jak również słodki
poczęstunek.

Zabawa dla seniorów

W dniu 15 lutego sołtys wsi Rewa Marcin Kopitzki wraz z radą sołecką zorganizował w pensjonacie Rewa, tradycyjne już, spotkanie karnawałowe
dla seniorów, w którym świetnie się bawiło blisko 100 osób, mieszkańców
Rewy. Podczas uroczystości sołtys uhonorował Panie Gertrudę Pioch oraz

Henrykę Kierszka tytułem„Przyjaciel Rewy”. Natomiast seniorką i seniorem
zabawy zostali Pani Irena Czapp oraz Pan Leon Czoska,. Gratulujemy.

Wszystkim gościom za tak liczne przybycie oraz wspaniałą zabawę sołtys składa podziękowanie.
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ZRZESZENIE KASZUBSKO – POMORSKIE O/ DĘBOGÓRZE – KOSAKOWO INFORMUJE:
Warsztaty z uczniami naszej gminy
Podczas ferii zimowych młodzi mieszkańcy naszej gminy mieli wyjątkową okazję poznać Checz Nordowych Kaszebów - dosłownie "od
kuchni". Oddział Zrzeszenia z Dębogórza - Kosakowo zorganizował
dla dzieci warsztaty z rękodzieła i gastronomii. Ponad pięćdziesięcioro dzieci w różnym wieku, od 3 lat do 6 klasy szkoły podstawowej (niektórzy w towarzystwie rodziców i dziadków) uczestniczyło
w wypiekaniu chleba, wyrabiało ciasto drożdżowe i piekło drożdżówki. Wielkie zainteresowanie wzbudziło też robienie masła.
W kuchni pani Franciszka Sorn pokazywała jak się robi drożdżówki,
a dzieci same je robiły od początku, aż po lukrowanie.
W czasie wypiekania zapytaliśmy o masło: z czego jest i jak się
kiedyś je robiło. Trudno uwierzyć, że dzieci, a nawet ich rodzice nie
bardzo wiedzieli. Tym bardziej było nam miło wszystko to pokazać
z bliska i dzieci same mogły w „cerzence cierzniać" masło. Pokazano
też jak się robi maślankę. Dzieci były zachwycone. Duża frekwencja świadczy chyba o tym, że takie lekcje są potrzebne. Że trzeba
pokazywać dzieciom skąd biorą się produkty żywnościowe, aby
nie myślały - jak to jeden z uczestników powiedział - że masło jest
z "Biedronki" i bułki też.

Przydaje się też taka wiedza, jak przyszyć guzik, co to jest ścieg płaski itp. Chętne do dzielenia się wiedzą i swoim czasem członkinie
Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego zapowiadają, że takie spotkania
będą organizować.
Dziękujemy bardzo za opiekę i pomoc p. Franciszce Sorn, Mirosławie
Freicher, Ewie Purskiej, Danucie Narloch, Ewie Narloch-Kerszka oraz rodzicom dzieci, którzy czynnie brali udział w spotkaniu.

Wieczór walentynkowy
14 lutego w kosakowskiej Checzy odbył się także wieczór
walentynkowy, zorganizowany przez wójta oraz ZKP o. Dębogórze - Kosakowo. W programie znalazły się: występy członków młodzieżowego chóru gminy Kosakowo, muzyczna nie-

spodzianka w postaci karaoke oraz kabaretowe monodramy
w wykonaniu pani Małgorzaty Mudlaff.
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie od. Dębogórze - Kosakowo
bardzo dziękuję panu dr. Karolowi Dettlaffowi wraz z zespołem
(Karolinie Mazur, Krzysztofowi Strońskiemu, Alanowi Wittbrodtowi) za przygotowanie imprezy.

Stowarzyszenie Regionalny Chór Morzanie
–nowinki z gminnej chóralistyki
Jeszcze nie przebrzmiały całkowicie ostatnie akordy VIII Festiwalu Kolęd Kaszubskich, a czeka nas nowe wydarzenie muzyczne. Już dziś Państwa informujemy i serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników chóralistyki i muzyki sakralnej na
nowe widowisko przygotowywane przez Chór "Morzanie" pt. "Droga Krzyżowa Młodych". Udział w niej wezmą soliści,
chóry oraz zespół muzyków, który będzie śpiewakom akompaniował.
Jak przystało na czas wielkopostnych rozważań – "Morzanie" prawdopodobnie, jak zwykle przysporzą nam wielu przeżyć
i wprowadzą w głęboką zadumę poprzez wykonanie tego pięknego utworu. Jesteśmy przekonani, że Ci, co zdecydują się
wysłuchać tego koncertu, wyjdą z niego w pełni zadowoleni. Utwór będzie przedstawiany kilkakrotnie w różnych gminach naszego województwa, stąd dobrać będzie sobie można ewentualny termin i miejsce. Szczegóły i terminy podamy
w następnym Biuletynie Gminnym i na plakatach.
Spektakl jest w trakcie przygotowań; chętne osoby do zasilenia szeregów Chóru, szczególnie panów, zapraszamy we
wtorki i czwartki do Domu Kaszubskiego w Dębogórzu od godz. 19:15.
Przy okazji chcielibyśmy sprostować informację ze styczniowego Biuletynu - Chór Morzanie w czasie VIII Festiwalu Kolęd Kaszubskich otrzymał
puchar Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, a nie Rektora Akademii Marynarki. Przepraszamy za pomyłkę.
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Wystawa pt.
„Kaszubskie zakątki i martwa natura”
Biblioteka Gminna zaprasza na wystawę malarstwa zatytułowaną Kaszubskie zakątki i martwa natura. Prace prezentuje Bronisław Melzer – mieszkaniec Rumi, uczestnik dwóch
plenerów malarskich zorganizowanych na terenie gminy
Kosakowo. Uroczyste otwarcie wystawy w postaci wernisażu odbędzie się 3 marca 2014 roku o godzinie 17:00
w Bibliotece. Ekspozycja będzie czynna do 31 marca.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MOSTACH Z WYSTĘPEM W SOPOCIE

Teatru Tańca, chór kobiet Chórraa i dziewiętnaścioro dzieci z naszej szkoły.
Motywem przewodnim tegorocznego koncertu była muzyka filmowa.
Nasze dzieci zaśpiewały dwa utwory z popularnych niegdyś filmów: "Stawiam na Tolka Banana" i "Wojna domowa". Znakomicie przygotowane
przez panią Dorotę Hrycz, zaśpiewały brawurowo, zdobywając aplauz
i uznanie wśród publiczności Teatru Wybrzeże. Dwie uczennice SP w Mostach, Magdalena Mikulska i Sara Muża, wystąpiły także jako solistki z chórem kobiet, śpiewając piosenkę "Miejcie nadzieję" do słów Adama Asnyka.
To było niezwykle wzruszające przeżycie, móc oglądać dziewczynki, które
towarzyszyły dorosłym kobietom, wykonującym przepiękny utwór o odwadze i nadziei.

Z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chór dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mostach wystąpił na wyjątkowym koncercie w Sopocie. Tam
na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże odbył się koncert "Śpiewający
aktorzy", w którym przede wszystkim zaprezentowali się artyści zawodowych scen teatralnych z Trójmiasta. Wystąpili aktorzy: Teatru Muzycznego,
Teatru Wybrzeże, Teatru Miniatura, Opery Bałtyckiej, artyści Sopockiego

ŻYWA LEKCJA HISTORII
W NASZYM GIMNAZJUM

16 stycznia 2014 roku mieliśmy zaszczyt gościć na terenie Gimnazjum
w Mostach szczególnych gości – przedstawicieli Związku Żołnierzy Górników Represjonowanych Politycznie.
Ze związkiem nasza placówka współpracuje już od ponad 10 lat, a w tym
okresie wielokrotnie gościliśmy naszych przyjaciół - zawsze z okazji naszego święta Rocznicy Obrony Kępy Oksywskiej oraz święta Barbórki. Wspaniały sztandar powiewał pod naszym gminnym obeliskiem, a poczet
w mundurach galowych dodawał rangi naszym obchodom.
W styczniu na zaproszenie szkolnego koła historycznego przybyło trzech
gości – państwo Janina i Eugeniusz Jurczykowscy oraz pan Kazimierz
Jancen – przyjaciel szkoły od zawsze. Jak każdego roku było bardzo dużo
chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu.

Pytania dotyczyły historii Polski z okresu od lat trzydziestych do czasów
obecnych. Uczniowie znakomicie wykorzystali okazję czerpania wiedzy
i faktów historycznych z najlepszego źródła – bezpośrednich świadków.
Pan Kazimierz Jancen wspomniał o życiu w Wolnym Mieście Gdańsku,
okresie okupacji oraz terrorze stalinowskim. Pani Janina opowiedziała
o życiu codziennym oraz realiach PRL. Wspomniała o tragicznych wypadkach grudniowych 1981r. na wybrzeżu. Pan Eugeniusz, w podsumowaniu, pogratulował uczniom tego, że mogą żyć w wolnej i niepodległej
ojczyźnie. Goście przyjęli zaproszenie na przyszły rok – już do nowego
gmachu gimnazjum,
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II SZKOLNY KONKURS WIEDZY O GDYNI
W dniu 10 lutego 2014 r. w Gimnazjum w Mostach odbył się II Szkolny
Konkurs Wiedzy o Gdyni organizowany w ramach obchodów 88. rocznicy nadania praw miejskich temu miastu.
W konkursie mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie gimnazjum.
Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się:
- I miejsce Dawid Trepczyk z klasy IIa oraz Jakub Piotrowski
z klasy Ib,
- II miejsce Weronika Dias z klasy II b oraz Mateusz Klein i Mateusz
Dołęga - obaj z klasy I b,
- III miejsce Tymoteusz Hinca z klasy I b
- wyróżnienie otrzymał Adam Śliwiński z klasy III b.
Przed uczestnikami postawiono trudne zadanie udzielenia odpowiedzi
na 50 pytań testowych, Najłatwiejsze okazały się pytania zawierające ilustracje, najtrudniejszymi zaś te związane z wyborem dat historycznych.
Wśród pytań znalazły się również, te dotyczące zależności Gdyni i Kosakowa oraz tragicznych dla obu miejscowości lat wojny i okupacji.

Dla zainteresowanych i chętnych by sprawdzić swoją wiedzę na temat
historii Gdyni – niespodzianka – test będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.
Autorem testu jest p. Adam Pop Dyrektor Gimnazjum. Materiały zaczerpnięto z tekstów
źródłowych oraz www.google.pl. Szczególne podziękowania należą się pani Renacie
Pietruszewskiej, która pomagała przy organizacji konkursu. Zapraszamy w przyszłym
roku na trzecią edycję konkursu.
Samorząd Uczniowski oraz Grono Pedagogiczne Gimnazjum w Mostach pragną bardzo serdecznie podziękować sponsorom pomocy dydaktycznych :
Pani Iwonie Skiba – P.H.U „ IWONA” Panu Jarosławowi Nagel – Firma Usługowo –
Handlowa „VENTUS”, Pani Beacie Witkowskiej – Sumowskiej – SPA PERFEKT S.C., Panu
Adamowi Makowskiemu - SPA PERFEKT S.C., Panu Maciejowi Twarowskiemu – „BALTIC – TRANS”, Panu Bolesławowi Pienczke – Przedsiębiorstwo Turystyczno Usługowe
„NORD – STER”, Panu Zdzisławowi Szweda – Instalatorstwo Elektryczne, Pani Justynie
Wika – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Panu Waldemarowi Kaleta – EL – EN
PROJEKT, Pani Natalii Warchol – „CHOCOLICIOUS”, Panu Zbigniewowi Toruńczakowi –
Usługi Budowlane, Pani Marzenie Siek – GW, Firmie MASTPOL Osprzęt Jachtowy
W imieniu organów szkoły Dyrektor Adam Pop

SPORT

Halowa Liga Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
Rewa o krok od mistrzostwa!
Na dwie kolejki przed końcem Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta Gminy, Rewa, po zwycięstwie nad Dębogórzem, jest już o krok od mistrzostwa i nad drugim Dębogórzem Wybudowaniem, które
niespodziewanie uległo w VIII kolejce Delfinowi Rewa, ma już przewagę 5 punktów. W walce o podium
liczyć się będą jeszcze Delfin Rewa oraz Dębogórze.

Tabela po IX kolejce:
					l.m.
1. Rewa			
8
2. Dębogórze Wybudowanie
8
3. Delfin Rewa			
9
4. Dębogórze			
8
5. Leśne Ludki (Suchy Dwór)
8
6. AP-UKS Mosty		
8
7. Pierwoszyno			
9
8. Mosty			
8
9. Kazimierz			
8
10. Rezerwy (Kosakowo)		
8
11. Forfun (Kosakowo)		
8

pkt.
24
19
18
15
12
12
12
10
6
3
3

bram.
75–17
63–31
57–38
46–31
40–51
40–43
50–55
53–43
28–57
38–59
24–89

zw.
8
6
6
5
4
4
4
3
2
1
1

rem.
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

por.
0
1
3
3
4
4
5
4
6
7
7

Wyniki ostatnich meczów: IX kolejka (16 lutego): Kazimierz – Dębogórze Wybudowanie 1:8 (0:4), Leśne
Ludki (Suchy Dwór) – Forfun (Kosakowo) 6:2 (2:1), Pierwoszyno – Rezerwy (Kosakowo) 7:5 (3:4), AP-UKS
Mosty – Delfin Rewa 3:6 (2:3), Rewa – Dębogórze 4:3 (2:3).

Sztorm Mosty Cup 2014
W dniu 9 lutego br. w Hali Sportowej w Mostach rozegrany został turniej halowy Sztorm Mosty Cup 2014 dla rocznika 2004 i młodsi. Na
zaproszenie Sztormu Mosty przyjechały następujące drużyny: SI Arka
Gdynia 2005 (dwie ekipy), SI Arka II Gdynia 2004, Bałtyk Gdynia 2004
(dwie ekipy), Jaguar Gdańsk, Korona Żelistrzewo i KP Gdynia 2004. Na
podium turnieju znalazły się drużyny: 1. miejsce – Arka I Gdynia 2005,
2. miejsce – Korona Żelistrzewo 2004, 3. miejsce – Arka II Gdynia 2004.
Sztorm Mosty turniej zakończył na 7. miejscu.
Dzień wcześniej młodzi Sztormowcy zagrali w turnieju dla rocznika
2005, zorganizowanym w Bożym Polu. Tam udało się zająć 5. miejsce
wśród starszych drużyn. Trenerzy biją duże brawa i składają gratulacje
zawodnikom za waleczność, serce i duże zaangażowanie, jak również
dla rodziców za pomoc podczas zmagań turniejowych.
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Zmiany w zarządzie GKS Sztormu Mosty
Po lutowych wyborach, aktualny skład zarządu Gminnego
Klubu Sportowego Sztorm Mosty przedstawia się następująco: prezes – Antoni Wica, wiceprezes i koordynator ds. drużyn juniorskich – Piotr Fos, sekretarz – Alina Merchel, skarbnik
– Maciej Bułach, pozostali członkowie zarządu: koordynator
ds. drużyn seniorskich – Michał Michalski, koordynator ds. promocji i strategii – Rafał Konkol, koordynator ds. transportu –
Arkadiusz Szuflita. Przewodniczący komisji rewizyjnej oraz
media – Andrzej Śliwiński, pozostały skład komisji rewizyjnej –
Radosław Styn i Sebastian Karnat.

Nabór do drużyn juniorskich piłki nożnej
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty prowadzi ciągły nabór
do sekcji piłkarskiej chłopców z rocznika 2004, 2005 oraz 2006,
2007 i młodszych. Przez cały czas można się zapisywać telefonicznie bezpośrednio u trenerów poszczególnych grup, wysyłając e-mail bądź osobiście na treningach.
- Rocznik 2006 i młodsi (sztormmosty2006.futbolowo.pl) –
trener Tomasz Janiak.
- Rocznik 2004-2005 (sztormekmosty.futbolowo.pl) – trener
Mirosław Kowalewski, tel. 695 117 105.
- Rocznik 2002-2003 (sztormiaki.futbolowo.pl) – trenerzy:
Łukasz Godlewski, tel. 510 081 607 oraz Michał Michalski,
tel. 507 625 650.
- Rocznik 1999-2001 (sztormmosty.futbolowo.pl) – trener
Paweł Formella, tel. 608 272 212.
Koordynator ds. drużyn juniorskich: Piotr Fos, tel. 501 326 119.

Ostatnie mecze sparingowe GKS Sztormu Mosty
W przerwie między rundą jesienną a wiosenną piłkarze przygotowują się do meczów ligowych. Po treningach w halach
sportowych przyszedł czas na pierwsze sparingi na murawie.
9 lutego pierwsza drużyna Sztormu Mosty rozegrała w Pruszczu Gdańskim mecz z A-Klasową Osiczanką Osice. Po bram-

Dopiero przed nami…

Dzień kobiet w Chёczy nordowych kaszebów

Wszystkie panie – i nie tylko panie – zapraszamy na Dzień Kobiet, który
odbędzie się w piątek 7 marca o godz. 18:00 w kosakowskiej Chëczy,
przy ul. Rzemieślniczej 1. W programie: recital fortepianowy Karola
Dettlaffa, wspólne karaoke, zabawy i konkursy. Organizatorzy imprezy:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze-Kosakowo oraz
Wójt Gminy Kosakowo zachęcają do przybycia. Wstęp wolny.

Kosakowski Klub Fanów Gier Planszowych
W dniu 8 marca 2014 r. rozpoczyna swoją działalność Kosakowski Klub
Fanów Gier Planszowych realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci z Gminy Kosakowo „Dorastać” z siedzibą w Rewie. Zapraszamy
dzieci i młodzież w wieku szkolnym w soboty w godzinach od 15.0018.00. Spotykamy się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.
W programie: rozgrywanie kilku gier jednocześnie o różnym stopniu
zaawansowania, turnieje z nagrodami, liga mistrzów. Zajęcia prowadzi
Artur Tojza "Vermin". Gwarantujemy świetną zabawę!!!
Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Kosakowo.

kach Sebastiana Kurdziela, Radosława Styna, Patryka Kurdziela
i Macieja Śmiejkowskiego zespół z Gminy Kosakowo wygrał
4:0. Dzień wcześniej drugi zespół Sztormu gościł na stadionie
GOSiR-u w Gdyni, gdzie spotkał się z A-Klasowym KP Gdynia; tu
górą byli zawodnicy z Gdyni, którzy wygrali 4:1. Jedyną bramkę dla Sztormu II zdobył Maciej Kraiński. W ostatni weekend,
15 lutego na boisku „Złotych Piaski” w Kosakowie odbył się
sparing między pierwszym i drugim zespołem Sztormu
Mosty. Mimo przewagi pierwszej drużyny, po bramkach Macieja Śmiejkowskiego i Michała Jaskulskiego, 2:1 wygrał Sztorm II;
bramkę dla Sztormu I zdobył Patryk Augustowski.

VII Rajd pieszy,
rowerowy i nordic-walking
Wiosnę tradycyjnie przywitamy Rajdem pieszym, rowerowym i nordic-walking, na którego siódmą już edycję zapraszamy w sobotę
5 kwietnia br. start – godz. 10:00 sprzed Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie; zakończenie – około godz. 12:00 przy Punkcie Informacji Turystycznej w Rewie: grill i losowanie
nagród dla uczestników rajdu.
Więcej informacji, wraz z Regulaminem i Kartą zgłoszenia, można znaleźć na stronie Referatu ds. Kultury i Sportu (kosakowo.pl/rkis lub rkis.
kosakowo.pl). Wszelkie pytania zadawać można drogą mailową (rkis@
kosakowo.pl) lub telefoniczną (tel.: 58 620 06 95. Zapraszamy.

V Turniej Tenisa Stołowego –
Wiosenne Mistrzostwa Gminy Kosakowo
W Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach odbędzie się V Turniej
Tenisa Stołowego. Turniej rozgrywany będzie w dwie kolejne niedziele: 23 i 30 marca br. od godz. 12:00 w kilku kategoriach wiekowych.
Podział zawodników na kategorie uzależniony będzie od liczby zgłoszeń w określonych grupach.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: rkis@kosakowo.pl, podając:
imię, nazwisko, rok urodzenia oraz sołectwo. Więcej informacji oraz
regulamin Turnieju zostanie zamieszczony na stronie Referatu ds. Kultury i Sportu Urzędu Gminy Kosakowo: kosakowo.pl/rkis.
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KALENDARZ IMPREZ MARZEC - KWIECIEŃ 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

N, 02.03.2014 (08:30)

Młodzieżowa Halowa Liga Piłki Nożnej 2014 o Puchar Wójta – II runda i zakończenie

Wójt Gminy

Hala Sportowa w Mostach

N, 02.03.2014 (11:00)

Halowa Liga Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta – XI kolejka i zakończenie rozgrywek

Wójt Gminy

Hala Sportowa w Mostach

Pn, 03.03.2014
Wt, 04.03.2014
(09:00 - 14:00)

Dni Otwarte Przedszkola w Dębogórzu (3 marca: 9:00–12:00, 4 marca: 14:00–17:00)

ZSPiSSM Dębogórze

ZSPiSSM w Dębogórzu

Pn, 03.03.2014 (17:00)

Wernisaż wystawy malarskiej „Kaszubskie zakątki i martwa natura” Bronisława Melzera
(wystawa: od 3 do 31 marca)

Biblioteka Publiczna

Biblioteka w Kosakowie

Pt, 07.03.2014 (18:00)

Dzień Kobiet: recital, konkursy i wspólne karaoke

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo,
Wójt Gminy

Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

So, 08.03.2014 (09:00)

II Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kosakowo (rocznik 2005)

Wójt Gminy, UKS Mosty

Hala Sportowa w Mostach

So, 08.03.2014 (10:00)

Dziecięcy Turniej Szachowy (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum)

Wójt Gminy, Body&Mind

Dom Kultury w Pierwoszynie

N, 09.03.2014 (09:00)

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Mostach (rocznik 2004)

UKS Mosty, Gimnazjum Mosty

Hala Sportowa w Mostach

N, 09.03.2014 (09:00)

IX Kibol-Cup 2014 – Mistrzostwa Powiatu w Futsalu o Puchar Starosty Puckiego
(udział zespołów z Gminy Kosakowo)

Sport. Kaszuby, CKPiS Wła-wo,
Wójt Gminy

Hala OPO Cetniewo we Władysławowie

Wt, 18.03.2014

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

Szkoły Gminy Kosakowo

Szkoły w Gminie Kosakowo

Cz, 20.03.2014

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Szkoły Gminy Kosakowo

Szkoły w Gminie Kosakowo

N, 23.03.2014 (12:00)

V Turniej Tenisa Stołowego – Wiosenne Mistrzostwa Gminy – 1. runda

Wójt Gminy

Hala Sportowa w Mostach

N, 30.03.2014 (12:00)

V Turniej Tenisa Stołowego – Wiosenne Mistrzostwa Gminy – 2. runda i zakończenie

Wójt Gminy

Hala Sportowa w Mostach

Dni Teatru (marzec / kwiecień)

ZS-P Mosty

ZS-P w Mostach

Rozgrywki ligowe piłki nożnej Klasy A i B oraz Juniorów – runda rewanżowa
(kwiecień – maj – czerwiec)

Szkoły Podstawowe Gm.
Kosakowo

Szkoły Podstawowe w Gm. Kosakowo

Wt, 01.04.2014 (09:00)

Sprawdzian Szóstoklasistów

Wójt Gminy

Hala Sportowa w Mostach

So, 05.04.2014 (10:00)

VII Rajd Pieszy, Rowerowy i Nordic-Walking

Wójt Gminy

Pierwoszyno – Rewa

Pn, 07.04.2014
(ok. 09:00)

Mistrzowie Sportu Klas I–III

SP Pogórze

Sala Sportowa w Pogórzu

Pt, 11.04.2014

Konkurs Wielkanocny

Gimnazjum Mosty

Gimnazjum w Mostach

So, 12.04.2014 (17:00)

Wybory Miss Polski Ziemi Kaszubskiej i Miss Polski Nastolatek Ziemi Kaszubskiej

Wójt Gminy

Dom Kultury w Pierwoszynie

Cz, 17.04.2014
– Wt, 22.04.2014

Wiosenna przerwa świąteczna

Szkoły Gminy Kosakowo

Szkoły w Gminie Kosakowo

Śr, 23.04.2014– Pt,
25.04.2014 (9:00)

Egzaminy Gimnazjalne (część humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, język obcy)

Gimnazjum Mosty

Gimnazjum w Mostach

Pt, 25.04.2014
(09:30 - 17:00)

Święto Patrona Wsi Kazimierz Msza Święta w Kościele w Rumi – godz. 9:00
Nieszpory przy Kapliczce w Kazimierzu – godz. 17:00

Sołtys Kazimierza

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Rumi,
Kazimierz

So, 26.04.2014 (10:00)

I Etap Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego (udział biegaczy z Gminy Kosakowo)

LKS Puck, UM Puck

Miasto Puck

N, 27.04.2014 (17:00)

Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo: premiera – „Bestia z Beki”

Wójt Gminy, Teatr Młodzieżowy

Dom Kultury w Pierwoszynie

Wt, 29.04.2014 (09:00)

XII Szkolny Turniej Wiedzy i Sprawności – „Gimnazjada 2014”

Gimnazjum Mosty

Hala Sportowa w Mostach

So / N

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.

JUBILEUSZE
Najserdeczniejsze życzenia, dużo uśmiechu i zdrowia składamy Pani Janinie Krasowskiej z Dębogórza, która obchodziła
95. urodziny. Z tej okazji osobiście wizytę solenizantce złożyli
Zastępca Wójta Zdzisław Miszewski oraz sołtys Józef Melzer.

Z głębokim żalem
zawiadamiamy, że w ostatnich
dniach odeszli od nas
Ś.p.
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UWAGA MIESZKAŃCY !
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
GMINA KOSAKOWO
W dniach 1.03. - 8.03.2014 r. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców
gminy Kosakowo Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych. W trakcie zbiórki, Mieszkańcy mogą nieodpłatnie
oddać odpady niebezpieczne, takie jak:









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

OBJAZDOWA ZBIÓRKA
SOBOTA 01.03.2014

POSTOJE PRZY SZKOŁACH
PIĄTEK 07.03.2014

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

9:00 – 09:40 Pogórze – Szkoła
Podstawowa, ul. Szkolna 15
10:00 – 10:40 Dębogórze – Szkoła
Podstawowa, ul. Pomorska 30
11:00 - 11:20 Mosty – Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum,
ul. Szkolna 16

OBJAZDOWA ZBIÓRKA
SOBOTA 08.03.2014
9:00 Suchy Dwór
ul. Reja/Kruczkowskiego
9:30 Pogórze
ul. Słowackiego/Majakowskiego
10:00 Pogórze
ul. Modrzejewskiej
10:30 Kosakowo - ul. Nad Stawem
11:00 Dębogórze - ul. Pomorska
18 (Gminny Ośrodek Kultury)
11:30 – 12:00 Kazimierz
(przy sklepie)

Odpady niebezpieczne zbierane są także w systemie pojemnikowym:
- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach oświatowych, sklepach, Urzędzie Gminy Kosakowo
- pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw ustawione są w Przychodni w Kosakowie oraz aptece
Remedium w Pogórzu
Dokładny wykaz punktów w których oddać można baterie oraz leki, a także adresy dostępny jest na stronie internetowej
Związku www.kzg.pl.Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedawca
(detaliczny i hurtowy) ma obowiązek przyjąć bezpłatnie zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt
tego samego rodzaju.
UWAGA Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. Zbiórka nie
dotyczy odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku działalności gospodarczej.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia.www.kzg.pl
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl
edukacja ekologiczna: 58 6247515, dos@kzg.pl

