RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Nr 04/2014
Kosakowo
Kwiecień 2014 r.

SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA NA TERENIE GMINY KOSAKOWO
W trzy lata od zorganizowanej przez wójta gminy Kosakowo „Konferencji dotyczącej rozwoju sieci internetowej oraz sieci telewizji kablowej”, podczas której ﬁrma Pro-internet Sp. z o.o. przedstawiła koncepcję budowy nowoczesnej sieci światłowodowej możemy powiedzieć,

że zasięg jej funkcjonowania objął już znaczną cześć gminy. Na jakim
obecnie etapie prowadzone są prace i jakie miejsca obejmie planowany gminny monitoring.

Więcej informacji na stronie str. 4

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z FRANCUSKĄ GMINĄ GONNEVILLE LA MALLET
Partnerstwa między miastami i gminami z różnych krajów to szczytna idea mająca służyć tworzeniu nowoczesnych i otwartych społeczeństw. Gmina Kosakowo od kilku lat buduje partnerskie więzi
z polskimi oraz europejskimi miastami i gminami. Z inicjatywy włodarzy francuskiej gminy Gonneville La Mallet, w dniu 1 kwietnia 2014 r.

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Mer Gminy Gonneville La
Mallet Hervé Lepileur podpisali porozumienie o współpracy. Ma ona
przebiegać w sferach: kulturalnej, społecznej, gospodarczej i turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany młodzieży szkolnej.

Więcej informacji na stronie str. 7

POWIATOWE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA STRAŻAKA W KOSAKOWIE
4 MAJA BR. (NIEDZIELA) OD GODZ. 13.00

(plac przy ul. Żeromskiego naprzeciw Urzędu Gminy Kosakowo)

ZAPRASZAMY NA MAJÓWKĘ ZE STRAŻAKAMI - PODCZAS PIKNIKU PYSZNY POCZĘSTUNEK,
ZABAWA Z KABARETEM „CZOŁÓWKA PIEKŁA”, KONCERT ZESPOŁU „MAJOL”, ATRAKCJE DLA DZIECI!

W biuletynie:






PLANY OCHRONY NATURA 2000 str. 5
ORGANIZACJA KOLONII W 2014 r. str. 9
KALENDARZ IMPREZ str. 15
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO str. 17-18
GIMNAZJUM NA MIARĘ XXI str. 19

ZAPRASZAMY
Więcej informacji na stronie str. 10
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BIULETYN GMINNY KOSAKOWO
AKTUALNOŚCI
LVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kosakowo

Uchwały podjęte na LVI Zwyczajnej Sesji Rady
Gminy Kosakowo w dniu 27 marca 2014 roku
1.
2.

3.
4.

Uchwała Nr LVI/14/2014 w sprawie współpracy z Gminą Gonneville La
Mallet (Francja)
Uchwała Nr LVI/15/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach gmina Kosakowo uchwalonego
uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XVII/104/2011 z dnia 24 listopada 2011r.
Uchwała Nr LVI/16/2014 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały
Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielania dotacji na utylizację odpadów azbestowych.
Uchwała Nr LVI/17/2014 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy

SPRAWOZDANIE

5.
6.
7.
8.
9.

04/2014

2014

Kosakowo do podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Gminie Miasta Rumia pomocy ﬁnansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu „Przebudowa rowu L4-10 na odcinku od ulicy Działkowców
w Rumi do ujścia do Konitopu Leniwego”.
Uchwała Nr LVI/18/2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr LVI/19/2014 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Gminy Kosakowo.
Uchwała Nr LVI/20/2014 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Kosakowo.
Uchwała Nr LVI/21/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy ﬁnansowej gminy Kosakowo.
Uchwała Nr LVI/22/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2014.

z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 28.02 – 27.03.2014r.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 26/2014 zatwierdziłem do realizacji (po zaopiniowaniu przez komisję konkursową) 21 ofert organizacji pozarządowych, złożonych w II otwartym konkursie ofert roku 2014, na kwotę
ogólną 200.000 zł.

7. Ustalenie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości:
a) nr 178/8 obręb Kosakowo w kwocie 2350,00 zł
b) działki nr 1135, 17, 78/82, 1099 obręb Pogórze w łącznej kwocie 21.630,00zł
8. Ustalenie renty planistycznej z tytułu sprzedaży działek nr 88/4,
88/5, 88/6 i 88/7 w Dębogórzu w kwocie 18.280,00 zł.

2. Zarządzeniem Nr 28/2014 sporządziłem wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej (dot. nieruchomości obręb Kosakowo, związanych z funkcją cmentarną).

9. Wydano 67 decyzji w sprawie ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu
budowy kanalizacji sanitarnej dla części nieruchomości położonych
w Suchym Dworze, Mostach i Pierwoszynie.

3. Zarządzeniem Nr 30/2014 wyznaczyłem w roku 2014 następujące wolne dni w Urzędzie Gminy Kosakowo: dzień 2 maja i dzień
20 czerwca.
4. Zarządzeniem Nr 32/2014 sporządziłem wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dot. dz. 43/8
obręb Rewa)
5. Zarządzeniem Nr 33/2014 postanowiłem o przedstawieniu Radzie
Gminy Kosakowo informacji o stanie mienia Gminy Kosakowo za 2013r.
6. Zgodnie z art. 1 ust. ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym informuję, że wydatki budżetowe poniesione
w związku z referendum lokalnym zarządzonym przez Radę Gminy Kosakowo na dzień 24 listopada 2013r. wyniosły 34.205,20 zł.
Sprawozdanie ﬁnansowe – do wglądu u Sekretarza Gminy w godzinach pracy urzędu.

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Zawarcie umowy dzierżawy z dnia 29 stycznia 2014 roku na stanowisko przy cmentarzu nr 10 – 219,00 zł + VAT 23% pod sprzedaż kwiatów i zniczy. Umowa zawarta z osobą ﬁzyczną na okres od 01 lutego
do 31 grudnia 2014 roku.
2. Zawarcie umowy użyczenia na część dz. 45/3 w Rewie o pow. 54 m2
z Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie (część pomieszczeń w świetlicy
wiejskiej) z przeznaczeniem na bazę Yacht Club Rewa.
3. Zawarcie umowy dzierżawy – wynajem pomieszczenia w świetlicy
w Mechelinkach w dniu 22 marca 2014 roku – czynsz w wysokości
123,00 zł brutto.
4. Umowa notarialna – nabycie ul. Orzechowej w Pierwoszynie na
podstawie umowy darowizny od Skarbu Państwa, w którego imieniu
działał Starosta Pucki– działka nr 195 w Pierwoszynie o pow. 2300.
Umowę zawarto dnia 03 marca 2014 roku.
5. Zawarcie umowy dotyczącej odszkodowania za działkę gruntu,
która wydzielona zostanie pod drogę publiczną (droga publiczna powstanie w wyniku podziału działki nr 19 w Kosakowie).
6. Nieodpłatne przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Kosakowo
działki nr 97/1 w Mechelinkach o pow. 4 m2 oraz działki 1186/17
w Mostach o pow. 200 m2 na mocy decyzji Wojewody Pomorskiego.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Ze względu na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę,
jaką zamawiający przeznaczył na sﬁnansowanie zamówienia, unieważniono przetarg nieograniczony na Usługi drukarskie na potrzeby
Urzędu Gminy Kosakowo.
2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 025 000 zł., termin
składania ofert mija 24.04.2014 r.
3. W ogłoszonym przetargu nieograniczonym na opracowanie projektów wykonawczych przebudowy ulic na terenie gminy Kosakowo:
- unieważniono postępowanie dla części I: „Projekt wykonawczy
przebudowy ul. Krokusowej w m. Kosakowo wraz z kosztorysem
inwestorskim i specyﬁkacjami technicznymi”, gdyż cena oferty
z najniższą ceną, przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na ﬁnansowanie Zamówienia,
- dla części II: „Projekt wykonawczy przebudowy ul. Jagodowej
w m. Dębogórze wraz z kosztorysem inwestorskim i specyﬁkacjami technicznymi” wybrano ofertę DROGADO Tomasz Ślusarz,
ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia, za cene brutto wykonania zamówienia 9.717,00 zł,
- dla części III: „Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy drogi ul. Surﬁngowej w m. Rewa wraz z kosztorysem inwestorskim i specyﬁkacjami technicznymi” wybrano ofertę DROGADO Tomasz Ślusarz, ul Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia za
cenę brutto wykonania zamówienia 7.134,00 zł.
4. W ogłoszonym przetargu nieograniczonym na Usługi opracowania
graﬁcznego i druku Biuletynu Gminnego wybrano ofertę Agencji Wydawniczej ARGI s.c. R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, ul. Żegiestowska 11;
50-542 Wrocław za cenę brutto wykonania zamówienia 57.054,00 zł.

AKTUALNOŚCI
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WÓJT GMINY KOSAKOWO OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W MIEJSCOWOŚCI KOSAKOWO, DĘBOGÓRZE i PIERWOSZYNO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomości atrakcyjnie położone na terenie gminy Kosakowo, graniczące z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi w pobliskim kontakcie z głównymi drogami publicznymi, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2014 o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69 (I piętro) odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności podanej w ogłoszeniu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konkretną nieruchomość w wysokości 10 % ceny wywoławczej przelewem najpóźniej do dnia 9 maja 2014 roku na konto Urzędu Gminy Kosakowo BS RUMIA 65 8351 0003 0000 1267 2000 0040 i okazanie kwitu
wpłaty w dniu wyznaczonym na przetarg.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej następujących dokumentów:
1. dowód osobisty
2. notarialne pełnomocnictwa do reprezentacji, gdy uczestnik przetargu nie działa osobiście, a osoby prowadzące
działalność gospodarczą na cel związany z prowadzoną
działalnością, dodatkowo:
aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy
spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej
(wypisy i zaświadczenia aktualne tj. wystawione max do
6 miesięcy przed terminem przetargu)
3. w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego
z małżonków, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku – przedłożenie pisemnie wyrażonej zgody
współmałżonka na nabycie nieruchomości, z notarialnym
poświadczeniem podpisu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym,
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Dodatkowo nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego i koszty sądowe.
Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra zalicza
się na poczet ceny sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i
terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości w trybie przetargu powiększona
o 23 % podatek VAT płatna jest do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Na działkach od nr 7/40 do nr 7/44 występuje las iglasty. Usunięcie drzewostanu następuje na koszt i własnym staraniem
nabywcy nieruchomości. Dla działek nr 8/1 i 7/40 ,8/2 i
7/41, 8/3 i 7/42, 8/4 i 7/43, 8/5 i 7/44 ustanowiono nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo przejazdu i
przechodu oraz prowadzenia infrastruktury technicznej po działce nr 7/22 zapisanej w księdze wieczystej
GD2W/00051014/7.
Okazanie przedmiotu sprzedaży możliwe będzie w dniu
8 maja 2014 o godzinie 10:00. Miejsce spotkania Urząd
Gminy Kosakowo Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 107 godzina 10.00.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pod nr telefonu 58 660-43-35 lub osobiście w pokoju nr 107
Urzędu Gminy Kosakowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na www.bip.kosakowo.pl w menu Przetargi nieruchomości i
Urząd Gminy Referat ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Wójt Gminy Kosakowo zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu jedynie z ważnych uzasadnionych powodów.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kosakowo przeznaczonych do
sprzedaży w drodze i przetargu ustnego nieograniczonego
Oznaczenie
nieru
chomo
ści działka
nr

1/1

Powierzchnia

1005

KW

18041

Obręb

Kosakowo

Przeznaczenie w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Kosakowo

Cena
1 m2
ustalona p rzez
biegłego i
Wójta
Gminy
Kosakowo
w zł.

58.U,MN - teren zabudowy 196,54
usługowej nieuciążliwej,
występującej samodzielnie lub z mieszkaniem

Cena
ustalona
przez Wójta
Gminy
Kosakowo
jako cena
wywoławcza

197.500,00

UWAGI

Minimalne
postąpienie
1% ceny
wywoławczej
zaokrąglonej
w górę do
pełnych dziesiątek złotych

Wadium
10% ceny
wywoławczej
z zaokrągleniem w górę
do pełnego
złotego

1.980,00

19.750,00

1/3

1005

18041

Kosakowo

196,54

197.500,00

1.980,00

19.750,00

1/4

1018

18041

Kosakowo

196,54

200.100,00

2.010,00

20.010,00

1/8

1017

18041

Kosakowo

56.MN - teren zabudowy 177,60
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
bliźniaczej

180.600,00

1.810,00

18.060,00
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1/26

1069

18041

Kosakowo

1/30

1360

18041

8/1
7/40

165
640

8/2
7/41

BIULETYN GMINNY KOSAKOWO 04/2014
62.U,MN – teren
zabudowy usługowej nieuciążliwej, występującej
samodzielnie lub
z mieszkaniem

196,54

210.100,00

2.110,00

21.010,00

Kosakowo

196,54

267.300,00

2.680,00

26.730,00

18041
48617

Kosakowo
Kosakowo

7. MN – teren zabudowy 193,47
mieszkaniowej jednorodzinnej (działki 7/40-7/44
oraz 8/1-8/5 )

155.700,00

Działki nr 8/1 i 7/40 1.560,00
zbywane jako jedna
nieruchomość o
pow. 805 m2

15.570,00

194
609

18041
48618

Kosakowo
Kosakowo

193,47

155.400,00

Działki nr 8/2 i 7/41 1.560,00
zbywane jako jedna
nieruchomość o
pow. 803 m2

15.540,00

8/3
7/42

228
576

18041
48622

Kosakowo
Kosakowo

193,47

155.500,00

Działki nr 8/3 i 7/42 1.560,00
zbywane jako jedna
nieruchomość o
pow. 804 m2

15.550,00

8/4
7/43

263
541

18041
48623

Kosakowo
Kosakowo

193,47

155.500,00

Działki nr 8/4 i 7/43 1.560,00
zbywane jako jedna
nieruchomość o
pow. 804 m2

15.550,00

8/5
7/44

301
503

18041
48624

Kosakowo
Kosakowo

193,47

155.500,00

Działki nr 8/5 i 7/44 1.560,00
zbywane jako jedna
nieruchomość o
pow. 804 m2

15.550,00

406/2

1070

GD2W
/00002823/3

Dębogórze

87,00

93.100,00

940,00

9.310,00

407/3

836

GD2W
/00002823/3

Dębogórze

87,00

72.700,00

730,00

7.270,00

16

200

19373

Pierwoszyno

210,98

42.200,00

430,00

4.220,00

22URO – teren usług,
ogrodnictwo, obsługa
rolnictwa i leśnictwa,
bazy zieleni, dopuszcza
się mieszkania związane z
działalnością gospodarczą

21MN-teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

działka może być
zagospodarowana
z nieruchomością
przyległą

CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO NIE ZAWIERAJĄ 23% PODATKU VAT.

Sieć światłowodowa na terenie gminy Kosakowo
W trzy lata od zorganizowanej przez wójta gminy Kosakowo „Konferencji dotyczącej rozwoju sieci internetowej oraz sieci telewizji
kablowej”, podczas której ﬁrma Pro-internet Sp. z .o.o. przedstawiła
koncepcję budowy nowoczesnej sieci światłowodowej możemy powiedzieć, że zasięg jej funkcjonowania objął już znaczną cześć gminy.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, sieć światłowodowa obejmie swoim zasięgiem całą gminę Kosakowo, a do każdego domu zostaną
podprowadzone po dwa włókna światłowodowe, za pomocą których
świadczone będą wszelkie usługi telekomunikacyjne: dostęp do Internetu, stacjonarna telefonia cyfrowa oraz telewizja kablowa analogowa
i cyfrowa.
Dotychczasowe działania
z realizacji projektu to ﬁzycznie wybudowana i uruchomiona sieć na terenie
następujących obszarów: magistrala Pogórze – Kosakowo, magistrala Kosakowo – Pierwoszyno – Mosty – Rewa, magistrala Kosakowo – Dębogórze,
magistrala Pogórze – Suchy Dwór, sołectwo Pierwoszyno (całość), sołectwo
Kosakowo (całość), sołectwo Pogórze (częściowo). Sieć światłowodowa
obejmuje również budynki wielorodzinne na terenie sołectwa Pogórze:
Osiedle Morskie, Osiedle Shiraz Park I i Shiraz Park II, Osiedle Mistral.

Realizator projektu- ﬁrma Pro-internet Sp.zo.o. posiada również prawomocne zgłoszenia budowlane, uprawniające nas do realizacji sieci światłowodowej na terenie sołectw Dębogórze oraz Suchy Dwór. Równolegle
trwają intensywne prace projektowe, mające na celu uzyskanie prawomocnych zgłoszeń budowlanych dla sołectw Mosty, Pogórze oraz Rewa.
Poza komercyjnym podłączaniem klientów indywidualnych, Pro-internet Sp. z o.o. realizuje na terenie gminy Kosakowo misję społeczną,
mającą na celu wsparcie i rozwój lokalnej społeczności. W ramach prowadzonej misji ﬁrma do dnia dzisiejszego
bezpłatnie podłączyła i za symboliczną złotówkę świadczy
usługi dostępu do Internetu dla następujących instytucji:
Urzędu Gminy Kosakowo, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo, siedziby Straży Gminnej
w Kosakowie, Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie, Świetlicy Sołeckiej w Dębogórzu, Szkoły Podstawowej w Pogórzu, Szkoły Podstawowej
w Dębogórzu.
W chwili obecnej
przygotowana jest również infrastruktura do podłączenia nowo budowanego Gimnazjum Gminnego w Kosakowie oraz trwają prace
mające na celu podłączania szkoły w Mostach. Realizator projektu
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bezpłatnie przekazał również wysokiej klasy routery, umożliwiające
bezprzewodowe korzystanie z dostępu do Internetu w następujących
placówkach: Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie, Świetlica Sołecka
w Dębogórzu, Szkoła Podstawowa w Pogórzu.
Gmina monitorowana
W najbliższej przyszłości zostanie podłączony system monitoringu
gminnego na terenie gminnych obiektów:
Szkoła Podstawowa w Pogórzu, Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, Dom
Kultury w Pierwoszynie, Boisko przy ul. Chrzanowskiego ,Boisko przy
ul. Rumskiej w Pierwoszynie, Boisko przy ul. Pomorskiej w Dębogórzu, Bo-
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isko przy ul. Szkolnej w Pogórzu, Staw w Debogórzu, Staw w Kosakowie.
We wszystkich w/w lokalizacjach infrastruktura swiatłowodowa jest już
przygotowana pod uruchomienie kamer monitoringu.
Ponadto, zgodnie z ustaleniami z Komisja Oświaty, Kultury, Turystyki,
Rekreacji i Sportu z dnia 20 lutego 2013r. w listopadzie 2013r.odbyły się
bezpłatne szkolenia pt. „Zagrozenia wystepujace przy korzystaniu z sieci
Internet”. Szkolenia zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach
Gminy Kosakowo.
Gmina Kosakowo, dzieki realizacji tego projektu, jest liderem
wsród gmin w zakresie innowacji.

Obszary Natura 2000

Prace nad projektami planów ochrony obszarów
Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu
Wiślanego prowadzone są przez Urząd Morski w Gdyni.

W dniu 25 marca 2013 r. spotkaniem informacyjnym rozpoczęto proces partycypacji społecznej w tworzeniu projektów planu ochrony
Natura 2000. Warsztaty zorganizowane zostały przez Urząd Morski
w Gdyni (Zleceniodawcę zadania) 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.

podstawę stanowi Dyrektywa Siedliskowa. 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 ten
jest ostoją ptasią o randze europejskiej, występują tu 23 gatunki ptaków.
Granice w/w obszarów Natura 2000 przedstawia poniższa mapa.

Obszary Natura 2000 zostały wyznaczone przez Rząd RP i zatwierdzone
przez Komisję Europejską. 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. Na sieć obszarów
Natura 2000 leżących w naszej gminie składają się: Specjalne Obszary
Ochrony Siedlisk PLH220032 o powierzchni – 26.484,8 ha, dla których

W ramach prowadzonych przez Instytut Morski w Gdańsku prac nad
planem ochrony odbyły się 4 spotkania warsztatowe oraz spotkanie
podsumowujące. Podczas warsztatów pracowano we wcześniej wyłonionych 4 grupach interesariuszy: samorządy, organizacje, rybacy,
przedsiębiorcy. Z terenu gminy Kosakowo, do udziału w warsztatach zaproszeni zostali: Wójt Gminy, Stowarzyszenie „Rewska Szkuta”,
Stowarzyszenie „Port Mechelinki” oraz Zrzeszenie Rybaków Morskich.
Wójt Gminy 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
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.
Na terenie gminy odbyły się dwa spotkania, których celem
było przybliżenie tematyki opracowywanych planów ochrony. Spotkania odbyły się w dniu 7.01.2014r. w Rewie i w dniu
23.01.2014r. w Pierwoszynie.
Na stronie Instytutu Morskiego w Gdańsku – Wykonawcy projektu została udostępniona dokumentacja dla rejonu Zatoki Puckiej, na którą
składają się:
•
•
•

Projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032
Projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka
PLB220005
Wstępną wersję programu zarządzania dla rejonu Zatoka Pucka

Powyższe dokumenty zostały przekazane do recenzji i są analizowane przez Urząd Morski w Gdyni. Ustanowienie planu ochrony
poprzedzone zostanie przeprowadzeniem postępowania
z udziałem społeczeństwa na zasadach określonych w dziale III
rozdziale 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Oznacza to, iż po
dniu 15 czerwca 2014r. przeprowadzone zostaną tzw. ustawowe
konsultacje społeczne i każda ze stron będzie mogła wnieść jeszcze
sugestie do projektów planów ochrony.
Dla zainteresowanych mieszkańców gminy Kosakowo, na stronie internetowej
Urzędu Gminy Kosakowo w zakładce ochrona środowiska, są na bieżąco umieszczane informacje dotyczące powyższych zagadnień.
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Nowe zasady uprawiania żeglugi na obszarze
morskim wewnętrznej Zatoki Puckiej
Wskutek uwag wniesionych przez samorządowców do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Uchwały NR 142/VII/11
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011
roku w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego ; uchwała ta została uchylona w zakresie zakazu używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
Informujemy, że , Dyrektor Urzędu Morskiego (DUM) w Gdyni w
dniu 3 kwietnia br. wydał zarządzenie porządkowe określające
zasady poruszania się po wodach Zatoki Puckiej Wewnętrznej.
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Zarządzenie porządkowe nr 5 DUM z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi na obszarze morskim wewnętrznej Zatoki
Puckiej zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. pod poz. 1416.
Z Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni można się
zapoznać w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;
na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni lub w aktualnościach na
stronie internetowej tut. Urzędu.

2 MAJA Święto Flagi
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to stosunkowo młode święto państwowe, ponieważ obchodzone zaledwie od 2004 roku. Barwy biała
i czerwona po raz pierwszy, nieoﬁcjalnie, zostały uznane za barwy narodowe w pierwszą rocznicę uchwalenia polskiej Konstytucji - 3 maja 1792
roku. Manifestujący w ten dzień byli przepasani biało-czerwonymi szarfami, kolory nawiązywały do herbu Królestwa Polskiego - Białego Orła
na czerwonym tle. Oﬁcjalnie, po raz pierwszy, kolory biały i czerwony uznane zostały za barwy narodowe Uchwałą Sejmu z 7 lutego 1831 roku.
Pamiętajmy także, że dzień 2 maja jest dniem flagi państwowej, do wywieszania której Państwa zachęcamy.

3 MAJA Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja
Święto Narodowe Trzeciego Maja jest polskim świętem narodowym obchodzonym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Konstytucja ta, uchwalona w 1791 roku przez Sejm Wielki, była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą - po amerykańskiej na świecie.
Napisana została w duchu oświeceniowym przez m.in. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja, Ignacego Potockiego oraz
Stanisława Małachowskiego. Autorzy, zainspirowani założeniami Monteskiusza, postanowili wprowadzić trójpodział władzy (na uchwałodawczą, wykonawczą i sądowniczą).
Na mocy tej konstytucji zlikwidowano tzw. złotą wolność szlachecką, czyli swobody i przywileje przysługujące szlachcie. Konstytucja zrównała
politycznie mieszczan i szlachtę. Co ważne, zniosła uciążliwe dla prac Sejmu liberum veto, a także wolną elekcję.
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Podpisanie porozumienia o współpracy
z francuską gminą Gonneville La Mallet
Z inicjatywy włodarzy francuskiej gminy Gonneville La Mallet,
w dniu 1 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik
oraz Mer Gminy Gonneville La Mallet Hervé Lepileur podpisali
porozumienie o współpracy. Ma ona przebiegać w sferach: kulturalnej, społecznej, gospodarczej i turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany młodzieży szkolnej.
Gmina Gonneville La Mallet położona w Górnej Normandii, nad kanałem La Manche, w odległości 209 km od Paryża - to gmina rolnicza
z tradycjami. W czasie pobytu nasza delegacja uczestniczyła w oficjalnych spotkaniach z tamtejszymi władzami, w tym na targach rolniczych oraz złożyła hołd 325 żołnierzom poległym w bitwie pod Falaise,
gdzie znaczącą rolę odegrała 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem
generała Stanisława Maczka.

Pierwsze kontakty z tą francuską gminą zainicjował Chór Morzanie,
który – zaproszony 3 lata temu na tamtejsze Dni Muzyki – swoimi
występami uświetnił te uroczystości. W czerwcu ubiegłego roku samorządowcy z Francji gościli w naszej gminie, m.in. na VIII Spotkaniach Chóralnych. Wtedy to podpisano List Intencyjny o partnerstwie.
Na sesji w dniu 27 marca br. Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę
Nr LVI/14/2014 o współpracy z Gminą Gonneville La Mallet.
Partnerstwa między miastami i gminami z różnych krajów to szczytna idea mająca służyć tworzeniu nowoczesnych i otwartych społeczeństw. Gmina Kosakowo od kilku lat buduje partnerskie więzi z polskimi oraz europejskimi miastami i gminami. Dotychczas podpisanych
zostało 6 porozumień o współpracy. Od samego początku opierają się
przede wszystkim na wymianie kolonijnej grup dziecięcych i młodzieżowych.

Władze naszej Gminy mają nadzieję, że działania zmierzające do zacieśniania relacji partnerskich z samorządami krajów Unii Europejskiej
pozytywnie wpłyną na ich społeczności oraz pozwolą na poszerzanie
kontaktów kulturalnych, społecznych, czy biznesowych.
W delegacji tut. Urzędu byli: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy,
z-ca Wójta, Skarbnik oraz asystent Wójta. Stałą praktyką w tut. urzędzie jest, że przelot samolotem każdy członek delegacji pokrywa
we własnym zakresie. Poniesione wydatki z budżetu Gminy związane
z wyjazdem to koszt materiałów promocyjnych oraz biletu lotniczego
dla asystent Wójta (553,65 zł.).

Za naszą delegacją, niczym tajemniczy Don Pedro, podążał radny
Szymon Tabakiernik, który z ukrycia robił zdjęcia na lotnisku pod Paryżem. Mógł się naocznie przekonać – gdyż był świadkiem powitania naszej
delegacji przez przedstawicieli Gminy Gonneville La Mallet - że nie była
to delegacja do Paryża, jak insynuuje w swoim biuletynie H. Palczewski.
Ponadto Szymon Tabakiernik i Henryk Palczewski byli na sesji Rady Gminy,
gdy podejmowano uchwałę o współpracy z gminą Gonneville La Mallet
i też informowano, że pojedzie tam nasza delegacja celem podpisania
porozumienia. Artykułem w w/w biuletynie celowo wprowadzają opinię
publiczną w błąd. Nie chcemy się odnosić do zamieszczanych tam manipulacji na potrzeby kampanii wyborczej. Obrzucać kalumniami to dzisiaj
modne, gdy odwaga staniała do tego stopnia, że zasadą w tworzeniu komentarzy jest brak zasad.

Z ŻYCIA SOŁECTW
DĘBOGÓRZE

REWA

Sołtys wsi Dębogórze Józef Melzer informuje mieszkanców, że podatek od nieruchomości można wpłacać u sołtysa w dniach 14 i 15 maja
w godz. 13 00 - 20 00.

Sołtys wsi Rewa Marcin Kopitzki informuje, że podatek od nieruchomości można wpłacać u sołtysa w dniach 13, 14, 15 maja w godzinach
od 16 do 19.
Serdecznie zapraszamy na kolejny RËNK ROZMAJITOSCË

Sołectwo Dębogórze ogłasza nowy konkurs na LOGO wsi Dębogórze.
Dotychczasowa propozycja nie została przyjeta na Zebraniu Wiejskim
w dniu 10.04.2014r. Nowe projekty LOGO można składać do dnia
31.09.2014 u Sołtysa Józefa Melzera tel. 664-185-581.
Sołectwo Dębogórze informuje mieszkanców, iż posiada stronę Internetową www.debogórze.pl.
Sołtys wsi Dębogórze apeluje (zgodnie z wolą zebranych na zebraniu
wiejskim) o zwrócenie uwagi, by mieszkańcy wyprowadzający na spacer swoje psy zadbali o czystość trawników i żywotność posadzonych
drzew, które obecnie niestety usychają.

10 maja - sobota godz.10.00-13.00
przy Szkole Podstawowej w Pogórzu
24 maja – sobota godz.10.00-13.00
przy Szkole Podstawowej w Mostach
Każdy posiada w domu wiele przedmiotów, których już nie potrzebuje:
książki, filmy, muzykę, gry, zabawki, narzędzia, odzież i inne przedmioty
codziennego użytku. Szkoda je wyrzucić, gdyż są jeszcze dobre, a mogą
przydać się także innym. RËNK ROZMAJITOSCË to znakomita okazja,
żeby sprzedać zbędne rzeczy lub zamienić je na inne. Można również
przynieść własnoręczne wyroby. Wystarczy zarezerwować miejsce pod
numerem 886 304 411 lub e-mailowo: info@fundacjadorastac.org.pl
Zapraszamy wszystkich, którzy szukają ciekawych rzeczy w dobrej cenie!!!

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - Odpady zielone
Informujemy mieszkańców gminy, iż w związku z rosnącą liczbą odpadów zielonych wystawianych przez mieszkańców - po konsultacji z ﬁrmą
wywozową - ustalono, iż odbiór odpadów zielonych będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem odpadów segregowanych od miesiąca
marca. Dodatkowo, na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” ustawiony będzie kontener na odpady zielone.
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ZRZESZENIE KASZUBSKO – POMORSKIE- INFORMUJE
Wystawa w Galerii Szperk
Kosakowski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego kolejny raz promował Gminę oraz kulturę regionalną w Galerii Szperk w Pogórzu.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wystawiano wyroby artystyczne. Można było skosztować i zakupić takie produkty, jak: chleb
swojski, ciasta, smalec. Dodatkowo, w radosny wiosenny nastrój, wprowadzał swoim śpiewem kupujących zespól Kosakowianie.
Zgłoszenia do konkursu „Jantarowi Bôt 2014”
Do końca maja br. przyjmowane są zgłoszenia do XIII Przeglądu Pieśni o Morzu – Jantarowi Bôt, którego ﬁnał odbędzie się 6 lub 7 czerwca
2014 r. w Chëczy Nordowych Kaszubów w Kosakowie. Regulamin i Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie Referatu ds. Kultury i Sportu:
www.kosakowo.pl/rkis w zakładce Dokumenty oraz w siedzibie ZKP przy ul. Rzemieślniczej 1 w Kosakowie (tel. 691 747 775).
Wyjazd na Dzień Kaszubski do Warszawy
Zrzeszenie Kaszubko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo organizuje wyjazd autokarowy do Warszawy na Dzień Kaszubski, który odbędzie
się w niedzielę 1 czerwca 2014 r. Opłata – 20 zł. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 691 747 775 lub 508 219 850.
Konkurs – zapraszamy do zabawy
Dzięki inicjatywie i wsparciu, między innymi wójta gminy Kosakowo,
powstały puzzle – gry wspomagające naukę języka kaszubskiego,
które wyprodukowała przyjazna nam Firma TREFL.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie, w którym odpowiadając na dwa pytania zdobyć można tę ciekawą grę. Na odpowiedzi przesłane drogą elektroniczną na adres kancelaria@kosakowo.
pl czekamy do dnia 18 maja br. Pierwszym 10 osobom, które udzielą
poprawnej odpowiedzi przekażemy grę Kaszebszcze Memos.
Pytanie pierwsze: jakie 3 charakterystyczne instrumenty tworzą
kapelę kaszubską?
Pytanie drugie: jak poprawnie w języku kaszubskim pod względem ortograﬁcznym napiszemy nazwy czterech pór roku?
W wiadomości e-mail prosimy podać dane adresata : imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

Bezpłatna TELEOPIEKA

Teleopieka jest usługą dającą możliwość całodobowego wezwania
pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, np. w sytuacji nagłego zasłabnięcia czy upadku. Po okresie
pilotażowym, w którym usługą objęto osoby korzystające z usług
opiekuńczych organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kosakowie, teleopieka - dzięki wsparciu gminy - jest
obecnie dostępna dla wszystkich powyżej 60 roku życia i potrzebujących tej formy pomocy mieszkańców Gminy Kosakowo.

Organizatorem usługi teleopieki jest gmina, zaś realizatorem - Polskie Centrum Opieki. Szczegółowe informacje w sprawie podłączenia usługi można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Fiołkowa 2B (obok Biblioteki Publicznej) tel. 620-82-02 oraz
Referacie Oświaty i Zdrowia tut. urzędu, tel. 660- 43-45 (formularz zgłoszeniowy i Regulamin można pobrać także w Biurze Obsługi Interesanta).
Usługa teleopieki wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na
współdziałaniu ze sobą kilku elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki lub w formie wisiorka
na szyi i terminala umożliwiającego kontakt z operatorem w Centrum
Operacyjno - Alarmowym. Podstawowe znaczenie ma tzw. „czerwony
przycisk", którego wciśnięcie włącza alarm odbierany przez operatora.
Centrum podejmuje stosowną interwencję - nawiązuje kontakt z osobą
wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów
oraz bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku
braku kontaktu głosowego - wzywa odpowiednie służby: pogotowie
ratunkowe, straż pożarną, policję.
Usługa teleopieki w naszej gminie pilotażowo uruchomiona została
w 2010 r. dla klientów GOPS. Gmina Kosakowo jest pierwszą gminą
wiejską w Polsce, która umożliwia swoim mieszkańcom bezpłatne
skorzystanie z opisanej usługi.

Plebiscyt Dziennika Bałtyckiego
Miło nam poinformować Państwa, że w rozstrzygniętym 21 marca 2014 r. plebiscycie na „Wójta Pomorza”,
zorganizowanym przez Dziennik Bałtycki i przeprowadzanym na stronie internetowej Puck.naszemiasto.pl Jerzy
Włudzik zajął 2 miejsce. Miejsce w czołówce plebiscytu potwierdza popularność wójta gminy Kosakowo, który
od lat obejmował czołowe lokaty plebiscytu. Wójt dziękuje za głosy poparcia.
Pamiątkowy medal, statuetkę i dyplom nasz laureat odebrał 24 kwietnia br. w gmachu Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka -współorganizatora tego plebiscytu,
redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego Mariusza Szmidki oraz prezesa Prasy Bałtyckiej, Tomasza Niskiego.
-To samorząd decyduje o jakości życia i to on wpływa na rozwój lokalny i regionalny - podkreślał podczas uroczystości redaktor naczelny Mariusz Szmidka.
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INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI KOLONII 2014
Wójt Gminy Kosakowo informuje, że kolonie letnie dla uczniów mieszkańców gminy Kosakowo odbędą się w terminach:

Wyjazd dzieci z gminy
Kosakowo do :

wyjazd

Powrót do Kosakowo

Liczba miejsc

Krościenko

01 lipca

15lipca

45

Żerków

15 lipca

29 lipca

45

Ojrany – Litwa

21 lipca

04 sierpnia

30

Kolonie letnie w gminie Kosakowo dla dzieci z gmin ościennych i Ojran odbędą się :

Przyjazd dzieci do gminy
Kosakowo z:

Zakwaterowanie

przyjazd

Powrót

Liczba miejsc

Krościenko

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dębogórzu

02 lipca

16 lipca

45

Żerków

SP Pogórze

16 lipca

30 lipca

45

Ojran

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dębogórzu

22 lipca

01 sierpnia

30

Informacje oraz karty kolonijne uzyskają Państwo w szkołach.

WYDARZENIA KULTURALNE

Wybory Miss Polski Ziemi Kaszubskiej
oraz Miss Polski Ziemi Kaszubskiej Nastolatek

Już po raz szósty odbyły się w Gminie Kosakowo Wybory Miss
Polski Ziemi Kaszubskiej oraz Miss Polski Ziemi Kaszubskiej
Nastolatek. W niedzielę 13 kwietnia br. zaprezentowały się,
w wypełnionym do ostatniego miejsca Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie, najpiękniejsze dziewczyny z całych Kaszub. Koronę dla najpiękniejszej zdobyła Sandra Chojnowska z Gdańska.
Pierwszą Wicemiss została Magda Gutowska, która zdobyła również tytuł Miss Publiczności. Tytuł drugiej Wicemiss przypadł Laurze
Pankiewicz, Miss Foto – Emilii Godzimirskiej.
Wśród nastolatek najwyżej docenione przez Jury okazały się walory
Weroniki Rudnickiej z Gdańska, pierwszą Wicemiss została Julia
Sporek, a drugą – Żaneta Barbarewicz.
Galę uświetnił koncert Jacka Silskiego oraz występ Kabaretu
Czwarta Fala. Choreografię przygotowała Dominika Służewska.
Nagłośnienie oraz oświetlenie imprezy przygotował Ryszard
Sosnowski. Galę poprowadzili: Agnieszka Oszczyk i Sławomir
Siezieniewski.
Organizatorzy wyborów: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz
Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych Impresario.
Organizatorzy wyborów pragną podziękować wszystkim sponsorom, bez których coroczny festiwal kobiecego piękna nie mógłby

się odbyć. Sponsorzy nagród: Galeria Szperk, Restauracja Kaszubska,
Restauracja & Club Biancas, Dworek SPA Osada Wędrowca, Celstan,
Hotel Okulski Grand Rozewie, Cukiernictwo Formella, Salon Fryzjerski
Blue. Anna M., Suknie Ślubne Alicja Brzezińska, Rewa Surf Centrum,
Port Mechelinki, Hotel SPA Faltom, Rozeta, Hotel Venus, Pensjonat Klif
w Mechelinkach, Yacht Club Rewa, Biuro Ochrony Fortis Security, Wibo,
Pure Jatomi Fitness, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze-Kosakowo, Pensjonat Krystyna, Salon Fryzjerski Aga w Mostach,
Kwiaciarnia A.K. Flora, Dick, Salony Fryzjerskie Ola, Prokokos, Elżbieta
Skoczeń – wizażystka, stylistka, kreatorka wizerunku, Marek Stan Photography, Auto Narloch.
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POWIATOWE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA STRAŻAKA W KOSAKOWIE

4 MAJA BR. (NIEDZIELA) OD GODZ. 13.00

(plac przy ul. Żeromskiego naprzeciw Urzędu Gminy Kosakowo)
Oficjalna część spotkania
13:00 - 13:30 Przemarsz Strażaków wraz
z orkiestrą na plac znajdujący się vis a vis
Urzędu Gminy Kosakowo (Uformowanie szyku,
Meldunek Strażacki, odśpiewanie Hymnu
Strażackiego)
13:30 – 14:15 Przywitanie gości, wręczenie
medali i odznaczeń, przemówienia zaproszonych gości
Rozpoczęcie Strażackiego Pikniku Rodzinnego
14:15 – 15:15 Koncert orkiestry strażackiej
15:15 – 15:45 Konkursy dla dzieci
15:45 –16:00 Pokaz gaszenia pożarów –
OSP Wiczlino
16:00 – 16:15 Pokaz „Skutki gaszenia
oleju wodą”

16:15 – 17:15 Występ Kabaretu
„Czołówka Piekła”
17:15 – 17:30 Pokaz ratownictwa
wysokościowego – prezentacja najwyższego
podnośnika w województwie
17:30- 18:00 Występ artystyczny uzdolnionej
młodzieży z Gminy Kosakowo
18:00-18:15 Pokaz ratownictwa technicznego
18.15- 18.45 Pokaz Timber sport /pokaz drwali/
18.45 – 19:45 Występ Gwiazdy Wieczoru Zespół „Majol”
19:45 – 20:30 Zabawa przy muzyce tanecznej
ZAPRASZAMY NA MAJÓWKĘ ZE STRAŻAKAMI- PODCZAS PIKNIKU
PYSZNY POCZĘSTUNEK, ZABAWA Z KABARETEM „CZOŁÓWKA PIEKŁA” KONCERT ZESPOŁU „MAJOL” ATRAKCJE DLA DZIECI!

VII Festiwal Piosenki
Dziecięcej Cztery pory roku w piosence
W tym roku będzie to już siódma edycja Festiwalu Piosenki
Dziecięcej. Koncert Galowy Festiwalu odbędzie się w czwartek
22 maja o godz. 17:00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Wstęp wolny. Tegoroczny Festiwal odbywa się pod hasłem
Cztery pory roku w piosence. Więcej informacji o Festiwalu znaleźć można na stronie internetowej: www.kosakowo.pl/rkis.

II festiwal piosenki musicalowej i filmowej Kosakowo 2014
Wielbicieli muzyki musicalowej i filmowej zapraszamy do udziału w II Festiwalu Piosenki
Musicalowej i Filmowej Kosakowo 2014, organizowanym przez Gimnazjum w Mostach
oraz Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika. Druga edycja Festiwalu odbędzie się w czwartek 14 maja br. od godz. 9:00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.
Regulamin Festiwalu wraz z kartą zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Referatu
ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo: www.rkis.kosakowo.pl
w zakładce Dokumenty. Na zgłoszenia czekamy do dnia 9 maja do godziny 16:00.

Wieczór poetycki w bibliotece - Spotkanie inauguracyjne kosakowskiej grupy literackiej
Wszystkich literatów, poetów i prozaików z Gminy Kosakowo,
w każdym wieku, wszystkich piszących do szuflady lub posiadających już opublikowany dorobek literacki, jak również wszelkich pasjonatów poezji i literatury, którzy sami nie tworzą poezji, ale lubią
o niej podyskutować, zapraszamy na wyjątkowy Wieczór Poetycki inaugurujący Kosakowską Grupę Literacką Wędrówki Liści.

Wieczór odbędzie się w poniedziałek 12 maja o godz. 17:00
w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo. Już teraz prosimy
o przyniesienie na to najbliższe poetyckie spotkanie, własnych wierszy lub niedługich prozatorskich „wypieków literackich”. Spotkania
Grupy Literackiej odbywać się będą regularnie raz w miesiącu. Organizatorzy: Wójt Gminy oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo.
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Warsztaty artystycznie uzdolnionej młodzieży w mieście Kopernika

W dniach 21-23 marca br. stypendyści Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo – członkowie Chóru Młodzieżowego oraz Teatru Młodzieżowego, uczestniczyli w warsztatach artystycznych w Toruniu, na które ww.
Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z Gminy Kosakowo.
Tematyka warsztatów ściśle wiązała się z miejscem trzydniowego pobytu: jak odkrycia astronomiczne i geograficzne wpływają na postrzeganie miejsca człowieka we wszechświecie i w jaki
sposób znajduje to swoje odzwierciedlenie w sztuce? Zajęcia

prowadzili instruktorzy: Magdalena Stenka oraz Karol Dettlaff.
Przy okazji młodzież zwiedziła również miasto Kopernika.
Młodzież składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wyjazdu.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
SUKCES UCZNIA GIMNAZJUM W MOSTACH
– W POWIATOWYM FINALE KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
27 marca 2014 r. w Puckim Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego odbył się powiatowy finał konkursu recytatorskiego poezji polskiej: 31. Konkurs Wojewódzki dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów oraz 59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W rywalizacji
wzięła udział rekordowa liczba ponad 60 uczniów.
Konkurs Wojewódzki Poezji Polskiej odbył się w czterech kategoriach: dzieci młodszych i dzieci starszych, szkół gimnazjalnych oraz poezji śpiewanej.
Jury w składzie: Magdalena Gawin – aktorka i choreograf, kierownik zespołu „Da capo Al fine” z Władysławowa, Julita Jabłońska-Nowicka z SOSW
w Pucku oraz Marzena Pędzisz reprezentująca Starostwo Powiatowe w Pucku wybrały najlepszych w swoich kategoriach. Wśród nich znalazł się uczeń
z Gimnazjum w Mostach – Karol Gruszczyński, który wyrecytował dwa
utwory: „Ze złości” W. Broniewskiego oraz „Artysta” S. Mrożka. Tym samym
zdobył wyróżnienie, czyli IV miejsce w powiecie puckim.
Opiekunem ucznia była P. Sylwia Stępniewska- nauczyciel Gimnazjum
w Mostach. Serdecznie gratulujemy.

KREATYWNI MISTRZOWIE POLSKI ZE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POGÓRZU
Mistrzowie Polski Odysei Umysłu 2014 ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu znowu szykują się do zorganizowania wyjazdu na Finały Światowe
w USA. W zeszłym roku mogli skonfrontować swoje umiejętności z dziećmi z całego świata i zdobyli MISTRZOSTWO ŚWIATA (jako jedyna drużyna
z Polski).

Założenia Odysei Umysłu, prowadzonej od wielu lat w Szkole Podstawowej w Pogórzu przez Panią Dyrektor Elżbietę Czaję wraz z gronem
doświadczonych trenerów, są wpisane w wizję i koncepcję pracy szkoły.
Sukcesów jest wiele. Tym najważniejszym jest wspomniane już Mistrzostwo Świata w 2013 roku. Szkoła prezentuje w tym konkursie bardzo wysoki poziom. Jest znana i szanowana w środowisku Odysejowiczów. Teraz
nadarza się okazja, by ponownie sięgnąć po Mistrzostwo Świata. Na sukces pracuje wiele osób: trenerzy, rodzice, w kolejnych etapach tłumacze,
sponsorzy i... przede wszystkim zdolne dzieciaki, które zgodnie z główną
ideą Odysei: marzą, myślą i tworzą.
Dzieciaki zdały swój egzamin na medal. Teraz czas na naniesienie poprawek, przetłumaczenie scenariusza na język angielski oraz najtrudniejszy
egzamin … zebranie funduszy na wyjazd!
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BIAŁE SKARPETKI, ROMEO I JULIA
Do Dnia Teatru klasy IV-VI Szkoły Podstawowej w Mostach przygotowywały się ponad miesiąc.
10 marca odbyły się w szkole warsztaty reżyserskie, w których wzięli udział
wybrani przez klasy uczniowie (wcześniej otrzymali do analizy wybrane sceny z „Romeo i Julii” Szekspira). Warsztaty odbywały się pod okiem dwóch,
znanych w Trójmieście aktorek – Magdaleny Smuk z Teatru Muzycznego
i Sylwii Góry-Weber z Teatru Wybrzeże. Trwające trzy godziny zajęcia były
pełne niespodzianek. Ruch sceniczny, analiza tekstu, próba czytana, emisja
głosu i kontakt z publicznością – to najważniejsze elementy pracy. Uczestnicy przekonali się, że nie jest łatwo dowodzić grupą aktorską, dopóki nie
zdobędzie się podstawowego doświadczenia scenicznego.
Każda z ośmiu klas miała miesiąc na stworzenie trzech zespołów: aktorskiego, scenograficznego i do zadań specjalnych. Przez ten czas aktorzy podzielili się rolami i mogli uczyć się tekstu, a nawet odbywać próby. Nauczyciele
i rodzice mogli spełniać role wyłącznie obserwatorów budzącej się dziecięcej wyobraźni i zachęcać do kreatywnych rozwiązań.
Finał, 10 kwietnia, zaskoczył wszystkich. Zanim każda z klas zaprezentowała
się na sali gimnastycznej, odbył się test wiedzy, trzeba było rozwiązać również specjalne zadania schowane w różnych zakamarkach szkoły oraz przygotować dekorację do spektaklu. Wszyscy uwijali się sprawnie, chcąc zająć
pierwsze miejsce. Tylko bezwzględne zwycięstwo zapewniało otrzymanie
nagrody – biletów do kina na wybrany film.
Jury miało poważny dylemat podczas oceniania poszczególnych klas.
Wszyscy zagwarantowali wysoki poziom zaangażowania scenicznego,
wykazali się twórczymi rozwiązaniami, umiejętnie łączyli różne elementy
dzieła scenicznego – przede wszystkim ruch, muzykę i słowo. Niektóre klasy
pokusiły się o współczesną adaptację tekstu Szekspira, z wykorzystaniem
slangu młodzieżowego i szkolnej nowomowy. Dominowały… białe skarpetki, zastępujące stylowe obuwie. Zobaczyliśmy różne propozycje gatunkowe: tragedię, komedię, kabaret. Co najważniejsze-nikomu się nie nudziło. Okazało się, że potrzeba kreacji i rywalizacji jest tak wielka w uczniach,
że zapomnieli o zmęczeniu i przeszkadzaniu. Wygrała klasa VI B. Gratulujemy jednak wszystkim!
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szkoły podstawowe (wśród nagrodzonych z Gminy Kosakowo: Wiktoria
Kosidło SP w Pogórzu, Kamil Bejrowski SP w Mostach, Paulina Sobolewska
SP w Dębogórzu, Weronika Wołosiuk SP Dębogórzu, wyróżnienia Nadia
Zakrzewska SP w Mostach, Natalia Imianowska SP w Mostach, Ewelina
Urmanin SP w Mostach, Maciej Krysiak SP w Pogórzu, Martyna Kaleta SP
w Mostach, Oliwia Truchanowicz SP w Mostach)
gimnazja (wśród nagrodzonych z Gminy Kosakowo: Marta Cieślik,
…………… , Roksana Migga, Agata Sorn, Dominika Wojewska, wyróżnienie: Sebastian Kuptz, Weronika Dias)
Łącznie w konkursie wzięło udział 215 uczniów z 20 szkół, poziom prac
był jak zawsze bardzo wysoki. Nagrodzone prace zostały przekazane jako
upominki dla sponsorów oraz na upominki dla przyjaciół szkoły.
Zapraszamy do udziału w XV edycji konkursu w przyszłym roku już w nowej
siedzibie Gimnazjum w Kosakowie.

I MIEJSCE W XIII WOJEWÓDZKIM
KONKURSIE TWÓRCZOŚCI REGIONALNEJ
DZIECI I MŁODZIEŻY W KWIDZYNIE
W dniu 11.03.2014 r. Komisja Konkursowa oceniła 427 prac nadesłanych
na XIII Wojewódzki Konkurs Twórczości Regionalnej Dzieci i Młodzieży pt
„Mój Region”.
Prace były oceniane w 4 kategoriach: 6-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat,
19-23 lat oraz w następujących formach plastycznych: haft, drewno, rysunek, malarstwo, ceramika, techniki łączone i tkactwo.
W kategorii Malarstwo - I miejsce zdobyła praca Sebastiana Marszałkowskiego, ucznia klasy II Gimnazjum w Mostach , którego opiekunem jest pani
Elżbieta Totzke. Gratulujemy i życzymy Sebastianowi dalszych sukcesów.

XIV GMINNY KONKURS PLASTYCZNY WIELKANOCNE PISANKI 2014
W dniu 11 kwietnia 2014 r. w Gimnazjum w Mostach wręczano nagrody
w XIV Gminnym Konkursie Plastycznym Wielkanocne Pisanki 2014. Honorowy patronat sprawowali: Wójt Gminy, Proboszcz Parafii w Pierwoszynie
ks. Stanisław Żiółkowski oraz Dyrektor Szkoły Adam Pop. Organizatorami
z ramienia szkoły były panie: Maria Hinca, Elżbieta Totzke, Joanna Stępień.
W konkursie brali udział uczniowie szkól podstawowych i gimnazjalnych
z terenu powiatu puckiego, wejherowskiego oraz miast Gdańska, Sopotu i Gdyni. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w poszczególnych
grupach wiekowych:

BIBLIOTEKA GMINNA

Spektakl pt. „Cudowna kraina bajek
Juliana Tuwima”

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo zaprasza na spektakl teatralny
dla najmłodszych pt. „Cudowna kraina bajek Juliana Tuwima”
w wykonaniu Wandy Neumann. Pani Wanda jest aktorką teatralną
i ﬁlmową, na co dzień związana z Teatrem Wybrzeże. Przedstawienie odbędzie się 10 maja (sobota) o godzinie 10:00. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci przybycia (tel. 58 735-46-56, e-mail: biblioteka@
kosakowo.pl lub osobiście w bibliotece). Zapraszamy.

Wystawa fotograficzna „Sosny Helskie”
W czwartek 8 maja o godzinie 17:00 w Bibliotece Gminnej odbędzie
się wernisaż wystawy fotograficznej Romana Boszke pt. „Sosny
Helskie”, na który zaprasza Autor oraz Biblioteka. Ekspozycję stanowią niezwykłe fotograﬁe helskich sosen karłowatych, często rosnących
samotnie na wydmach, miotanych sztormami, o dziwnie pokręconych
pniach i rozpostartych ramionach. Wystawę będzie można oglądać do
6 czerwca w godzinach otwarcia placówki.
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V Turniej Tenisa Stołowego – Wiosenne Mistrzostwa Gminy Kosakowo
W dniach 23 i 30 marca br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach miały miejsce Wiosenne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym. Turniej wygrał
Marcin Gruba z Żukowa. Najlepszym graczem Gminy Kosakowo okazał się Ireneusz Kalinowski z Mostów, który w klasyﬁkacji generalnej zajął II
miejsce. Wśród Juniorów zwyciężył Mateusz Stromski z Rewy, a wśród Młodzików – Jakub Bentkowski z Gdyni Babich Dołów. Najlepszą zawodniczką Turnieju została Malwina Wilkowska z Pogórza. W rundzie ﬁnałowej zabrakło młodzika Adama Dudzicza z Gdyni, który tydzień wcześniej
wygrał swoją grupę eliminacyjną kategorii Open, pozostając niezwyciężonym we wszystkich rozegranych 7 spotkaniach.
Po zakończeniu rozgrywek, zawodnicy otrzymali z rąk Wójta Gminy Kosakowo pamiątkowe dyplomy i medale, a najlepsi w swoich kategoriach
wiekowych – upominki rzeczowe.

Zakończenie – kategoria Open

Zakończenie – Juniorzy i Młodzicy

Biegowe Grand Prix Powiatu Puckiego – II etap w Mechelinkach
Zapraszamy wszystkich biegaczy

w sobotę 24 maja br.

na II etap Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego. Start: przy pętli autobusowej w Mechelinkach. Trasa prowadzi m. in. przez las wzdłuż klifu
w kierunku Pierwoszyna i wynosi ok. 2,5 km dla uczestników do lat 15 oraz ok. 5 km dla startujących w kategorii Open.
Zawodnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe: Dziewczęta do lat 15, Chłopcy do lat 15, Kobiety – Open, Mężczyźni 16-30 lat,
Mężczyźni 31-45 lat, Mężczyźni 46-59 lat, Mężczyźni 60 lat i starsi. Zgłoszenia przyjmowane są na miejscu w dniu zawodów w godz. 9:30-9:50.
Start biegu na 2,5 km nastąpi o godz. 10:00, start biegu głównego na 5 km – o godz. 10:30. Udział w zawodach jest bezpłatny, a dla najlepszych
zawodników w swoich kategoriach wiekowych przewidziano nagrody.

Wiosenny Rajd pieszy, rowerowy
i nordic-walking
Wiosenna pogoda zachęciła w sobotnie przedpołudnie 5 kwietnia
br. piechurów, rowerzystów oraz sekcję nordic-walking do udziału
w siódmej już edycji Rajdu z okazji powitania wiosny. Trasa prowadziła od Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie do placu przy Referacie ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rewie. Warto odnotować,
że na starcie stanęło ponad 80 osób: wszyscy uczestnicy mieli okazję
nieco lepiej poznać malownicze tereny naszej Gminy. Tradycyjnie na
mecie nie zabrakło kiełbasy z grilla, gorącej herbaty i kawy, a wśród
uczestników Rajdu rozlosowano także nagrody oraz drobne upominki.
Imprezę zorganizował Wójt Gminy Kosakowo.

Olimpiada -Mistrzowie Sportu Klas I-III w Pogórzu
7 kwietnia br. w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu odbyły się zawody Mistrzów Sportu Klas I-III. W mistrzostwach rywalizowali najmłodsi sportowcy ze szkół Gminy Kosakowo: SP Dębogórze,
SP Mosty i gospodarzy – SP Pogórze.

przeczką, układanie materaców na czas i na zakończenie – przeciąganie
liny. W tym roku wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej w Pogórzu (25 pkt.), drugie miejsca zajęła Szkoła Podstawowa w Mostach
(21 pkt.), a trzecie – Szkoła Podstawowa w Dębogórzu (16 pkt.).

Zawody otworzyła Dyrektor Szkoły – p. Elżbieta Czaja, a wśród tegorocznych dyscyplin znalazły się różnego rodzaju sztafety z przeszkodami,
rzuty piłeczkami do celu, przechodzenie pod nisko zawieszoną po-

Gratulujemy wszystkim młodym zawodnikom, ich opiekunom, a także
licznej publiczności, która dzielnie dopingowała swoich reprezentantów.
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Inauguracja rundy rewanżowej drużyn
GKS Sztormu Mosty
Remisem 3:3 z Wichrem Wierzchucino, Sztorm Mosty zainaugurował na
boisku rywala rundę rewanżową w A-Klasie; tydzień później, w meczu
wyjazdowym z OKS Janowo Rumia uległ 1:2, a dopiero w pierwszym
meczu u siebie – z Nördą Karwia – pewnie zwyciężył 5:0. Po trzech tegorocznych spotkaniach zespół Roberta Mądrzaka zajmuje drugie miejsce

w tabeli. Rezerwy Sztormu wznowiły rozgrywki w B-Klasie od wyjazdowego zwycięstwa 3:2 nad Huraganem Smolno, co dało zespołowi
Radosława Styna awans na trzecie miejsce w tabeli.
Znakomicie rozgrywki rozpoczęli juniorzy Sztormu: zespół Pawła
Formelli – Sztorm JC1 (r. 1999) – zremisował 1:1 wyjazdowy mecz
z Cisową Gdynia, a tydzień później na własnym boisku pokonał 3:2
Zatokę 95 Puck. Młodzi sztormowcy wciąż prowadzą w tabeli. Wysokie drugie miejsce w tabeli zajmują również podopieczni Łukasza Godlewskiego – Sztorm JD2 (r. 2002) przy Złotych Piaskach w pierwszym
swoim meczu tego roku pokonał 6:0 Karlikowo Sopot; w drugim uległ
1:7 prowadzącej Arce Gdynia.

OKS Janowo Rumia - GKS
Sztorm Mosty

Sztorm Mosty JD2 - Karlikowo
Sopot JD2

Siatkarki z Dębogórskiego Lidera
na V Międzynarodowym Turnieju
PLATAN CUP
Siatkarki Dębogórskiego Lidera Dębogórze - Gmina Kosakowo uczestniczyły w V Międzynarodowym Turnieju Minisiatkówki "Platan Cup",
odbywającym się w dniach 22-23 marca 2014 roku w Gdańsku.
W turnieju zagrały 22 drużyny chłopców oraz 23 zespoły dziewcząt
z Polski oraz Litwy i Niemiec. Pierwszy zespół Lidera Debogórze w swojej grupie pokonał zespół Gedani Gdańsk 21:19, oraz zespół z Kowna
21:15. Dziewczęta niestety przegrały kolejne mecze ostatecznie zajmując 5 miejsce w grupie. Można by powiedzieć, że pechowo ułożyły
się wyniki tabeli końcowej, ponieważ 3 zespoły miały tę samą liczbę
punktów (Lider, Zatoka i Gedania). O awansie z 3 miejsca zadecydowały
małe punkty i tym samym awans wywalczyła drużyna z Pucka.
Naszym siatkarkom zabrakło 1 punktu w secie, aby wyjść do najlepszej
12 w turnieju. Druga drużyna Lidera w swojej grupie niestety przegrała
wszystkie mecze i również przyszło im grać o dalsze miejsca w turnieju.
Po przerwie obiadowej wróciliśmy do kolejnej fazy gier o miejsca 13-23.
Niestety zła passa nie opuszczała naszych siatkarek, ponieważ w prosty
sposób i po błędach p. sędzi dziewczęta przegrały dwa swoje mecze.

W niedzielny poranek nasze zawodniczki nabrały nowych sił i wygrały wszystkie swoje spotkania. Lecz te porażki z dnia poprzedniego nie
pozwoliły zająć lepszego miejsca niż 17. Drugi zespół ostatecznie zajął
22 miejsce w turnieju. Mimo pewnych utrudnień i braku szczęścia trener Mariusz Wiński jest zadowolony z postawy i gry swoich podopiecznych. Ich udział w tak prestiżowym Międzynarodowym Turnieju należy
uznać za udany.
Z pewnością będziemy wspominać nasz udział w turnieju przez długi czas. Zespół UKS LIDER DEBOGÓRZE reprezentowały I - Zuzanna
Piotrowska, Nikola Popławska, Marta Kloka, Julia Zaremba, Natalia Mudlaff II - Weronika Łajtar, Klaudia Rybka, Katarzyna Kamińska, Paulina Sobolewska, Karolina Stolc.

II OBÓZ SPORTOWY - SIERPIEŃ 2014

- Wymiana uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży Gminy Kosakowo z zaprzyjaźnioną Gminą Pomiechówek - 10 dni
Obóz organizowany jest dla:
- zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze
- uczniów Szkoły Podstawowej w Dębogórzu,
- dzieci z Gminy Kosakowo.
Termin obozu: 8 sierpień 2014 r. - 17 sierpień 2014 r.
Lokalizacja i zakwaterowanie: Szkoła Podstawowa, Pomiechówek, ul. Szkolna 3, 05-180 Pomiechówek
Atrakcje uczestników obozu: od dwóch do trzech treningów
dziennie, wieczorne gry i zabawy w terenie lub na terenie ośrodka,
chrzest obozowy, seanse ﬁlmowe, wycieczka jednodniowa do Warszawy, dyskoteka, ognisko z Kiełbaskami, Aqua park w Jahrance, spływ
kajakowy rzeką Wkrą, park linowy, wycieczka rowerowa.

Koszt obozu: 650 zł
• 200 – wpisowe (rezerwacja) płatne do 15 kwietnia 2014
• 200 – płatne do 31 maja 2014
• 250 – płatne do 31 lipca 2014
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń planujemy udział:
15 uczestników – piłka nożna (chłopcy), 30 uczestników – piłka siatkowa (dziewczęta).
Wpłaty na obóz należy dokonywać bezpośrednio u trenera przed lub
po treningu lub na konto klubowe: nr rachunku bankowego: Bank
BGŻ 02 2030 0045 1110 0000 0202 8630
W tytule wpisać : II obóz sportowy – sierpień 2014, imię i nazwisko dziecka

KONTAKT Z ORGANIZATOREM – Mariusz Wiński 602385709
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Dziecięcy Turniej szachowy – treningowy

Zapraszamy w niedzielę 11 maja br. na godz. 9:00 do Gminnego
Domu Kultury w Pierwoszynie na kolejny Dziecięcy Turniej Szachowy. Rozgrywki przeznaczone są dla dzieci (uczniów szkół podstawowych lub gimnazjum) zainteresowanych rozwojem szachowych
umiejętności, nie przewiduje się nagród i dyplomów. Zakończenie
turnieju – godz. 11:00.
Turniej treningowy umożliwia doskonalenie gry, spotkanie z nowymi
przeciwnikami w różnym wieku i o różnym poziomie. Zapisy przyjmujemy drogą mailową na adres rkis@kosakowo.pl lub telefonicznie: 58 620
06 95 do piątku 9 maja br. do godz. 16:00.

KALENDARZ IMPREZ MAJ - CZERWIEC 2014

Prosimy zapamiętać daty, które Państwa 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 Państwu zawsze z wyprzedzeniem.

Termin

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

N, 04.05.2014 12:00

Festyn Rodzinny, Święto OSP Kosakowo

Wójt Gminy, OSP Kosakowo

Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie

N, 04.05.2014 16:00

15. kolejka B-Klasy: Sztorm II Mosty – Zatoka 95 Puck

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

Śr, 07.05.2014
Cz, 08.05.2014 10:00

Dni Otwarte Chëczy Nordowych Kaszubów w Kosakowie,
Biesiada (7 V – do 19:00, 8 V – do 17:00)

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Chëcz Nordowych Kaszubów
w Kosakowie

Cz, 08.05.2014 9:00

VII Festiwal Piosenki Dziecięcej – przesłuchania konkursowe

Wójt Gminy

Dom Kultury w Pierwoszynie

Cz, 08.05.2014 12:30

69. Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej w Europie

Wójt Gminy

Pomnik Żołnierzy WP i AR i Kwatera
w Kosakowie

So, 10.05.2014 12:00

Otwarcie sezonu Yacht-Clubu w Rewie

Yacht-Club Rewa

Rewa

So, 10.05.2014 17:00

20. kolejka A-Klasy: Sztorm Mosty – Jantar Swarzewo

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

N, 11.05.2014 9:00

Dziecięcy Turniej Szachowy – treningowy (do godz. 11:00)

Body&Mind, Wójt Gminy

Dom Kultury w Pierwoszynie

Śr, 14.05.2014 9:00

II Festiwal Piosenki Musicalowej i Filmowej – Kosakowo 2014

Gimnazjum Mosty, Wójt Gminy

Dom Kultury w Pierwoszynie

Pt, 16.05.2014

III Festiwal Piosenki Przedszkolaków – Piosenka Kaszubska

ZSPiSSM Dębogórze

ZSPiSSM w Dębogórzu

Cz, 22.05.2014 17:00

VII Festiwal Piosenki Dziecięcej – Koncert Galowy

Wójt Gminy

Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 24.05.2014 10:00

II Etap Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego

LKS Puck,Wójt Gminy

Ścieżka od pętli w Mechelinkach

So, 24.05.2014

Święto Szkoły – Festyn Rodzinny

SP Pogórze

SP w Pogórzu

So, 24.05.2014 17:00

22. kolejka A-Klasy: Sztorm Mosty – FC Gowidlino

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

N, 25.05.2014 16:00

18. kolejka B-Klasy: Sztorm II Mosty – MKS II Władysławowo

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

So, 31.05.2014

Dzień Dziecka ze Świętem Rodzinnym

ZSPiSSM Dębogórze

ZSPiSSM w Dębogórzu

N, 01.06.2014 12:00

Gminny Dzień Dziecka

Wójt Gminy, Szkoły gminy
Kosakowo

Plac przy ul. Żeromskiego w Kosakowie

Pt, 06.06.2014

XIII Przeglądu Pieśni o Morzu „Jantarowi Bôt” (lub sobota 7.06.2014)

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Chëcz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

So, 07.06.2014 17:00

24. kolejka A-Klasy: Sztorm Mosty – Celtic Reda

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

N, 08.06.2014 13:00

IX Spotkania Chóralne

Wójt Gminy, Chór Morzanie

Dom Kaszubski w Dębogórzu

N, 08.06.2014 16:00

20. kolejka B-Klasy: Sztorm II Mosty – Klif Chłapowo

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

Wt, 10.06.2014

Olimpiada Letnia Szkół Podstawowych

ZSPiSSM Dębogórze

Boisko przy szkole w Dębogórzu

So, 14.06.2014 18:00

Uroczystość Wmurowania Tablic w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka
J. Piłsudskiego

Wójt Gminy

Szpyrk w Rewie

N, 15.06.2014 14:00

Festyn przy Galerii Szperk w Pogórzu

Wójt Gminy, Rada Miasta Gdyni

Plac przy Galerii Szperk w Pogórzu

II Olimpiada Przedszkolna

ZSPiSSM Dębogórze

ZSPiSSM w Dębogórzu

26. kolejka A-Klasy: Sztorm Mosty – Błyskawica Reda Rekowo

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

So, 21.06.2014 17:00
So, 21.06.2014

Sobótki Sołeckie

Wójt Gminy, Sołectwa Gminy

Gmina Kosakowo

So, 21.06.2014 12:00

IV Kosakowski Festyn Rodzinny

Wójt Gminy, mieszkańcy
ul. Kalinowej

Boisko w Kosakowie (przy PEKO)

N, 22.06.2014 17:00

22. kolejka B-Klasy: Sztorm II Mosty – Joker Karlikowo Krokowa

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

So, 28.06.2014 10:00

III Etap Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego

LKS Puck, UG Krokowa

Gmina Krokowa

So, 28.06.2014 10:00

VI Otwarte Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Gminy, Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

So, 28.06.2014 9:00

Turniej Piłki Nożnej (roczniki 2004 i 2002) – Sztorm Mosty Cup 2014 – mecze eliminacyjne

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

N, 29.06.2014 9:00

Turniej Piłki Nożnej (roczniki 2004 i 2002) – Sztorm Mosty Cup 2014 – mecze finałowe

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

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.
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Pogratulować zdrowia
W ostatnim czasie 91. urodziny obchodziły dwie mieszkanki
naszej Gminy Panie: Teodora Ficht z Pogórza i Maria Kloka z Kosakowa. Z tej okazji, tradycyjnie już, sędziwe solenizantki otrzymały
od Wójta Gminy i sołtysa wsi życzenia z kwiatami i słodkościami.

DRUŻYNA GRODU DĘBOGÓRZE
Na terenie dzisiejszej Gminy Kosakowo istniały niezwykle ważne dla lokalnej wspólnoty obiekty, których próżno niestety dziś już szukać. Przykładem
takiego obiektu był wczesnośredniowieczny gród w Dębogórzu. Do czasów współczesnych zachowała się jedynie malutka górka, której lokalizację
już nawet miejscowi często nie potrafią wskazać. Zabudowania strażnicze nosiły dumną nazwę Grodu przy Dębowej Górze – właśnie od owej góry
miejscowość zawdzięcza swoją nazwę.
Z myślą o kultywowaniu wczesnośredniowiecznych tradycji naszej Gminy pragniemy powołać Drużynę Grodu Dębogórze. Zachęcamy wszystkich
pełnoletnich pasjonatów tradycji, historii i kultury wczesnośredniowiecznej, osoby pragnące zapoznać się z technikami walk rycerskich bądź też zainteresowane krzewieniem rzemiosła historycznego. Jeśli zatem chcesz bliżej poznać najwcześniejszą udokumentowaną historię naszej lokalnej wspólnoty, poznać i opisać najwcześniejsze dzieje Gminy Kosakowo, aktywnie spędzić swój wolny czas w zgiełku średniowiecznej bitwy bądź przy gwarze uczty,
wstąp w szeregi Drużyny Grodu Dębogórze! Czekamy na zapisy i pomysły pod numerem telefonu: 58 620 06 95 (Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo).

Witacz Gminny
Wjeżdżających do gminy Kosakowo od strony Gdyni witać będzie
nowy pylon – „Witacz”. Jego usytuowanie przy ulicy Derdowskiego
przy wjeździe do galerii handlowej ma wskazywać granice administracyjne Gminy i przede wszystkim witać wjeżdżających gości. Jest to
pierwszy z planowanych na naszym terenie elementów identyﬁkacji
wizerunkowej gminy.

... naprawdę
warto ! ZAPRASZAMY

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – syrena alarmowa na Urzędzie Gminy
Mieszkańców Gminy Kosakowo – niektórych być może zdziwionych włączeniem syreny alarmowej w Urzędzie Gminy – informujemy, że w dniu
20.03.2014 r. w godzinach 16.00 – 20.00 przeprowadzony został trening powiatowy mający na celu doskonalenie działania struktur SWA (System
Wykrywania i Alarmowania ) w sytuacjach wystąpienia skażenia chemicznego. Sprawdzano stan techniczny i działanie syreny alarmowej poprzez jej
włączenie i ogłoszenie dźwiękowo i słownie „ próbnego alarmu o skażeniach ”.
Na szczeblu Gminy Kosakowo w treningu uczestniczył inspektor Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Pan Bogdan Kacprowicz . W ramach
treningu sprawdzone zostały procedury działań gminnego SWA w ostrzeganiu i informowaniu mieszkańców o zasadach postępowania w sytuacji
wystąpienia zagrożenia w postaci awarii chemicznej i wystąpienia skażenia.
W kolejnych biuletynach podane zostaną rodzaje i sposoby ogłaszania sygnałów alarmowych oraz zasady postępowania mieszkańców po ich ogłoszeniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

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

Halina Góral z Rewy, lat 68
Jan Koger z Pierwoszyna, lat 84
Andrzej Lilla z Mostów, lat 77
Henryka Matyszczyk z Pogórza, lat 93
Leszek Piaseczny z Pierwoszyna, lat 67
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO głosowanie

25 maja 2014 r. w godz. 7:00-21:00

Pełnomocnicy komitetów wyborczych zgłaszają do Wójta Gminy do
dnia 2 maja 2014r. w godz. 7:45-15:15 po jednym kandydacie do
składu każdej obwodowej komisji wyborczej. Kandydatami zgłoszonymi przez pełnomocników wyborczych mogą być tylko osoby ujęte
w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

WAŻNE INFORMACJE

Obwodowe Komisje zostaną powołane przez Wójta Gminy do dnia
5 maja 2014r.

Obwodowe komisje wyborcze
Prawo zgłaszania kandydatów do komisji uzyskują jedynie te komitety,
które zarejestrowały listy kandydatów w okręgu wyborczym nr 1.

W Urzędzie Gminy Kosakowo w dniu 2 maja czynne będzie wyłącznie Biuro Obslugi Interesanta w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Poza tym Urząd będzie
nieczynny.

Lokale wyborcze
Zwracamy uwagę, że wieś Mosty została podzielona na 2 obwody głosowania. Obydwa obwody będą się znajdować w hali sportowej przy
Gimnazjum w Mostach. Mieszkańcy Suchego Dworu głosują w nowo oddanej do użytku świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze. Mieszkańcy
Kosakowa głosują w Bibliotece Publicznej w Kosakowie.

Stałe obwody głosowania na terenie Gminy Kosakowo,
ich granice, numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
/miejscowości, ulice/

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Sołectwo Mechelinki
Sołectwo Mosty: ulice: Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Cyprysowa,
1

Gajowa, Gdyńska: nr parzyste od nr 2 do nr 20, nr nieparzyste od nr
1 do nr 11, Grabowa, Hebanowa, Jesionowa, Klonowa, Leśna, Lipowa,

Gimnazjum w Mostach Hala Sportowa
ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty,

Modrzewiowa, Na Wzgórzu, Piaskowa, Polna, Sadowa, Sekwojowa, Szkolna,
Wiązowa, Widokowa
Sołectwo Mosty, ulice: Akacjowa, Berberysowa, Brzozowa, Cisowa,
Deszczowa, Dębowa, Gdyńska: nr. parzyste od nr 22 do końca, nr
nieparzyste od nr 13 do końca, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaworowa,
Jodłowa, Kameliowa, Karmelowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Księżycowa,
2

Leszczynowa, Leśna Osada, Limbowa, Łąkowa, Mahoniowa, Magnoliowa,
Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa,

Ogrodowa, Okrężna, Olchowa,

Gimnazjum w Mostach Hala Sportowa
ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty,

Przemysłowa, Rodzynkowa – nr. nieparzyste, Rozmarynowa, Słoneczna,
Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Waniliowa, Wałowa
– nr. nieparzyste, Wichrowa, Wierzbowa

3

Rewa

Punkt Informacji Turystycznej
w Rewie,
ul. Morska 56, 81-198 Rewa

4

Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie
ul. Kaszubska 11, 81-198 Pierwoszyno,
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych

5

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo
w Kosakowie
ul. Fiołkowa 2 A, 81-198 Kosakowo
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
siedziba komisji właściwej do
głosowania korespondencyjnego

Pierwoszyno

Sołectwo Kosakowo
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Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
ul. Pomorska 30, 81-198 Dębogórze

Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie, Kazimierz

Szkoła Podstawowa w Pogórzu
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogórze
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych

Pogórze
7

8

Świetlica Sołecka w Suchym Dworze
ul. Jana Chryzostoma Paska 6, 81-198
Suchy Dwór.

Suchy Dwór

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość głosowania korespondencyjnego. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do Urzędu Gminy Kosakowo do dnia 5 maja
2014r. (poniedziałek).
Do wykonywania zadań związanych z glosowaniem korespondencyjnym wyznaczono Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5
w Kosakowie,
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach 7:00 - 21:00.
Wszystkie lokale wyborcze na terenie Gminy mają podjazdy dla wózków inwalidzkich (w lokalach nie wymienionych powyżej - wysokość progu wynosi od 1,5 -3 cm).
Zapewniamy dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. Zgłoszenia pod nr telefonu 58 660 43 43 w godz. 12:00 - 18:00.

Gdzie zapisać wyborcę
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma:
a) obywatel polski, który: - najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, - nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym
orzeczeniem sądu, - nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
b) obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który: - najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, - zgodnie
z prawem, stale zamieszkuje w Polsce, - został ujęty w stałym rejestrze
wyborców, - nie został pozbawiony praw wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu
wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Do spisu
wyborców z urzędu zostają ujęte osoby uprawnione do głosowania
w miejscu zameldowania na pobyt stały.
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców - na podstawie
spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu
pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenie wydaje Urząd Gminy – do
dnia 23 maja.
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może
sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporzą-

dzony, czy został w spisie uwzględniony. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy. Informacja telefoniczna– Anna
Głowińska Ewidencja ludności, tel. 58 660-43 14.

Informacja o upływie terminów związanych
z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego –
upływa 5 maja.
2. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa –
upływa 15 maja.
3. Termin złożenia Wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa – upływa 23 maja. Po upływie tego terminu oświadczenia takie
można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, tj, 25
maja, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie glosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb
osób niepełnosprawnych – upływa 12 maja.
5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braillea – upływa 12 maja.
Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane
w godzinach pracy urzędu Gminy (czynny pon., wt., śr. 7:45-15:30,
czw. 7:45-17:00, piąt. 7:45-15:15).

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kosakowo z dnia 10 marca 2014r.
w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej
wiadomości, że na obszarze Gminy Kosakowo
Wójt Gminy Kosakowo wyznaczył następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów: gminne słupy ogłoszeniowe usytuowane w każdej wsi, dla urzędowych obwieszczeń
wyborczych także tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69.
Informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego zamieszczać będziemy na bieżąco na stronie internetowej gminy na www.kosakowo.pl w menu Wybory do Parlamentu Europejskiego.
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Gimnazjum na miarę XXI wieku
1 września 2014 r. zostanie oddany do użytku nowy budynek szkolny- Gimnazjum w Kosakowie.

Będzie to od wielu lat oczekiwany obiekt szkolny, nowoczesny i komfortowo wyposażony, w którym uczniowie będą mogli kontynuować
naukę. Już dzisiaj zapraszamy do nowo otwartej szkoły. Przewidujemy,
że zostaną powołane trzy oddziały klas pierwszych – klasa I a integracyjna o proﬁlu ogólnym z rozszerzeniem wiedzy o kulturze. Klasa I b
o proﬁlu językowo-matematycznym, w której uczniom zaproponujemy zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów wiodących – grupa
językowa o 2h tygodniowo więcej języka angielskiego, grupa matematyczna o 2h tygodniowo więcej matematyki, będzie realizować
program „Matematyka ninnego wymiaru”. Klasa I c usportowiona
o proﬁlu wodnym, będzie miała zajęcia z żeglarstwa i sportów motorowodnych. Trenerem tej klasy będzie p. Janusz Frąckowiak –trener
kadry olimpijskiej. Uczniowie będą mieli rozszerzoną ofertę sportową
o 2h więcej w tygodniu szkolnym oraz w dni wolne od nauki szkolnej. Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość bezpłatnego uzyskania
stopnia żeglarza i tytuł sportowca motorowodnego.
W nowej szkole będą także prowadzone zajęcia na basenie szkolnym
dla wszystkich uczniów gimnazjum. W ramach zajęć na basenie będzie prowadzona nauka pływania oraz ogólnorozwojowe ćwiczenia ruchowe w wodzie, stabilizujące postawę sylwetki, prowadzone
pod nadzorem wykwaliﬁkowanej kadry, m.in. ratownika wodnego.
Począwszy od 2015 r. zostanie oddana do użytku w pełni wyposażona,
nowoczesna hala sportowa wraz z basenem. Budynek szkoły będzie
posiadał liczne innowacyjne rozwiązania pod kątem korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. W szkole przewiduje się też utworzenie klas integracyjnych z myślą o tych osobach, gdzie zajęcia będą
prowadzili wykwaliﬁkowani nauczyciele przedmiotowi wraz z nauczycielami wspomagającymi. Wszystkie programy będą dostosowane do
możliwości i potrzeb ucznia.

W tym roku budżetowym przewidywana jest rozbudowa chodnika
i ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Wiejskiej i Żeromskiego, mającej na
celu bezpieczne połączenie Kosakowa z Pogórzem. Uczniowie mieszkający na terenie gminy, nadal będą mieli bezpłatne dojazdy do nowego Gimnazjum w Kosakowie.
Uczniowie chcący rozpocząć edukację w nowej szkole powinni złożyć
zgłoszenie bądź wniosek o przyjęcie do szkoły w sekretariacie Gimnazjum w Mostach do 30 maja bieżącego roku. Druki – zgłoszenie
i wniosek – znajdują się na szkolnej stronie internetowej: www.gmosty.edupage.org
Cała społeczność szkolna na czele z Dyrektorem pragnie gorąco
podziękować Panu Wójtowi - Jerzemu Włudzikowi i Radzie Gminy
Kosakowo za dotrzymanie przedwyborczej obietnicy i wybudowanie
nowego gimnazjum na miarę XXI wieku.
Kacper Orzechowski: ,,Ogromnie się cieszę z przejścia do nowej szkoły.
Jednym z powodów jest to, że w końcu na korytarzu szkolnym zmniejszy się
tłok. Cieszę się też z nowej hali sortowej, której nie będziemy musieli dzielić ze
szkołą podstawową. Robi wrażenie również to, że każda sala lekcyjna zostanie
wyposażona w tablice interaktywne, wiem od kolegów, że nie wszystkie szkoły
miejskie mają takie wyposażenie. Uważam, że lepiej przyswoję sobie wiedzę.
Wprowadzenie monitoringu zapewni nam bezpieczeństwo w szkole, a wychwycenie incydentów, będzie o wiele łatwiejsze".

Budynek szkolny – składać się będzie z 17 sal lekcyjnych, każda z nich
o średniej powierzchni 68 m2. Wszystkie sale będą wyposażone
w nowoczesne pomoce dydaktyczne – tablice multimedialne z oprzyrządowaniem oraz łącze Wi-Fi, kompleksowo umeblowane w tym ergonomiczne krzesła dla uczniów.
Sala gimnastyczna o wymiarach 31x46m pokryta dachem łukowym.
Będzie tam funkcjonowało boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, tenisa ziemnego, badmintona. Będzie też możliwość podziału boiska trzema kotarami na trzy mniejsze boiska, przy czym każde mniejsze boisko będzie posiadało składane tablice do gry w koszykówkę.
Pływalnia wraz z kompleksowym wyposażeniem sanitarnym. Niecka
basenowa wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach ok. 16x25m,
o głębokości od 1,35 do 1,80 m. Na basenie będzie funkcjonowało
sześć torów pływackich. Będzie też boisko terenowe typu Orlik, z bieżnią o czterech torach na 100 metrów, skocznią w dal i wzwyż oraz torem do pchnięcia kulą.

Ewelina Borrasz: ,,Dzięki przeniesieniu do nowej, nowoczesnej szkoły edukacja będzie dla mnie przyjemniejsza. Wyposażenie sal lekcyjnych będzie
zachęcało mnie do nauki. Uważam, że szkoła jest usytuowana w dobrym
miejscu. Dzięki temu dojazd do szkoły będzie łatwiejszy dla młodzieży z całej
gminy. Zwiększona ilość sal ułatwi i usprawni pracę uczniów i nauczycieli. Każdej klasie w końcu zostanie przypisana sala, w której będą odbywały się różnego rodzaju uroczystości klasowe , a nie tak jak było to do tej pory, że brakowało
sal dla niektórych oddziałów. Nauczyciele będą mieli możliwość przeprowadzenia w komfortowych warunkach większą ilość zajęć dodatkowych. Cieszę
się także z tego, że w nowej szkole będzie stołówka i scena przystosowana do
występów szkolnych. Jest to dla nas uczniów niezmiernie istotne, gdyż do tej
pory stołówkę dzieliliśmy ze szkołą podstawową, a apele często odbywały się
na korytarzu szkolnym.”
Krystian Denc: ,,Nowa szkoła da mi więcej możliwości. Do tej pory
na zajęciach z informatyki z jednego komputera korzystało dwóch
uczniów, co sprawiało mi trudność w przyswajaniu umiejętności
z technologii komputerowej. Teraz, dzięki lepiej wyposażonej sali informatycznej, każdy będzie miał własne stanowisko, co ułatwi pracę. W obecnej szkole minusem jest to, że w czasie wychodzenia na dwór na przerwy w okresie
wiosenno-letnim musimy się tłoczyć na placu, który przed szkołą pełni funkcję
parkingu. W końcu to się zmieni! Podczas przerw będę się czuł bezpieczniej!"
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WIOSENNE PORZĄDKI
Nadeszła wiosna, a wraz z nią pierwsze słoneczne dni zachęcają do „wiosennych porządków”.Porządkując nasze posesjemożemy
napotkać trudności w określeniu sposobu zagospodarowania odpadów. Pomocne będzie zapoznanie się z oznaczeniami
dniejącymi
wi
na
opakowaniach, które określają z czego wykonane jest opakowanieoraz w jaki sposób należy z nim postępowaćpo wykorzystaniu.
Należy zwrócić uwagę, czy oznaczenie dotyczy opakowania czy produktu, szczególnie ważne jest to przy usuwaniu odpadów
niebezpiecznych (np. chemia gospodarcza). Bardzo często oznaczenie charakteryzujące odpad niebezpieczny dotyczy
zawartości, nie zaś
opakowania. Tak więc puste opakowanie po całkowitym wykorzystaniu produktu niebezpiecznego możemy wyrzucić odpowiedniego
do
pojemnika w zależności od materiału, z którego jest wykonane (plastik lub szkło).

ZNAKI I SYMBOLE UMISZCZONE NA PRODUKTACH, KTÓRE UŁATWIĄ NAM SEGREGACJĘ
SYMBOL

ZNACZENIE
Symbol „Dbaj o czystość” wzywająca nas do
wrzucania do kosza opakowań bezpośrednio
po konsumpcji ich zawartości.

SYMBOL

Trzy strzałki układające się w trójkąt to
powszechnie występujący znak oznaczający
”nadaje się do recyklingu ".Symbol
możemy znaleźć na opakowaniach, które
podlegają ponownemu wykorzystaniu, np.
opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź
aluminium.
Opakowanie biodegradowalne, czyli takie,
które podczas kompostowania rozkładają się i
nie uwalniają w tym procesie szkodliwych
dla środowiska substancji.
Znak Aluminium – litery Alu otoczone
strzałkami, oznaczają, że produkt lub jego
opakowanie wykonane zostało z aluminium.
Tego typu odpady segregujemy w
pojemniku/worku na PLASTIK.

ZNACZENIE
Informuje klienta, że producent wyrobu zadbał o to, co
stanie się z opakowaniem. Jego obecność świadczy o
tym, że dany producent bierze udział w systemie
odzysku i recyklingu opakowań w swoim kraju.
Cyfra i napis, które towarzyszyć mogą symbolowi
oznaczają nazwę surowca użytego do produkcji
opakowania. tj.:
- PET (najczęściej spotykane opakowania to plastikowe
butelki, naczynia, opakowania kosmetyków, obudowy
różnorodnych urządzeń elektroniczn
ych)
- PEHD, HDPE (opakowania wykorzystujące PEHD to
np.: folie, worki na śmieci, rury kanalizacyjne, zbiorniki
na wodę deszczową, pojemniki na śmieci)
- LDPE, PELD (opakowania z LDPE to np.: woreczki
foliowe, worki na śmieci)
- PP (opakowania z PP to np.: izolacja piankowa, oraz
m.in: wykładziny, zabawki, artykuły AGD )
- PS (opakowania z polistyrenu to np.: styropian, pianki)
- PVC (opakowania zawierające PVC to np.:
strzykawki, izolacja kabli)

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami
domowymi. Znak umieszczany jest m.in. na sprzętach elektrycznych i elektronicznych (ZSEE). Odpady oznaczone tym
symbolem należy oddawać do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
PZON* lub w trakcie Objazdowej Zbiórki
Odpadów NiebezpiecznychOZON** (dotyczy także baterii i akumulatorów).
Wyrzucanie tak oznaczonych odpadów do zwykłego kosza na śmiec
i jest surowo zabronione.
Nie zaleca się także wystawiania wielkogabarytowych ZSEE w trakcie wystawek, gdyż pozostawione bez nadzoru
narażone są na nielegalny demontaż i dewastację
OZNACZENIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

- produkt bardzo
toksyczny

- produkt
żrący

- produkt
szkodliwy/d
rażniący

- produkt
niebezpieczny
dla środowiska

*Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) dla mieszkańców gminy Kosakowo najbliżej znajduje się:
-w Rumi przy ul. Dębogórskiej 148 (siedziba PUK), przyjmuje odpady od mieszkańców odponiedziałku do piątku w godzinach10:0018:00 oraz w soboty 10:00-15:00
-w Gdyni-Pogórzu przy ul. Żeliwnej 3 , przyjmuje odpady od mieszkańcówwe 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 mieszkańcy mogą korzystać także z
pozostałych punktów zlokalizowanych na terenie gmin
-członków KZG (adresy punktów oraz godziny otwarcia dostępne są na stronie
www.kzg.pl). Pod podanym adresem dostępny jest także wykaz punktów w których ustawione są pojemniki na zużyte baterie (placówki
oświatowe, sklepy, urzędy) oraz na przeterminowane lub nie
wykorzystane lekarstwa (apteki, przychodnie).
** Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych(terminy zbiórek dostępne są na stroniewww.kzg.pl oraz pod nr tel.: (58) 6246611.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,www.kzg.pl
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska, edukacja ekologiczna: 58 624 75 15, dos@kzg.pl

