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POMOST W MECHELINKACH JUŻ DOSTĘPNY
DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW

Tłumy odwiedzających, zarówno mieszkańców naszej
gminy jak i turystów przyjeżdża do Mechelinek, by zobaczyć udostępnioną do użytkowania naziemną część
nowo wybudowanej Przystani Rybackiej, a przede
wszystkim pospacerować po pomoście. Z ust spacerujących padały same zachwyty „To piękna inwestycja, która
Mechelinkom dodała uroku” .
WIĘCEJ NA STRONIE 8

POWIATOWE OBCHODY
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA STRAŻAKA
W KOSAKOWIE

Na zaproszenie Honorowego Prezesa OSP Kosakowo,
Wójta Gminy Jerzego Włudzika, Starosty Powiatu Puckiego Wojciecha Dettlaffa oraz Zarządu OSP świętowało
wraz z rodzinami blisko czterystu strażaków.
WIĘCEJ NA STRONIE 5
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SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO W OKRESIE OD 28.03.–24.04.2014 R.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 38/2014 wprowadziłem w Urzędzie Gminy nowy
Regulamin zamówień publicznych, w związku ze zmianą przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności jej art. 4 pkt. 8.
Z dniem 16 kwietnia br. wszedł w życie przepis, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (dotychczas
14 000 euro).
Zgodnie z Regulaminem, procedura udzielania zamówień do 30 000 euro
w Urzędzie Gminy Kosakowo może być dokonywana w zależności od wyboru poprzez:
• zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia na co
najmniej 5 dni w zakładce „Zamówienia publiczne poniżej 30 000
euro” w BIP na stronie internetowej Zamawiającego,
• lub poprzez wysłanie zapytania ofertowego do minimum trzech
wykonawców świadczących – w ramach prowadzonej przez nich
działalności – dostawy, usługi lub roboty budowlane, będące
przedmiotem zamówienia.
Nie ma konieczności stosowania zasad, wynikających z w/w Regulaminu dla zamówień do 30 000 euro, do postępowań o wartości poniżej 5000 euro, a w przypadku robót budowlanych - poniżej10 000
euro. Jednakże zapytanie ofertowe może być zastosowane również
do zamówień o wartości poniżej w/w progów. Wydatki powinny być
dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Regulamin jest elementem kontroli zarządczej u Zamawiającego
i uwzględnia standardy tej kontroli w jednostkach sektora finansów
publicznych, określone przez Ministra Finansów.
Zarządzeniem Nr 40/2014 ustanowiłem informatyka urzędu Pana
Macieja Przybosia koordynatorem gminnym ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na
25 maja 2014 r.

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Ustalenie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości: działka
nr 74 obręb Pogórze w kwocie 3630 zł, działka nr 167/8 obręb Kosakowo w łącznej kwocie 5280 zł, działka nr 88/151 i 88/158 obręb Kosakowo w łącznej kwocie 10 560 zł.
2. Zawarcie umów dotyczących odszkodowania za działki gruntu, które
wydzielone zostaną pod drogi publiczne. Droga publiczna powstanie
w wyniku podziału działek: – nr 114/241 w Pogórzu – 322 m2, – nr 73
w Kosakowie – ok. 260 m2.
3. Zawarcie ze Starostą Puckim umowy dzierżawy terenów plaż w miejscowościach Rewa i Mechelinki na okres 10 lat na cele związane z obsługą ruchu turystycznego oraz utrzymaniem porządku i czystości.
4. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż gruntów w miejscowościach Kosakowo, Dębogórze i Pierwoszyno. Z uwagi na brak wpłat wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg planowany
jest w ostatnim tygodniu czerwca.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W przetargu nieograniczonym na Usługi opracowania graficznego
i druku Biuletynu Gminnego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Agencja Wydawnicza Argi s.c. R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok z Wrocławia. Cena ofertowa wykonania zamówienia to 57 054 zł. (20 wydań).
2. W przetargu nieograniczonym na opracowanie projektów wykonawczych przebudowy ulic na terenie gminy Kosakowo najkorzystniejszą
ofertę w części II i III przetargu złożyła firma DROGADO Tomasz Ślusarz z Gdyni. Cena ofertowa wykonania zamówienia to odpowiednio
do części: 9717 zł oraz 7134 zł. Ze względu na to, iż oferta z najniższą
ceną przewyższała możliwości Zamawiającego unieważniono przetarg dla części I.
3. Unieważniono II przetarg nieograniczony na projekt ulicy Krokusowej
ze względu na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego Zamówienia.
4. Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Opracowanie projektów wykonawczych przebudowy ulic na terenie Suchego Dworu i Pogórza.
Najkorzystniejszą ofertę dla części I i III przetargu złożyła firma DROGADO Tomasz Ślusarz z Gdyni - cena ofertowa wykonania zamówienia to
odpowiednio do części: 7503, zł oraz 17 097 zł. , dla części II wybrano ofertę firmy Pracownia Projektowa Drogom mgr inż. Piotr Nykiel
z Kościerzyny, z ceną ofertową wykonania zamówienia 8474,70 zł.
5. W przetargu nieograniczonym na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 025 000 zł. wpłynęły 4 oferty.
Wybrano ofertę Nordea Bank Polska S.A z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2. Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosiła 883 505,28 zł.

UCHWAŁY PODJĘTE NA LVII ZWYCZAJNEJ SESJI
RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
1. Uchwała Nr LVII/23/2014 w sprawie wzniesienia pomnika braci Radtke.
2. Uchwała Nr LVII/24/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo. Rada uznała skargę za bezzasadną.
3. Uchwała Nr LVII/25/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/25/2011
Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku od brzegu morskiego w Mechelinkach do Podziemnego Magazynu Gazu.
4. Uchwała Nr LVII/26/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/26/2011
Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru dla bezzbiornikowego magazynowania
gazu – Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo.
5. Uchwała Nr LVII/27/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania
polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu „NORDA - Północny Biegun Wzrostu”.
6. Uchwała Nr LVII/28/2014 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze
morskim przyległym do Gminy Kosakowo w roku 2014.
7. Uchwała Nr LVII/29/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości - działek nr 1/14, 1/24, 1/28, 1/32 i 1/40 obręb
Pogórze Gmina Kosakowo.
8. Uchwała Nr LVII/30/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości - działki nr 164/75 obręb Kosakowo Gmina
Kosakowo.
9. Uchwała Nr LVII/31/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr LV/9/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2014 roku”.

UCHWAŁA NR LVII/23/2014
RADY GMINY KOSAKOWO
Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE: WZNIESIENIA POMNIKA BRACI RADTKE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
RADA GMINY KOSAKOWO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§1
1.

Wyraża się wolę upamiętnienia postaci Jana i Stefana Radtke,
urodzonych w Dębogórzu Gmina Kosakowo poprzez wzniesienie
pomnika na terenie dz. nr 140/2 położonej w Dębogórzu, obręb Dębogórze.
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Fundatorem pomnika będzie Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskiego Gminne Kolo Sołtysów Gminy Kosakowo z siedzibą w Dębogórzu oraz Gmina Kosakowo.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Wzniesienie pomnika ku pamięci Jana i Stefana Radtke – rodowitych i zasłużonych mieszkańców Dębogórza jest inicjatywą mieszkańców sołectwa Dębogórze, którzy dla tej inicjatywy powołali na Zebraniu Wiejskim
komitet budowy pomnika.
Jan, urodzony 10.02.1872 r. był sołtysem wsi i wójtem gminy gdyńskiej.
W czasie okupacji hitlerowskiej więzień obozu w Potulicach. Po odzyskaniu
przez Polskę dostępu do morza w 1920 r. rzecznik budowy portu wojennego
i handlowego Gdyni. Jako komisaryczny wójt Gdyni wprowadził do urzędu
język polski i wywiesił flagę polską. Z jego inspiracji Rada Gminna Gdyni występowała do władz Państwa o nadanie Gdyni praw miejskich.
Stefan, urodzony 2.03.1890 r. był księdzem katolickim. Więziony w czasie
II wojny światowej w Olsztynku, Nowym Mieście, Brodnicy, Rypinie, Grudziądzu, w obozie koncentracyjnym w Stutthofie i Oranienburgu-Sachsenhausen. Jeden ze Sług Bożych, wobec których rozpoczął się proces beatyfikacyjny.
Z wnioskiem o upamiętnienie w/w osób poprzez wzniesienie pomnika
zwróciło się do Wójta Gminy Kosakowo Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskiego Gminne Koło Sołtysów Gminy Kosakowo z siedzibą w Dębogórzu.
Rada Gminy Kosakowo niniejszą uchwałą, wychodząc naprzeciw dążeniom społeczności gminnej, wyraża zgodę na upamiętnienie postaci braci Radtke wzniesieniem pomnika w miejscowości ich urodzenia.

WÓJT GMINY KOSAKOWO
ZAWIADAMIA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA:

2.

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do art. 17 p. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012, Nr 110, poz.
647 ze zm.), oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kosakowo: nr LV/10/2014
z dnia 27 lutego 2014 r. oraz uchwały Nr LVI/15/2014 z dnia 27 marca 2014 r.

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKÓW
MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
Informujemy, że interesantów
W SPRAWIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

I DODATKÓW ENERGETYCZNYCH
PRZYJMUJE SIĘ W SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w Kosakowie
ul. Fiołkowa 2B
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00–13.00
(pani Marzena Fifielska, pok. nr 3)

URZĄD NIECZYNNY
Przypominamy, że w dniu 20 CZERWCA br. (piątek)
URZĄD GMINY W KOSAKOWIE BĘDZIE NIECZYNNY.

Uwaga przedsiębiorcy, którzy dokonują
zgłoszenia zaprzestania prowadzenia działalności
Urząd Gminy Kosakowo informuje wszystkich przedsiębiorców
opodatkowanych w formie karty podatkowej, którzy dokonują zgłoszenia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
w CEIDG, o konieczności zawiadamiania o powyższym fakcie
w formie pisemnej Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie 7
dni od daty zaprzestania działalności gospodarczej (na podstawie art.
36 ust.1 pkt. 2 w związku z ust. 7 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Z 1998r. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.).
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•

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kanału zrzutowego odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej
Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” do Zatoki Puckiej w Mechelinkach gm. Kosakowo.

•

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
24.11.2011 r.

Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne mogą
zgłaszać wnioski do w/w planów w terminie do dnia 30.06.2014 r.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Kosakowo,
ul. Żeromskiego 69, lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta z podaniem
nazwy wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 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 (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zmianami)
WÓJT GMINY KOSAKOWO ZAWIADAMIA
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektów planów zagospodarowania przestrzennego
w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane
w terminie do dnia 30.06.2014 r. w formie pisemnej na adres: Urząd
Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, ustanie do
protokółu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym (adres e-mail:
kosakowo@kosakowo.pl ).
Zgodnie z art.41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu, pozostaną bez rozpatrzenia.
Wójt Gminy Kosakowo
(-) Jerzy Włudzik

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
I OBRONA CYWILNA
W dniu 16.04.2014 r. w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Pucku
przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenie obronne pk.
PUCK 2014.
Założeniem ćwiczeń było współdziałanie organów wykonawczych samorządu terytorialnego powiatu i gmin w warunkach potencjonalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
przy osiąganiu wyższych stanów gotowości obronnej. W trakcie ćwiczeń:
• wprowadzono system stałych dyżurów w wyznaczonych
urzędach gmin powiatu,
• uruchomiono system alarmowania i powiadamiania,
• nawiązano współpracę z powiatowymi strukturami Policji
i PSP,
• na bieżąco monitorowano sytuację w powiecie oraz funkcjonowanie struktur Administracji,
• przeprowadzono częściową ewakuację Zespołu Szkół w Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kolejowej w Pucku.
W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej, Straży Granicznej, PSS-E, Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej i Szpitala Powiatowego w Pucku oraz inspektorzy Obrony Cywilnej wszystkich gmin powiatu. Z Gminy Kosakowo w ćwiczeniu brał udział Inspektor ZKiOC Pan Bogdan
Kacprowicz.
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WÓJT GMINY KOSAKOWO OGŁASZA II 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 26 czerwca 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. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 maja 2014 roku.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konkretną nieruchomość w wysokości 10 % ceny wywoławczej przelewem najpóźniej do dnia 18 czerwca 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 18 czerwca
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.
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58.U,MN - teren zabudowy usługowej
nieuciążliwej, występującej samodzielnie lub
z mieszkaniem
56.MN - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
bliźniaczej
62.U,MN – teren zabudowy usługowej
nieuciążliwej, występującej samodzielnie lub
z mieszkaniem

7. MN – teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (działki 7/407/44 oraz 8/1-8/5)

22URO – teren usług,
ogrodnictwo, obsługa
rolnictwa i leśnictwa,
bazy zieleni, dopuszcza
się mieszkania związane
z działalnością gospodarczą
21MN-teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

Wadium – 10%
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w górę do pełnego
złotego
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Obręb

Cena ustalona
przez Wójta Gminy
Kosakowo jako cena
wywoławcza

Powierzchnia

1/1

KW

Przeznaczenie
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Kosakowo

Cena 1 m2 ustalona
przez biegłego i Wójta
Gminy Kosakowo w zł

Oznaczenie nieruchomości działka nr

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE II PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.
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Działki nr 8/1 i 7/40 zbywane jako
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działka może być zagospodarowana
z nieruchomością przyległą

CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO NIE ZAWIERAJĄ 23% PODATKU VAT.
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POWIATOWE OBCHODY
MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA STRAŻAKA W KOSAKOWIE
Dzielni, gotowi do poświęceń, opanowani i zdecydowani. Każdego
dnia odważnie i z oddaniem bronią ludzkiego życia oraz mienia.
Strażacy, bo o nich mowa, 4 maja obchodzili swoje święto.
Powiatowe obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka odbyły się tym
razem w Kosakowie, gdzie na zaproszenie Honorowego Prezesa OSP
Kosakowo, Wójta Gminy Jerzego Włudzika świętowało blisko czterystu
strażaków. Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej
p. Halina Hirth, Prezes Zarządu Gminnego OSP p. Dariusz Grenwald
oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku
p. Bartłomiej Mollin dziękowali strażakom i druhom za ich ofiarną
służbę. Wręczono medale i wyróżnienia członkom Ochotniczej Straży
Pożarnej Powiatu Puckiego. Słowa uznania do zgromadzonych skie-
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rowała również pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dorota
Arciszewska-Mielewczyk, Burmistrz Miasta Puck Marek Rintz oraz Wójt
Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk.
Po oficjalnej części uroczystości rozbrzmiały akordy orkiestry strażackiej. Rozpoczął się piknik, podczas którego zorganizowano wystawę sprzętu gaśniczego, pokaz gaszenia pożarów (swoją sprawność
prezentowali druhowie z Kosakowa i Wiczlina), pokaz ratownictwa
wysokościowego z najwyższym podnośnikiem w Województwie Pomorskim (61 m) oraz pokaz Timber Sport (pokaz drwali). Publiczność
bawiła się przy kabarecie „Czołówka Piekła”, występie członków Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo oraz zespołu „Majol”. Nie zabrakło konkursów i atrakcji dla dzieci. W obchodach Międzynarodowego
Dnia Strażaka, odbywających się w Kosakowie, wzięły udział jednostki
z całego powiatu, a także strażacy z partnerskiej niemieckiej gminy
związkowej Ruwer.

Zarząd OSP Kosakowo dziękuje galerii handlowej Szperk
oraz Operatorowi Systemu Magazynowania Sp. z o.o.
za finansowe wsparcie organizacji wydarzenia.
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10 LAT POLSKI W UE
Po prawie 10 latach od złożenia przez Polskę wniosku
o członkostwo w Unii Europejskiej, po wykonaniu
wielu zadań wynikających
z Narodowej Strategii Integracji, po długotrwałych negocjacjach i licznych spotkaniach delegatów i finalnie, po podpisaniu przez Radę Unii Europejskiej
w 2003 roku traktatu akcesyjnego oraz przeprowadzeniu w Polsce 7–8 czerwca 2003 roku ogólnonarodowego referendum,
w którym 77,45% Polaków opowiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
Mija 10 lat od wejścia Polski do UE. Nie da się ukryć, że zaliczamy się
do grona największych beneficjentów budżetu UE. Efektów nie trzeba szukać daleko...

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W GMINIE KOSAKOWO w latach 2004–2014
W ciągu ostatnich 10 lat, dzięki udziałowi środków zewnętrznych, zrealizowano na terenie naszej gminy szereg inwestycji infrastrukturalnych.
POWSTAŁA: sieć wodno-kanalizacyjna, Przystań Rybacka w Mechelinkach, przeprowadzono remonty w szkołach, wyposażono Dom
Kaszubski w Dębogórzu, Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie oraz

świetlicę sołecką w Suchym Dworze. W Rewie rozbudowano Aleję
Zasłużonych Ludzi Morza. W Mostach zrewitalizowano Aleję Lipową.
Wszystkie szkoły wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
Tablice multimedialne, pomoce naukowe. Większość uczniów wzięła
udział w zajęciach dodatkowych z przedmiotów ścisłych, języka angielskiego i warsztatów edukacyjnych, które odbywały się w Parku
Naukowo Technologicznym w Gdyni oraz Gdańsku.
W celu rozbudowy infrastruktury turystycznej zachęcającej do aktywnego wypoczynku na terenie gminy, w ramach projektu Turystyczny
Szlak Północnych Kaszub, z udziałem 6 partnerów, stworzono na terenie gminy Kosakowo ok. 26 km oznakowanych ścieżek rowerowych.
W sumie w ramach projektu powstało ok. 133 km oznakowanych szlaków. Pierwoszyno i Dębogórze wzbogaciły się o nowe urządzenia outdoor fitness, pełniące jednocześnie funkcje integracyjne w sąsiedztwie
zagospodarowanych stawów.
Dzięki środkom pomocowym mogliśmy wybudować to, co dla naszych mieszkańców było najważniejsze oraz w znacznym stopniu
przyczynić się do poprawy bazy edukacyjnej naszych szkół.
Wsparcie z Funduszy Unijnych oraz środków pozabudżetowych
w latach 2007–2013 dla Gminy Kosakowo sięga 22 369 168,00 zł,
w tym dla samych szkół i na powstanie przedszkoli otrzymaliśmy
2 697 000,00 zł.
Zrealizowano i nadal realizuje się w sumie 16 projektów. Nieustannie
trwają prace nad nowymi. W 2014 roku zamierzamy złożyć kolejne
wnioski o dofinansowanie.

POSZUKUJEMY APLIKANTÓW DO PRACY W STRAŻY GMINNEJ W KOSAKOWIE
w okresie lata od 1.07. do 31.08. (2 osoby)
KANDYDAT musi spełniać poniższe warunki:
1. posiadać obywatelstwo polskie,
2. ukończone 21 lat,

Aplikantem może być osoba, która nie była skazana prawomocnym
wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

3. korzystać z pełni praw publicznych,

OFERTY – do dnia 15 czerwca br.

4. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

można składać w:
tut. Straży Gminnej
Kosakowo, ul. Fiołkowa 2b
tel. do komendanta straży
WOJCIECHA KRUPIŃSKIEGO – 606 428 652.

5. cieszyć się nienaganną opinią.
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INAUGURACJA SEZONU LETNIEGO 2014 W PUCKU

– NA FORUM NORDA
Gdynia i Północne Kaszuby to region, który natura obdarzyła nad
wyraz szczodrze – są tu wspaniałe plaże, malownicze nadmorskie
klify, wydmy, jeziora, zielone wzgórza i lasy. Nie mniej ciekawe jest
to, co stworzyli ludzie. Nie brakuje zabytków klasy zero, zamków,
pałaców, obiektów sakralnych, a nawet śladów najdawniejszego
osadnictwa sprzed tysięcy lat. A tegoroczny sezon wiosenno-letni
obfituje w imprezy, jakich próżno by szukać gdzie indziej.
Tradycyjnie na terenie gminy Kosakowo odbędzie się Open’er Festival, wielokrotnie tytułowany najlepszym dużym festiwalem Europy,
w Gdyni o tytuł mistrza świata rywalizować będą najszybsi piloci świata
podczas Red Bull Air Race. W Gniewinie czekają nas Biegi Stolemów
i zawody drwali w nadolskim skansenie, gdzie planowane jest też wielkie kiszenie - Krancbal. Na plażach Helu – po raz kolejny już – w czasie D-DAY wylądują alianckie wojska, dokładnie tak jak siedemdziesiąt
lat temu u wybrzeży Normandii. Do Pucka przypłyną rybacy z całego
Pomorza na tradycyjną morską pielgrzymkę. Maszerujący „Śledzie”
przetną Małe Morze wędrując po dnie z Półwyspu Helskiego do Rewy.
Otwarciu sezonu w Pucku towarzyszyła plenerowa wystawa fotograficzna, występy kaszubskich zespołów młodzieżowych i… inscenizacja najazdu kaprów na port.
Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA powstało 13 września 2011 roku. Powołali je do życia włodarze
15 gmin pomorskich. Współpraca samorządów Północnego Pomorza
jest oparta o dobrowolny udział w systematycznie organizowanych
spotkaniach konsultacyjnych i służy zacieśnianiu metropolitalnych
więzi wspólnot samorządowych, ze szczególnym wskazaniem na
realizację strategicznie ważnej inwestycji, jaką jest Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej oraz integrację dziedzin takich jak:
gospodarka komunalna, promocja gospodarcza, polityka rozwoju,
edukacji i turystyki, a także bezpieczeństwa.

Aby łatwiej się w tym morzu atrakcji rozeznać, gminy skupione w Metropolitalnym Forum Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA przygotowały aplikację mobilną „Gdynia i Północne Kaszuby”. To zarówno przewodnik, mapa, jak i kalendarz imprez, który zawsze jest pod ręką
– w smartfonie lub tablecie. Niezależnie od tego, gdzie akurat jesteśmy, dzięki usłudze geolokalizacji, uzyskamy informację o odległości
do wybranej atrakcji turystycznej oraz o tym, jakie interesujące miejsca
znajdują się w pobliżu. Po zainstalowaniu, do poprawnego działania
aplikacji nie jest konieczne połączenie z internetem. No i najważniejsze – aplikacja jest bezpłatna, dostępna dla użytkowników urządzeń
z systemem android i iOS. wystarczy pobrać ją w sklepie Google Play
lub App Store.

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik,
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskiego
GMINNE KOŁO SOŁTYSÓW GMINY KOSAKOWO
Fundacja INVENIRE-SALVUM
zapraszają

8 CZERWCA 2014 R. (NIEDZIELA)
do Dębogórza, gdzie koło LEŚNICZÓWKI od godziny 12:00 do 17:30 odbędzie się

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA
pn.

„Kępa Oksywska1939-1945”
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POMOST W MECHELINKACH
JUŻ DOSTĘPNY DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW
Tłumy odwiedzających, zarówno mieszkańców naszej gminy, jak i
turystów weekendu majowego przyjechało do Mechelinek, by zobaczyć udostępnioną do użytkowania naziemną część nowo wybudowanej Przystani Rybackiej, a przede wszystkim pospacerować
po pomoście. Już dziś wiadomo, że będzie to atrakcja turystyczna
sezonu letniego.
Powstałe budynki, m.in. boksy dla rybaków i budynek warsztatowosocjalny, wewnętrzne ciągi komunikacyjne wzbogacone elementami
małej architektury i zieleni oraz długi blisko 180 m pomost jest początkiem zmian jakie dokonają się w tej malowniczo położonej wsi.
Jeszcze w tym roku ruszą prace przy rozbudowie alei nadmorskiej
w Mechelinkach wraz z budową nowej zadaszonej sceny letniej. Uroczyste otwarcie Przystani odbędzie się 19 lipca br. o godz.13:00.

TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH
I KARCIANYCH
Dzieci i młodzież zapraszamy w sobotę 14 czerwca br. na Turniej Gier Planszowych i Karcianych do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie. Spotykamy się o godzinie 14:45, początek turnieju: 15:00, zakończenie: 19:00.

GRY KTÓRE BĘDĄ
Gwarantujemy nagrody
ROZGRYWANE PODCZAS
rzeczowe oraz świetną
TURNIEJU: BZZZ... PLASK!,
zabawę!!!
MAGICZNY LABIRYNT,
Zapisy przyjmujemy do
13.06 br. do godz. 18:00 pod
NEUROSHIMA HEX 3.0
(PODSTAWOWE ARMIE), numerem tel. 886 304 411,
mailowo: info@fundacjadoDINO PARK, 5 SEKUND,
rastac.org.pl
GENIUSZ

Organizator: Fundacja „Dorastać”, projekt współfinansowany grantem przez Gminę Kosakowo.

KONKURS NA GRAFFITI
– PRZYSTANEK MOSTY
Zrób projekt wiaty autobusowej w stylu
GRAFFITI i wygraj udział w jej malowaniu.
Szczegóły w regulaminie – dla uczniów klas VI i Gimnazjum

NA WASZE POMYSŁY CZEKAMY
DO 16 CZERWCA 2014 R.
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej urzędu
/Aktualności oraz Konkursy/ oraz Gimnazjum w Mostach
(mosty.edupage.org)
BIULETYN GMINNY KOSAKOWO 05/2014
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WYSTĘP ZESPOŁU „JANTARKI”
W niedzielę 11 maja 2014 r. Zespół Regionalny Tańca Ludowego
„Jantarki” z Mostów uświetnił swoim występem XIV Ogólnopolskie Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Współorganizatorami spotkania było Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
Wystąpiliśmy bezpośrednio po wykładzie p. Renaty Mistasz – konsultanta ds. edukacji regionalnej, która mówiła o realizacji edukacji regionalnej przez biblioteki szkolne na przykładzie Pomorza i Kaszub.
Udało nam się zobrazować tańcem i piosenką to, o czym mówiła
prelegentka. Dowodem były oklaski i uśmiechy na twarzach nauczycieli bibliotekarzy, pochodzących z różnych części Polski. Dziękujemy
pani Elwirze Worzała –Prezesowi o. Pomorskiego TNBSP za zaproszenie.

BIESIADA W CHECZY
Dnia 7 maja 2014 r. spotkali się w Checzy miłośnicy Kaszub by
wspólnie pobiesiadować.
Niektóre z pań, przyniosły z ogrodu rośliny, by posadzić tuż obok rosnących już w szklarni ziół. Dzień później tj. 8 maja br. odbył się koncert naszego mieszkańca i młodego utalentowanego muzyka, wibrafonistę Jana Freichera. Jest on także kompozytorem, swój pierwszy
utwór skomponował już mając 15 lat. Jeśli muzykowi czas pozwoli to
zostanie zorganizowany koncert z jego udziałem dla szerszej publiczności.
W tym samym dniu odbyła się promocja Wielkiego Słownika Polsko-Kaszubskiego, autorstwa Eugeniusza Gołąbka, wydawcą jest
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, którą promował prof. Jerzy
Treder. Spotkanie prowadziła Anna Dunst wręczając przybyłym
książki. Całą promocję uświetnił występ zespołu kaszubskiego
Kosakowianie.

RODNÔ MÒWA W GMINIE I W POWIECIE
29 kwietnia br. w Checzy Nordowych Kaszebów rozbrzmiewała recytacja prozy i poezji w języku kaszubskim.
W jury konkursu zasiedli: Wójt Jerzy Włudzik, Dyrektor Biblioteki Publicznej Anna Paturej, przedstawiciele ZKP o. Dębogórze – Kosakowo
Danuta Tocke oraz Franciszek Sorn, radna Wiktoria Śliwińska.

Oceniano recytacje w 5 kategoriach. Oto wyniki:
KATEGORIA – PRZEDSZKOLE:
I m. – Tymoteusz Szornak /Mosty/
II m. – Wiktoria Kalinowska /Mosty/
III m. – Patryk Baran /Mosty/
KATEGORIA – UCZNIOWIE KLAS I–III:
I m. – Pola Michalak /Mosty/
II m. – Julia Dziemińska / Mosty/
III m. – Zofia Michałowska /Mosty/
Wyróżnienie – Mariusz Krause /Mosty/
KATEGORIA – UCZNIOWIE KLAS IV – VI:
I m. – Magdalena Mikulska /Mosty/
II m. – Karolina Ewertowska /Mosty/
III m. – Alicja Pasik /Mosty/
Wyróżnienie – Marlena Miszewska /Dębogórze/, Radosław Nowicki /Mosty/
KATEGORIA – UCZNIOWIE GIMNAZJUM:
I m. – Jacek Sorn
II m. –Mateusz Klein
III m. – Agata Sorn
KATEGORIA – DOROŚLI:
to kategoria, w której po raz pierwszy oceniano uczestnika.
Krzysztof Dziemiński, uzyskując I miejsce wpisał się na karty historii
konkursu Rodnô Mòwa.
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się zdobywcy I i II miejsc
w poszczególnych kategoriach.
8 maja w Pucku, finaliści gminni konkurowali z recytatorami całego powiatu. Sukcesem naszej szkoły jest III miejsce Tymoteusza Szornaka z grupy
przedszkolnej, a sukcesem gminnym – I miejsce Krzysztofa Dziemińskiego,
który reprezentować będzie powiat pucki w Chmielnie podczas finału.
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BESTIA Z BEKI

– PREMIERA TEATRU
MŁODZIEŻOWEGO GMINY
KOSAKOWO
Niezwykłe widowisko łączące detektywistyczny dramat grozy z elementami komedii oraz farsy, przepełnione aluzjami intertekstualnymi
i filozoficznymi – tak najkrócej można opisać najnowszą premierę Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo, która miała miejsce 25 kwietnia br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.
Bestia z Beki okazała się spektaklem zwariowanym, spontanicznym,
widowiskowym i niejednoznacznym. Wyobraźnia twórców przeniosła
widzów tym razem do… Rewy z czasów Jana III Sobieskiego, terroryzowanej przez tajemniczą bestię – dla jednych przerośniętego wilka, dla innych spełnienie apokaliptycznych przepowiedni.
W spektaklu udział wzięli: Lidia Mikulska – Minister Królewski / Hrabina Matylda / Patryk Wrzałek – Jaksa / Bogumił / Tygrys z opowiadania Sanjita, Piotr Flatau – Biskup Wojciech, Adam Śliwiński – Oficer,
Aleksander Wons – Gość gospody w Riffe, Aleksandra Idzik – Doktor
Weissberger, Adrian Gajzler – Wajchman / Tubylec / Helmut, Weronika Kreft – Helena, Katarzyna Pietrzak – Pężyrka, Marcin Kuptz –
Grzymek, Malwina Miotke – Żona Bogumiła, Wiktor Gabor – Poeta /
Profesor Wolkensztajn, Amanda Makowska – Wiedźma, Michał Kreft
– Jędrek / Akwizytor, Adam Szczuko – Markusław / Tubylec, Dominika
Kierszka – Ludmiła / Konstancja, Mateusz Kreft – Konstanty, Paweł
Flatau – Feliks Zamoyski / Młody Sanjit, Krzysztof Stromski – Gautama Sanjit Pallaw, Sandra Makowska – Hiacynta / Wódz Tubylców;
projekty plakatów i programów: Krzysztof Stromski, Adam Schröder;
współpraca akustyczna – Ryszard Sosnowski; współpraca multimedialna: Adam Schröder; reżyseria – Karol Dettlaff.

Członkowie Teatru pragną serdecznie podziękować Panu Januszowi Frąckowiakowi z Yacht-Clubu Rewa za użyczenie elementów dekoracji.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO
WIECZÓR POETYCKI INAUGURUJĄCY
KOSAKOWSKĄ GRUPĘ LITERACKĄ

TO TYLKO KREDKA”
– WYSTAWA OBRAZÓW EUGENIUSZA STANKA

Wyjątkowy Wieczór Poetycki odbył się w poniedziałek 12 maja o godz.
17:00 w budynku kosakowskiej Biblioteki Publicznej. Zainaugurowaliśmy Kosakowską Grupę Literacką Wędrówki Liści, mającą na celu
zintegrowanie kosakowskich środowisk twórczych. Nasi gminni poeci
i pisarze nas nie zawiedli: udało się stworzyć niepowtarzalny klimat
poetyckiego spotkania. Nie zabrakło oczywiście prezentacji własnych
poetyckich „wypieków”. Spotkania Grupy Literackiej odbywać się
będą regularnie raz w miesiącu (poza sezonem letnim). Organizatorzy: Wójt Gminy oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo. Wieczór
prowadzili: Anna Paturej i Karol Dettlaff.

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo zaprasza na wernisaż wystawy
pt. „To tylko kredka”, który odbędzie się 13 czerwca 2014 r. o godz.
17:00 w siedzibie Biblioteki. Jest to wystawa obrazów Eugeniusza
Stanka wykonanych olejną kredką pastelową. Składają się na nią pejzaże przedstawiające krajobrazy północnych Kaszub oraz interesujące
zakątki Hiszpanii.
Ekspozycja będzie czynna do 11 lipca 2014 r.
BIBLIOTEKA OTRZYMAŁA DOTACJĘ
W KONKURSIE „AKTYWNA BIBLIOTEKA”
NA REALIZACJĘ PROJEKTU
„GMINA KOSAKOWO W GRZE”
Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) jest skierowany do bibliotek
uczestniczących w III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Na wniosek Komisji Grantowej Zarząd Akademii podjął decyzję o przyznaniu
grantu na realizację projektu pod nazwą: „Gmina Kosakowo w grze”
zgłoszonego przez naszą Bibliotekę.
Projekt przewiduje zaprojektowanie i wydanie gry planszowej o charakterze edukacyjnym dotyczącej gm. Kosakowo, poprzez którą gracze poznają m.in. zabytki, ciekawe pod względem turystycznym miejsca a także interesujące informacje o gminie. Dodatkowa zaleta gry to
jej dwujęzyczność: treść będzie napisana w jęz. polskim i kaszubskim
(dwustronna plansza). www.biblioteka.kosakowo.pl
Projekt będzie realizowany od maja do września 2014 r.

Organizatorzy Wieczoru pragną serdecznie podziękować wszystkim obecnym na spotkaniu gościom za stworzenie wyjątkowej atmosfery
wieczoru.
Wszelkich informacji o działalności Grupy oraz spotkaniach i wieczorach poetyckich udziela: Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Urzędu Gminy Kosakowo (tel. 58 620 06 95) oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo (tel. 58 735 46 56).
BIULETYN GMINNY KOSAKOWO 05/2014
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„TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2014”
PROGRAM PROMOCJI CZYTELNICTWA I BIBLIOTEK W KOSAKOWSKIEJ KSIĄŻNICY
•

•

•

•

W Dniu Bibliotekarza, tj. 8 maja odbyło się „Spotkanie z przyrodą”.
W programie znalazły się: wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Sosny helskie” autorstwa Romana Boszke (ekspozycja będzie czynna
do 6 czerwca), film „Magia sosnowych Borów”, „Latarnie polskiego
wybrzeża” - prelekcja Apoloniusza Łysejko oraz prezentacja na temat różnego rodzaju grzybów przygotowana przez Marcina Wilgę.

9 maja bibliotekę odwiedziła młodzież, którą zainteresował projekt „Gmina Kosakowo w grze”. Na spotkaniu organizacyjnym
dyrektor biblioteki, Anna Paturej, opowiedziała o projekcie, o jego
celach i zadaniach zachęcając przybyłych do aktywnego włączenia się w jego realizację a następnie przekazała głos Zygmuntowi
Miszewskiemu. Ten wygłosił mini-wykład o najważniejszych pod
względem historycznym osobach i miejscach w gminie, na które
Jego zdaniem młodzież powinna zwrócić uwagę projektując grę.
Na koniec Zdzisław Kryger, który w ramach projektu będzie prowadził warsztaty z grafiki komputerowej, powiedział kilka słów
tytułem wstępu do planowanych działań.

0 i klasa III ze SP Mosty a także kilka dziewczynek ze SP Dębogórze, będących koleżankami klasowymi Marty Wojtunik, jednej
z ilustratorek książki.

•

13 maja po raz kolejny grupa czytelnicza działająca przy bibliotece spotkała się, aby podyskutować o książce a raczej tym razem
o książkach, bo było ich aż 3 – autorstwa Andrzeja Szczeklika,
m.in. „Słuch absolutny”.

•

14 maja bibliotekę odwiedziły 2 grupy przedszkolaków z Oddziału Przedszkolnego w Rewie. Maluchy dowiedziały się czym jest
biblioteka a także wysłuchały legendy „O rybaku i złotej rybce”
a następnie wzięły udział w zabawie - łowieniu rybek za pomocą wędki z magnesem. Ponadto pokolorowały rybki, wycięły je
i przykleiły na specjalnie przygotowanej płycie imitującej akwarium a na zakończenie ozdobiły zakładki do książek.

W sobotę 10 maja dzieciaczki wzięły udział w spektaklu teatralnym pt. „Cudowna kraina bajek Juliana Tuwima” w wykonaniu
Wandy Neumann, aktorki teatralnej i filmowej, na co dzień związanej z Teatrem Wybrzeże. Przy wykorzystaniu „tuwimowskiej lokomotywy” pani Wanda porwała dzieci do świata bajek.

12 maja odbyło się spotkanie autorskie dla dzieci z Martą Polak, połączone z promocją najnowszej jej książki pt.: „Serce i kwiaty – wiersze dla dzieci na różne okazje.” Wzięły w nim udział 2 klasy
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Począwszy od 30 maja warsztaty z grafiki będą odbywać
się w każdy piątek (9 spotkań) o godzinie 17:00. Jeżeli ktoś
jeszcze miałby ochotę przyłączyć się do projektu to zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 725 204 656.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie
www.biblioteka.kosakowo.pl.
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VII FESTIWAL PIOSENKI
DZIECIĘCY TURNIEJ
DZIECIĘCEJ KOSAKOWO 2014 SZACHOWY – TRENINGOWY
W czwartek 8 maja br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie
odbyły się przesłuchania konkursowe do VII Festiwalu Piosenki
Dziecięcej Kosakowo 2014. Tegoroczny Festiwal odbywa się pod hasłem Cztery pory roku w piosence.
Jury w składzie: Jerzy Włudzik – Wójt Gminy Kosakowo, Przewodniczący Jury; Weronika Korthals-Tartas – wokalistka, dyrygentka; Elwira
Worzała – pedagog muzyczny, pisarka; Natalia Kościńska – podinspektor ds. oświaty Urzędu Gminy Kosakowo oraz dr Karol Dettlaff – teatrolog, muzyk; do kolejnego, finałowego etapu zakwalifikowało 20
solistów oraz 11 zespołów (lista osób zakwalifikowanych – w kolejności alfabetycznej – dostępna jest na stronie internetowej Referatu
ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo: www.
rkis.kosakowo.pl).
Każdy wykonawca otrzymał słodki upominek oraz dyplom uczestnictwa. Wszystkim śpiewającym dzieciom oraz ich opiekunom składamy serdeczne podziękowania za udział w naszym Festiwalu oraz przygotowanie
solistów i zespołów do występu. Relację z Koncertu Głównego Festiw
Festiwalu
zamieścimy w następnym numerze biuletynu.

11 maja br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, po raz drugi
w tym roku odbył się treningowy Dziecięcy Turniej Szachowy, którego
celem jest rozwijanie szachowych umiejętności, doskonalenie gry oraz
spotkanie z nowymi przeciwnikami. Rozegrano 6 rund w tempie 2×10
sp
minut.
m
Wśród chłopców najlepszy okazał się Jan Śliwiński, a wśród
dziewczynek
– Marta Morawska. Gratulujemy.Turniej przeprowadziła
d
i ssędziowała Marzena Gajlewicz.

FESTYN INTEGRACYJNY –
Z POGÓRZA LATO RUSZA
UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA
TABLIC I GWIAZD
W OGÓLNOPOLSKIEJ ALEI
ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA W REWIE

Już po raz drugi Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Rada Dzielnicy Gdynia Pogórze, oraz Galeria Szperk zapraszają na Festyn Integracyjny „Z Pogórza Lato Rusza”, odbywający się pod patronatem
Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka w niedzielę15 czerwca br od
godziny 12:00 do 23:00.
Od godziny 12:00 do 23:00 w niedzielę 15 czerwca bawić się będziemy na Festynie Integracyjnym „Z Pogórza Lato Rusza”, odbywającym się pod patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, na
który już po raz drugi zapraszają Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik,
Rada Dzielnicy Gdynia Pogórze oraz Galeria Szperk.
Festyn odbędzie się na terenie parkingu Galerii Szperk w Pogórzu.
Atrakcji nie zabraknie dla widowni w każdym wieku. Gwiazdą Wieczoru będzie zespół HAPPYSAD. Szczegółowy program imprezy znaleźć
można na stronie internetowej www.kosakowo.pl. Wstęp wolny.

W sobotę 14 czerwca br. odbędzie się XI już Uroczystość Odsłonięcia Tablic i Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi
Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie. O godz. 16:00 zapraszamy do Gminnego
Domu Kultury w Pierwoszynie na Sesję Naukową
poświęconą
Ryszardowi
Kaczorowskiemu, ostatniemu prezydentowi RP na
uchodźstwie. Uroczystości
w Alei w Rewie rozpoczną się
o godz. 18:00. W tym roku
odsłonimy: tablicę prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego,
postument szkunera „Zew
Morza”; oraz trzy Gwiazdy
upamiętniające
Zasłużonych Ludzi Morza: kapitan
żeglugi wielkiej Kazimierz
Jurkiewicz, kontradmirał
Adam Mohuczy oraz harcmistrz Henryk Wolniak.
Zapraszamy na uroczystości.
Wstęp wolny.
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Z ŻYCIA SOŁECTW
SOBÓTKI W GMINIE KOSAKOWO MOSTY

Tradycyjnie już poszczególne sołectwa Gminy Kosakowo obchodzić
będą Noc Świętojańską. Również w tym roku nie zabraknie licznych
atrakcji. Poniżej zamieszczamy dokładne informacje dotyczące miejsca
i terminu imprez sobótkowych, organizowanych przez sołectwa oraz
Wójta Gminy. Wstęp na każdą z wymienionych niżej zabaw – jest wolny.

DĘBOGÓRZE

W niedzielę 22 czerwca od godziny 19:00 do godziny 24:00 przy Świetlicy Sołeckiej na mieszkańców Dębogórza czekać będą liczne sobótkowe
atrakcje: zabawa przy ognisku, grill, liczne gry oraz konkursy dla dzieci.

KAZIMIERZ

W Kazimierzu przy ognisku i w rytmach muzyki tanecznej bawić się będziemy w sobotę 21 czerwca w godzinach 18:00–24:00 na placu zabaw.

KOSAKOWO

Impreza sobótkowa w Kosakowie odbędzie się w poniedziałek 23 czerwca od godz. 18:00 na boisku naprzeciwko siedziby PEKO. Nie zabraknie
ogniska z kiełbaskami oraz licznych gier, zabaw i konkursów dla dzieci.

MECHELINKI

Sobótki przy scenie plenerowej w Mechelinkach rozpoczną się w sobotę 21 czerwca o godz. 19:00. Wśród atrakcji: ognisko z kiełbaskami,
zabawa taneczna.

W sobotę 21 czerwca br. na terenie przylegającym do boisk na Złotych
Piaskach w Kosakowie odbędą się Sobótki z KS Sztorm i Sołectwem
Mosty pod patronatem Wójta Gminy. Początek imprezy – godz. 16:00,
o godz. 17:00 rozpocznie się mecz ostatniej kolejki A-Klasy pomiędzy
Sztormem a Błyskawicą Rekowo, po którym – około 18:45 – nastąpi
zakończenie rundy wiosennej i dalsza część imprezy. W programie
przewidziane są występy zespołów, utalentowanej młodzieży z naszej
gminy, piłkarskie konkursy i zabawy dla dzieci z nagrodami, grill oraz
sobótkowe ognisko.

PIERWOSZYNO

Również w poniedziałek 23 czerwca na świętojańską zabawę zaprasza sołectwo Pierwoszyno. Miejsce: leśna polana w miejscu wlotu ulicy Diamentowej do lasu. Przygrywać do tańca będzie zespół Szwagry.
Impreza współorganizowana jest przez Klub Wierchy; gastronomię zapewni restauracja Podkowa. W programie
ognisko z kiełbaskami, gry i zabawy dla
dzieci. Nie obejdzie się bez poszukiwań
kwiatu paproci.

KAPLICZKA

W czynie społecznym w Dębogórzu przy
ulicy Partyzantów (w lesie) został przeprowadzony kapitalny remont kapliczki
wraz ławą. Renowację figurki sfinansował
LESZEK CHRZANOWSKI mieszkaniec Rumi.
Za pomoc dziękujemy też Andrzejowi
Czerlińskiemu z Mechelinek.

JUBILEUSZE
URODZIN:
Z okazji dziewięćdziesiątych piątych urodzin Pani Elżbiety Szmukała z Dębogórza-Wybudowania, składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, wielu uśmiechów i radości w życiu osobistym.
Życzenia jubilatce wraz z kwiatami i koszem słodyczy złożyła
delegacja z wice-wójtem gminy
Kosakowo oraz sołtysem wsi.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
GMINNY KONKURS
MITOLOGICZNY

szkół podstawowych. Zadania konkursowe dotyczyły zagadnień związanych z wiedzą o przyrodzie oraz ekologią. Piękna pogoda sprzyjała wędrówce na łonie natury oraz ułatwiła konkursowe zmagania. Na
zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. W tym roku pierwsze miejsce
w kategorii klas I – III zajęła Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, a w kategorii klas IV – VI Szkoła Podstawowa w Mostach.
Tegoroczne nagrody ufundowane zostały przez: Komunalny Związek
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, Eko Dolina Sp. zoo oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w biegu.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

29 kwietnia w Domu Kultury w Pierwoszynie odbyła się tegoroczna
edycja Gminnego Konkursu Mitologicznego. Jak co roku wzięła w nim
udział reprezentacja Szkoły Podstawowej w Dębogórzu w składzie: Julia
Smoczyńska, Paulina Owczarek, Katarzyna Kamińska, Karolina Klemenska, Nikola Popławska, Nina Filip, Małgorzata Śliwa, Paulina Sobolewska,
Martyna Królik, Alicja Borek, Natalia Mudlaff.
Tematem zmagań konkursowych była mitologia starożytnego Egiptu. Uczestnicy musieli odpowiedzie na pytania dotyczące historii tej
cywilizacji, jej wierzeń, bogów i kultury. Ponadto zaprezentowali egipski
taniec, umiejętność mumifikowania „faraona” na czas, budowania piramidy oraz sporządzania hieroglifów. Ważnym elementem była prezentacja egipskiego boga lub bogini. Uczennica z Dębogórza zaprezentowała
się jako Izyda, patronka miłości, tańca i radości. Kolejną konkurencją był
makijaż królowej Kleopatry.
Wszystkie konkurencje, wzbudziły emocje i dostarczyły zawodnikom
oraz widzom szeregu niezapomnianych wrażeń. W tym roku konkurentów z pozostałych szkół pokonała i zajęła I miejsce reprezentacja
Szkoły w Dębogórzu.
Gratulujemy uczniom, którzy wykazali się ogromnym hartem ducha oraz
wspaniałymi umiejętnościami i wiedzą! Dziękujemy również nauczycielom
zaangażowanym w przygotowanie zawodników: p. Magdalenie Piasecznej,
p. Annie Wróblewskiej, p. Katarzynie Talkowskiej i p. Łukaszowi Kołakowi.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Pamięć o ważnych wydarzeniach naszej historii jest przedmiotem
szczególnej troski w Szkole Podstawowej w Dębogórzu. Nigdy nie zapominamy o bohaterach z przeszłości i ich niezwykłych dokonaniach.
Tak też było w związku z kolejną rocznicą uchwalenia Konstytucji
3 maja. Uroczysty apel z tej okazji przygotowała klasa IV a pod kierunkiem p. Anny Wroblewskiej, której towarzyszył chór szkolny prowadzony przez p. Magdalenę Piaseczną. Uczniowie przenieśli nas w ten
ważny i dramatyczny moment naszej historii opowiadając o kulisach
uchwalenia konstytucji, recytując wiersze i śpiewając pieśń „Witaj Majowa Jutrzenko”. Po występie wyświetlono specjalnie przygotowaną
na tę okazję prezentację multimedialną.

Wzorem ubiegłych lat uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Mostach
wzięli udział w IV edycji konkursu pt. „Ekspert E E, czyli w trosce o środowisko”, organizowanym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina
Redy i Chylonki” oraz Eko Dolinę sp. z o.o.
W ogólnym zestawieniu uczniowie Naszego gminnego Gimnazjum uzyskali:
•
Tytuł „Eksperta E E”,
•
II miejsce w kategorii dyrektorskiej,
•
II miejsce w kategorii uczniowskiej.
Szkolnymi koordynatorami byli nauczyciele: Anna Gerber i Elżbieta Totzke.

LIDER LOKALNEJ EKOLOGII

W ramach zadań wynikających z realizacji projektu edukacyjnego pt. „Lider Lokalnej Ekologii” grupa uczniów Gimnazjum w Mostach z klas II A,
II B i III B uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych w Błękitnej Szkole we
Władysławowie. Zajęcia odbywały się w terminie 3–7 marca 2014 roku.
Uczniowie brali udział w zajęciach: „Eko bieg na orientację”, „Zasoby wody
na Ziemi”, „Tajemnice gleby”, „Tradycje i zwyczaje kaszubskie”, „Różnorodność świata owadów”, „Dlaczego giną bałtyckie gatunki fauny i flory”.
Prowadzący zajęcia w części tradycje i zwyczaje kaszubskie pan Józef
Roszman omówił między innymi zagadnienia związane z: zarysem historii Kaszub, tradycjami i zwyczajami, charakterystycznymi cechami
języka kaszubskiego, jego regionalnymi odmianami, zasadami pisowni, kaszubskimi nutami, tradycjami rzeźbiarskimi, tabakierskimi, ro-

BIEG EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

W tym roku szkolnym odbyła się w Szkole Podstawowej w Dębogórzu VI edycja Biegu Ekologiczno – Przyrodniczego, którego organizatorkami są nauczycielki z naszej szkoły p. Anna Frankowska i p. Hanna
Pacyńska. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – VI gminnych
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garskimi i rybackimi, regionalnymi instrumentami ludowymi, haftem
kaszubskim. Hitem zajęć była produkcja cukierków kaszubskich.
Trzeciego dnia zajęcia odbyły się w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. W trakcie wykładu poruszano kwestie ekologicznych
problemów naszego morza, przyczyny degradacji siedlisk i gatunków,
jak również wpływ człowieka na zasoby środowiska Bałtyku.
Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia wystawy oraz obejrzenia pokazu sztuczek i akrobacji fok w porze karmienia. Będąc na Półwyspie
Helskim mieliśmy możliwość obserwować zarówno niszczącą i budującą działalność morza.
Opiekę nad uczniami sprawowali: A. Gerber, E. Totzke, L. Komosa, K. Wróbel.

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z NAUKĄ!

W dniu 28 marca 2014 roku uczniowie klasy II A i II B Gimnazjum
w Mostach, pod opieką wychowawców (Anny Gerber i Lucyny Komosy) uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Naukowym
„EXPLORY”, zorganizowanym na terenie Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Gdyni.

Od trzech lat Fundacja Zaawansowanych Technologii popularyzuje
osiągnięcia nauki oraz tworzy środowisko sprzyjające jej rozwojowi
poprzez program Explory. W tegorocznej edycji do Gdyni przyjechali
uczestnicy Grupy Wyszehradzkiej. Nasi uczniowie mieli możliwość zobaczyć 30 finałowych projektów konkursowych przygotowanych między innymi przez uczniów i studentów z Polski, Węgier, Czech, Słowacji
i Ukrainy.
CELE:
• rozbudzenie ciekawości naukowej i poznawczej,
• odkrywanie fascynującego świata nauki,
• kształtowanie umiejętności oceny prac młodych naukowców,
• doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
• kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
w stopniu komunikatywnym.
Dwójka uczniów: Zuzanna Kowalczyk II A i Łukasz Warczak II B
otrzymała specjalne wyróżnienie i nagrody za rozwijanie swojej ciekawości poznawczej i aktywny udział w realizacji ścieżek naukowych
Expolory, przygotowanych przez organizatorów Międzynarodowego
Festiwalu Nauki „Explory”).

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY
PT. „OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ
NATURĘ” ROZSTRZYGNIĘTY!!!
W dniu 27 marca 2014 roku w Zespole Szkół nr 1 w Redzie odbyło się XVII spotkanie ekologiczne w trakcie, którego między innymi ogłoszono wyniki w konkursach ekologicznych.
W konkursie plastycznym III miejsce zajął Dawid STASZEWSKI (klasa I B).
Od listopada 2013 roku do dnia 21 lutego 2014 roku spora grupa uczniów Gimnazjum w Mostach pod opieką nauczyciela Anny Gerber przygotowywała się do
udziału w w/w konkursie. Na zajęciach pozalekcyjnych dyskutowano nad propozycjami tematycznymi godnymi zainteresowania. Zaangażowanie uczniów i
ich zainteresowanie fotografią artystyczną doceniło jury przyznając specjalne
wyróżnienia dla: Martyny MIGGA (klasa I B), Jacka SORN (klasa II B).
Cieszymy się z sukcesów i życzymy dalszych osiągnięć w realizowanych pasjach!
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SPOTKANIE Z POEZJĄ
W GIMNAZJUM W MOSTACH
9 maja zawitała w nasze gimnazjalne progi pani Wanda Neumann,
aktorka Teatru Wybrzeże. Prezentowała dorobek poetycki swojego
ojca – Leona Neumanna.

Pani Wanda przed recytacją wierszy, rozmawiała z naszą młodzieżą o
tym, jak ważne jest pochodzenie, korzenie rodzinne w życiu każdego
człowieka. Wspominała swojego zmarłego męża – Wiesława Nowickiego – który poświęcił wiele czasu i energii na wydanie poezji jej ojca,

a swojego teścia. Otoczony urodą kaszubskiej wsi, pisał swoje odczucia dotyczące tej poezji, snuł rozważania, tworzył pierwszą recenzję
utworów. Przy zaangażowaniu całej rodziny, z finansowym wkładem
córki Eweliny – znanej skrzypaczki - udało się przygotować do druku
tom poezji o tytule „Wiatraczny poeta”. Trud został nagrodzony trzecim
miejscem na Targach Książki w 2013 roku.
Leon Neumann to poeta opiewający życie codzienne nauczyciela
i wychowawcy, który tworzył zręby polskiego nauczycielstwa. W swoim tomiku zawarł prawdy uniwersalne o świecie, o regułach w nim rządzących, wszystko okraszone osobistymi opowieściami o synu i wnuku
opalenickich młynarzy.
Na początek był prezentowany wiersz o trzech synach, bajka
swojska i wiejska na podobę mickiewiczowskich Trzech Budrysów.
Podmiot liryczny ze smutkiem mówi o zaniechaniu tradycji rodzinnej – żaden z trzech potomków nie chciał kontynuować zawodu młynarza i ruszyli w świat w poszukiwaniu swojego szczęścia. Za przykładem Norwida, Neumann jest orędownikiem polskiej edukacji, a
jest to trudne dzieło w Polsce osłabionej, rozszarpanej politycznie.
Znajdujemy tutaj echa patriotyzmu na każdym kroku – kiedy mówi
o reformie społecznej i o obyczajowości. Dynamizmu utworom dodają liczne pytania retoryczne: „Jak nie będzie tych, co uczą To gdzie
wyuczonych znajdziesz?”
Młodzieży bardzo podobały się wiersze, a zwłaszcza ostatnie zdanie, które jest podsumowaniem i przesłaniem całego tomiku: „Ten promyk zostawiam Wam w spadku”. To bardzo optymistyczne zakończenie,
przekazuje nam, że każdy ma prawo wyboru i kiedy go dokona, znajdzie sens życia. A sensem dla Leona Neumanna było pisanie…
Spotkanie było długo oklaskiwane przez uczniów i nauczycieli i zapadnie wszystkim w pamięci.

SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM W MOSTACH – W DZIEDZINIE FOTOGRAFII
Dwójka uczniów Gimnazjum w Mostach została laureatami VI edycji
konkursu fotograficznego pt. „Człowiek w przyrodzie”, którego organizatorem jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Każdy uczestnik miał za zadanie wykonanie i nadesłanie jednej fotografii wykonanej na terenie swojej gminy (lub gmin należących do KZG).
Przystępując do realizacji zadaniem było ukazanie na fotografiach relacji między człowiekiem a przyrodą w różnych możliwych aspektach,

gdzie przyroda kształtuje człowieka i jednocześnie jest modelowana
według idei i planów człowieka, między innymi w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej, ciepłowniczej i odpadowej.
II miejsce
Martyna MIGGA
klasa I B
Wyróżnienie
Kacper GRZELAK
klasa I B
Przygotowaniem uczniów do konkursu z ramienia szkoły zajęła się
pani Anna Gerber.
Zwycięzcom gratulujemy!!!

SPORT
II OBÓZ SPORTOWY
– SIERPIEŃ 2014
I 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 – 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 Warsza-

wy, 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 maja 2014
• 200 – płatne do 30 czerwca 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 albo 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 602-385-709

NAJBLIŻSZE REGATY YACHT-CLUBU REWA
NA WODACH ZATOKI PUCKIEJ
W nadchodzącym miesiącu – wtorek 17 czerwca br. (godz. 10:00 w Rewie na wodach Zatoki Puckiej, Yacht-Club Rewa wraz z Wójtem Gminy organizują: Gminne Regaty dla Dzieci i Młodzieży), oraz Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo – sobota 28 czerwca br. (godz. 10:00).

BIULETYN GMINNY KOSAKOWO 05/2014

17 | SPORT

UKS „MOSTY” Z MEDALAMI NA ZAWODACH JUDO
W dniach 6-7 maja br. na hali MOSiR w Gdańsku odbyły się XLII Finały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i XV Wojewódzka Gimnazjada w Judo.
W zawodach tych startowało 140 zawodników z ponad 50 szkół województwa pomorskiego. W igrzyskach brali udział uczniowie urodzeni
w latach 2001–2003, zaś w gimnazjadzie uczniowie urodzeni w latach
1998–2000. Zawodnicy naszego klubu w efektowny sposób zdobyli
7 medali, w tym 2 złote, 2 srebrne i 3 brązowe. Zdobyli również punkty
we współzawodnictwie sportowym dla szkół, które reprezentowali.
Spośród naszych uczniów złoty medal zdobył:

• Bartłomiej Kobylarczyk Szkoła Podstawowa Mosty
Srebrny medal:
• Wiktoria Itrych Szkoła Podstawowa Mosty
Brązowe medale zdobyli:
• Robert Gabryelski Gimnazjum w Mostach
• Kacper Zioło Szkoła Podstawowa w Mostach
V miejsce zdobył Daniel Mroczkowski, a VII miejsce Michał Poglettke.
Wszystkim zawodnikom składamy gratulacje za zdobyte medale,
a szkołom zdobyczy punktowych do ogólnego współzawodnictwa
sportowego w województwie.

MEDALIŚCI
XLII WOJEWÓDZKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ
MEDALIŚCI XV WOJEWÓDZKIEJ GIMNAZJADY
FINAŁ TURNIEJU KOSZYKARSKIEGO
„NORDEA TREFL BASKET CUP”
Marzenie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mostach spełniło się i na
parkiecie Ergo-Areny zespół koszykarskiej szkolnej drużyny rozegrał
mecze, na które oczekiwał z niecierpliwością od kilku miesięcy.
Po zaciętych rozgrywkach eliminacyjnych spośród 24 zespołów z trójmiejskich szkół podstawowych, nasza drużyna (12 koszykarzy) wywalczyła awans do ścisłego finału.
16 kwietnia, w pięknej scenerii hali 100-lecia w Sopocie i Ergo Areny w Gdańsku, rozegrane zostały mecze finałowe. Naszymi rywalami
byli uczniowie szkół podstawowych trenujących na co dzień koszykówkę (z SP nr 14 w Gdyni, SP nr 7 w Sopocie i SP De la Salle w Gdańsku), dlatego każdy punkt, który udało nam zdobyć się był bardzo cenny. Tak jak sądziliśmy, nasi rywale byli poza naszym zasięgiem. Chociaż
ulegliśmy w dwóch spotkaniach, to radość sprawiały nam brawa, które
otrzymywaliśmy od kibiców zgromadzonych na „wielkiej” sali sportowej za ładne ich zdaniem akcje i celne rzuty do kosza.
Udział w tak prestiżowej imprezie sportowej i możliwość obserwacji zawodowych drużyn uprawiających koszykówkę, to dla drużyny
szkolnych chłopaków ze Szkoły Podstawowej w Mostach wielkie przeżycie i niezapomniane chwile, które na zawsze zostaną w ich pamięci.

Wielkie brawa dla „naszych koszykarzy”: Konrada Pacyńskiego (kapitan), Pawła Prętkiego, Damiana Denc, Radosława Nowickiego, Kacpra Bober,
Aleksandra Borek, Piotra Polakow, Damiana Pionke, Dawida Denc, Bartłomieja Kobylarczyka, Pawła Hajdera i Kacpra Zioło za wielkie ich osiągnięcie.
Gratulujemy! Życzymy chłopakom ze Szkoły Podstawowej w Mostach
dalszych sukcesów i kontynuowania przygody z koszykówką.

20. KOLEJKA A-KLASY: GKS SZTORM MOSTY – JANTAR SWARZEWO 10:1
W 20. kolejce A-Klasy, 11 maja br. na boisku przy Złotych Piaskach
w Kosakowie GKS Sztorm Mosty pokonał Jantar Swarzewo w rekordowym stosunku 10:1 (1:0), udanie rewanżując się za porażkę 1:3 w rundzie jesiennej. Zwycięstwo to dało kadrze Roberta Mądrzaka awans
na pozycję lidera. Goście ze Swarzewa od 47 minuty grali w osłabieniu (czerwoną kartkę za faul w polu karnym ujrzał bramkarz Jantara).
Bramki dla Sztormu zdobywali: Radosław Kupiec (4., 57.), Michał Freiberg (50-k.), Sebastian Kurdziel (55., 58.), Tomasz Czaplicki (64.), Seba-

BIULETYN GMINNY KOSAKOWO 05/2014

stian Karnat (74.), Michał Wierzchołowski (83., 89.), Patryk Augustowski
(90.); jedyna bramka dla gości padła w 80 minucie.
Korzystne wyniki padły również w innych spotkaniach kosakowskich
drużyn: grające w B-Klasie rezerwy prowadzone przez Radosława Styna
(Sztorm II Mosty) pokonały na wyjeździe Ajax Leśniewo 5:3 (2:1); juniorzy
Pawła Formelli (rocznik 1999, Sztorm JC1) wygrali 3:1 wyjazdowe spotkanie z Polonią Gdańsk, a juniorzy Łukasza Godlewskiego (rocznik 2002,
Sztorm JD2) pokonali na Złotych Piaskach 5:0 Gdyńską AP Dąbrowę.
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SZTORM MOSTY CUP
2014 – TURNIEJ U12
W sobotę 28 czerwca br. na dwóch trawiastych boiskach przy Złotych Piaskach w Kosakowie odbędzie
się Turniej piłki nożnej rocznika 2002 (U12) – Sztorm
Mosty Cup 2014. Zgłoszenia drużyn do turnieju przyjmuje kierownik
grup młodzieżowych – p. Piotr Fos pod nr. tel.: 501-326-119. Do tej
chwili udział w rozgrywkach potwierdziły następujące drużyny: Arka
Gdynia, Polonia Lidzbark Warmiński, Polonia Bydgoszcz, Santos Gdańsk,
U2 Bytów, Elana Toruń, KKS Kalisz oraz gospodarze – GKS Sztorm Mosty.

NABÓR DO NAJMŁODSZEJ
SEKCJI PIŁKARSKIEJ
GKS SZTORM MOSTY
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty, ogłasza nabór do
najmłodszej sekcji piłkarskiej – rocznika 2006/07 i młodsi. Treningi
prowadzi tr. Tomasz Janiak (tel.: 508 356 594): w poniedziałki i w piątki
w godz. 18:30-20:00 na boisku Orlik 2012 przy SP Mosty oraz w czwartki
w godz. 17:30-19:00 na boisku przy Złotych Piaskach w Kosakowie. Zapraszamy w szeregi Sztormu!

BASZKA MÉSTER SPORT – PUCHAR BAŁTYKU O KOTWICĘ KOSAKOWA
27 kwietnia br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach, zawodnicy kaszubskiej gry karcianej w Baśkę rywalizowali o Puchar Bałtyku.
Turniej był rozgrywany wg obowiązujących przepisów gry – Baszka
Méster Sport, z asem serce jako najstarszym trumfem – tzw. Czerwona
Baśka. Zawodniczki oraz zawodnicy rozegrali 4 rundy po 40 rozdań. Patronat honorowy nad Turniejem objął Wójt Gminy.
Drużynowo Puchar Bałtyku zdobyli Waleczni Lębork, którzy wyprzedzili drużynę Masoni Władysławowo oraz Szpela II Władysławowo. Indywidualnie Puchar Bałtyku na sezon 2014, zdobył Mariusz Kozakiewicz
(Wejher Wejherowo), który wyprzedził Henryka Radtke (Tyłowo) i Gerarda Miillera (Waleczni Lębork). Wśród pań najlepsza okazała się Krystyna Łukasiuk (Szpela Władysławowo), drugie miejsce zdobyła Grażyna
Szczypior (Emeryci Mrzezino), natomiast na trzecim miejscu turniej
ukończyła Teresa Stanuch (Wicko).

KALENDARZ IMPREZ VI/VII
Prosimy zapamiętać daty, które Państwa interesują, gdyż następny biuletyn (jak sie dowiadujemy) czasem otrzymują Państwo z opóźnieniem i zaproszenia oraz inne terminy podawane w nim mogą być juz nieaktualne. Dlatego też kalendarz imprez podajemy Państwu zawsze z wyprzedzeniem.

DATA

GODZ.

NAZWA IMPREZY

N, 01.06.2014

12:00

Gminny Dzień Dziecka

Pt, 06.06.2014

15:00

XIII Przeglądu Pieśni o Morzu „Jantarowi Bôt”

So, 07.06.2014

17:00

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

N, 08.06.2014

12:00
–17:30

Rekonstrukcja Widowiskowo-Historyczna:
„Kępa Oksywska 1939-1945”

N, 08.06.2014

13:00

IX Spotkania Chóralne

N, 08.06.2014

16:00

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

Wt, 10.06.2014

–

Olimpiada Letnia Szkół Podstawowych

So, 14.06.2014

15:00

Turniej Gier Planszowych i Karcianych

So, 14.06.2014

18:00

N, 15.06.2014

12:00

Wt, 17.06.2014

10:00

So, 21.06.2014

12:00

So/N, 21/22.06.2014

–

So, 21.06.2014

17:00

N, 22.06.2014

17:00

So, 28.06.2014

10:00

So, 28.06.2014

09:00
–18:00

N, 29.06.2014

15:00

Śr, 02.07.2014
- So, 05.07.2014

–

ORGANIZATOR

Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie
Chëcz Nordowych Kaszubów
w Kosakowie
Boisko Złote Piaski
GKS Sztorm Mosty
w Kosakowie
Gminne Koło Sołtysów, Funda- Teren przy Leśniczówce
cja Invenire-Salvum, Wójt Gminy w Dębogórzu
Wójt Gminy,
Dom Kaszubski
Chór Morzanie
w Dębogórzu
Boisko Złote Piaski
GKS Sztorm Mosty
w Kosakowie
Boisko przy szkole
ZSPiSSM Dębogórze
w Dębogórzu
Fundacja „Dorastać”,
Dom Kultury
Wójt Gminy
w Pierwoszynie

Uroczystość Wmurowania Tablic w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi
Morza im. Marszałka J. Piłsudskiego (godz. 16:00 – Uroczysta Sesja w Gminnym Wójt Gminy
Domu Kultury w Pierwoszynie)
Integracyjny Festyn przy Galerii Szperk
Wójt Gminy,
w Pogórzu pod patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka
Rada Miasta Gdyni
Wójt
Gminy,
Gminne Regaty dla Dzieci i Młodzieży
Yacht-Club Rewa
Wójt Gminy,
IV Kosakowski Festyn Rodzinny
Mieszkańcy ul. Kalinowej
Wójt Gminy,
Sobótki Sołeckie
Sołectwa Gminy
26. kolejka A-Klasy: Sztorm Mosty – Błyskawica
GKS Sztorm Mosty
Reda Rekowo, Zakończenie rozgrywek A-Klasy
22. kolejka B-Klasy: Sztorm II Mosty – Karlikowo Krokowa, Zakończenie
GKS Sztorm Mosty
rozgrywek B-Klasy
Wójt Gminy,
VI Otwarte Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
Yacht-Club Rewa
Turniej Piłki Nożnej (rocznik 2002) – Sztorm Mosty Cup 2014 o Puchar Wójta
GKS
Sztorm Mosty
Gminy Kosakowo
Baszka Méster Sport – Mistrzostwa Bałtyku
Kaszubskie Stow. Kultury
(kaszubska gra karciana)
Fizycznej, Wójt Gminy
Open’er Festival 2014

MIEJSCE

Wójt Gminy,
Szkoły gminy Kosakowo
ZKP
o. Dębogórze-Kosakowo

Szpyrk w Rewie
Plac przy Galerii Szperk
w Pogórzu
Zatoka w Rewie
Boisko przy PEKO
w Kosakowie
Gmina Kosakowo
Boisko Złote Piaski
w Kosakowie
Boisko Złote Piaski
w Kosakowie
Zatoka w Rewie
Boisko przy Złotych Piaskach
w Kosakowie
Hala Sportowa
w Mostach

Alter Art

Lotnisko Gdynia-Kosakowo
Przystań Rybacka
w Mechelinkach
Scena Plenerowa
w Mechelinkach

So, 19.07.2014

13:00

Otwarcie Przystani Rybackiej

Wójt Gminy

So, 19.07.2014

16:00

Wybory Małej Miss Lata 2014

Wójt Gminy
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KANALIZACJA SANITARNA – OBOWIĄZKI I KORZYŚCI
Stan gospodarki ściekowej na terenie Komunalnego Związku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z roku na rok ulega znacznej poprawie dzięki zaangażowaniu i współpracy lokalnych samorządów oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

WAŻNIEJSZE TELEFONY:

W myśl ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie gminy
Kosakowo działalność w tym zakresie prowadzą przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK) oraz Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie. Starając się o dotacje na ten cel z funduszy krajowych oraz unijnych, gmina stwarza mieszkańcom warunki do przyłączenia do sieci a tym samym
znacznego ograniczeniem ponoszonych kosztów. Regularna rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci przynosi wiele wymiernych
efektów, m.in.:
1. likwidacja zbiorników na nieczystości płynne i odprowadzanie
ścieków bezpośrednio do oczyszczalni poprzez nową sieć kanalizacyjną zapewnia poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz jakości gleby.
2. podłączenie do kanalizacji sanitarnej z jednej strony rozwiązuje
problem odprowadzania ścieków, a z drugiej pozwala obniżyć
koszty eksploatacji nawet do 300% w stosunku do kosztów
związanych z wywozem szamba.
Na chwilę obecną, koszt wywozu 1m3 nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych z terenu gminy Kosakowo wynosi zależenie od miejscowości ok 20 zł brutto, zaś koszt
zagospodarowania 1m3 nieczystości ciekłych z nieruchomości
podłączonych do kanalizacji sanitarnej, zatwierdzony uchwałą
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin “Dolina Redy i Chylonki” wynosi ok 7 zł brutto.

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;

Koszt zagospodarowania nieczystości ciekłych w przypadku korzystania z sieci kanalizacyjnej jest zatem około trzykrotnie niższy.
Biorąc pod uwagę powyższe stawki, czteroosobowa rodzina po
podłączeniu nieruchomości do kanalizacji sanitarnej może zaoszczędzić nawet do 1500 zł rocznie.
Odprowadzanie nieczystości ciekłych poprzez sieć kanalizacyjną
nieweluje całkowicie także niebezpieczeństwo przykrych konsekwencji związanych z przepełnieniem i wylaniem szamba.
3. wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji podnosi się jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości i jest dodatkowym atutem w przypadku sprzedaży.
Czy muszę przyłączyć się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej?
W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie 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”. Zgodnie z powyższym, obowiązek przyłączenia do
sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców powstaje w momencie
jej wybudowania. Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie
przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje wójt, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania
decyzji nakazującej jego wykonanie. Niewykonanie decyzji, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może podlegać sankcji w postaci nawet kary grzywny.
Gmina Kosakowo jako jedna z gmin-członków Komunalnego
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizuje zadania w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na
podstawie zatwierdzonego przez Zgromadzenie Związku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. Plan dostępny jest dla
mieszkańców w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Związku (bip.kzg.pl).

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;

KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia, www.kzg.pl
ochrona środowiska, edukacja ekologiczna:
+58 624 75 15, dos@kzg.pl
gospodarka odpadami: +58 624 66 11, dgo@kzg.pl

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.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich
dniach odeszli od nas śp.:
TERESA BULLMANN Z PIERWOSZYNA, LAT 66
JADWIGA DETTLAFF Z REWY, LAT 96
ANNA PACHUR Z POGÓRZA, LAT 84
WANDA SCHIMMELPFENIG Z KOSAKOWA, LAT 83
BARBARA ZBRZYSKA Z POGÓRZA, LAT 63
STANISŁAWA ŻUROMSKA Z MOSTÓW, LAT 89

BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, Tel. (058) 660 43 00, Fax (058) 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl

druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI
ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław
www.argi.pl
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Kanalizacja sanitarna- obowiązki i korzyści
Stan gospodarki ściekowej na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z roku na rok ulega
znacznej poprawie dzięki zaangażowaniu i współpracy lokalnych samorządów oraz przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych. W myśl ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków na terenie gminy Kosakowo działalność w tym zakresie prowadzą przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne
tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK) oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
"PEKO" Sp. z o.o. w Kosakowie. Starając się o dotacje na ten cel z funduszy krajowych oraz unijnych, gmina stwarza
mieszkańcom warunki do przyłączenia do sieci a tym samym znacznego ograniczeniem ponoszonych kosztów. Regularna
rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci przynosi wiele wymiernych efektów, m.in.:
1) likwidacja zbiorników na nieczystości płynne i odprowadzanie ścieków bezpośrednio do oczyszczalni poprzez
nową sieć kanalizacyjną zapewnia poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz jakości gleby.
2) podłączenie do kanalizacji sanitarnej z jednej strony rozwiązuje problem odprowadzania ścieków, a z drugiej
pozwala obniżyć koszty eksploatacji nawet do 300% w stosunku do kosztów związanych z wywozem szamba.
Na chwilę obecną, koszt wywozu 1m3 nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych z terenu
gminy Kosakowo wynosi zależenie od miejscowości ok 20 zł brutto, zaś koszt zagospodarowania 1m3 nieczystości
ciekłych z nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej, zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia
Komunalnego Związku Gmin “Dolina Redy i Chylonki” wynosi ok 7 zł brutto.
Koszt zagospodarowania nieczystości ciekłych w przypadku korzystania z sieci kanalizacyjnej jest zatem około
trzykrotnie niższy. Biorąc pod uwagę powyższe stawki, czteroosobowa rodzina po podłączeniu nieruchomości do
kanalizacji sanitarnej może zaoszczędzić nawet do 1500 zł rocznie.
Odprowadzanie nieczystości ciekłych poprzez sieć kanalizacyjną nieweluje całkowicie także niebezpieczeństwo
przykrych konsekwencji związanych z przepełnieniem i wylaniem szamba.
3) wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji podnosi się jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości i jest
dodatkowym atutem w przypadku sprzedaży.
Czy muszę przyłączyć się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej?
W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie 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”. Zgodnie z powyższym, obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla
mieszkańców powstaje w momencie jej wybudowania. Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia
nieruchomości do sieci sprawuje wójt, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji
nakazującej jego wykonanie. Niewykonanie decyzji, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach może podlegać sankcji w postaci nawet kary grzywny.
Gmina Kosakowo jako jedna z gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizuje
zadania w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na podstawie zatwierdzonego przez Zgromadzenie
Związku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. Plan dostępny jest dla mieszkańców w Urzędzie Gminy oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Związku (bip.kzg.pl).
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia, www.kzg.pl
ochrona środowiska, edukacja ekologiczna: (58) 6247515,dos@kzg.pl
gospodarka odpadami: (58) 6246611, dgo@kzg.pl

