GMINA

FAIR PLAY 2008

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Nr 08/2014
Kosakowo
Sierpień
2014 r.

ZAPRASZAMY NA
GMINNE DO¯YNKI
Bogaty program imprez plenerowych w naszej gminie wieńczą tradycyjne Dożynki, organizowane przez
Wójta Gminy oraz sołectwa. W tym roku święto plonów odbędzie się w niedzielę 7 września br. od godz.
13:00 na placu przy ulicy Żeromskiego w Kosakowie. W programie m.in.: barwny korowód dożynkowy,
uroczysta msza święta, gry i zabawy dla dzieci, konkurs na najciekawsze stoisko sołeckie (każde sołectwo
przygotowuje bowiem własne stoisko promujące daną miejscowość), występy artystyczne. Wieczór należeć
będzie jednak do głównej gwiazdy tegorocznych Dożynek – zespołu EFFECT.
Szczegółowy program tegorocznych Dożynek:

13:45 Przemarsz Sołectw z wieńcami
14:00 Msza Święta
15:00 Występy zespołów regionalnych
17:00 Konkursy
18:00 Występ zespołu Łukash
19:00 Występ zespołu Eﬀect
20:00 Zabawa taneczna
akończenie Dożynek
22:00 Zakończenie

HEJ SZKOŁO!
GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
tuż przed rokiem szkolnym

W BIUL
BIULETYNIE:
LETYNIE:
Z ŻY
ŻYCIA
YCIA SOŁECT - STR.. 6
UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA POMNIKA - STR. 9
RELACJA Z XVIII FESTYNU KASZUBSKIEGO
KASZUBSKIEG - STR. 7 -8
Z ŻYCIA SZKÓŁ - STR. 13
SPORT - TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ REWA 2014 - STR. 14

WIĘCEJ NA STRONIE 8

AKTUALNOŚCI

WYBORY SAMORZĄDOWE ODBĘDĄ SIĘ 16 LISTOPADA 2014R.
lokale wyborcze czynne będą w godz. 7-21
Uchwałą Nr LIX/ 39/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. (z poprawką)
wsprawie podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Rada Gminy Kosakowo dokonała podziału Gminy Kosakowo na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Numery, granice oraz liczbę radnych
wybieranych wposzczególnych okręgach wyborczych określa załącznik
do niniejszej uchwały.

Wybierać będziemy radnych do Rady Gminy Kosakowo, do Rady Powiatu
Puckiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Wójta Gminy. W każdym okręgu zostanie wybrany jeden radny do rady gminy - mieszkańcy
przypisani do danego okręgu będą mogli oddać jeden głos. Poniżej załącznik do uchwały.
Załącznik do Uchwały Nr LIX/39/2014
Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca 2014 roku (wraz z poprawką)

PODZIAŁ GMINY KOSAKOWO NA OKRĘGI WYBORCZE
Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu
wyborczym

1

Sołectwo Mechelinki,
Mosty, ul., Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Gajowa, Gdyńska - do nr. 13 nieparzyste, do nr. 22
parzyste, Grabowa, Jesionowa, Klonowa, Lipowa – do nr. 19 nieparzyste i do nr. 22 parzyste, Na
Wzgórzu, Szkolna, Wiązowa, Widokowa

1

2

Mosty, ul. Akacjowa, Brzozowa, Jałowcowa, Konwaliowa, Leśna, Leśna Osada, Modrzewiowa,
Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Na Wzgórzu

1

3

4
5
6

Sołectwo Pierwoszyno
Kosakowo, ul. Aksamitna, Aloesowa, Anyżowa, Astrowa, Bazyliowa, Bratkowa, Daliowa, Dzikiej
Róży, Goździkowa, Hiacyntowa, Kminkowa, Lawendowa, Lubczykowa, Maciejkowa, Paprotkowa,
Rodzynkowa - nr. parzyste, Rzemieślnicza, Skalniakowa, Słonecznikowa, Szafranowa, Szarotki,
Tulipanowa, Tymiankowa, Wrzosowa, Złote Piaski

7

Kosakowo, ul. Azaliowa, Chabrowa, Chrzanowskiego, Fiołkowa, Gerberowa, Irysowa, Jaśminowa,
Kaktusowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krasickiego - nr. parzyste, Krokusowa, Lilowa, Makowa, Nad
Stawem, Nagietkowa, Narcyzowa, Rumiankowa, Rumska, Różana, Stokrotkowa, Storczykowa,
Żeromskiego, Żonkilowa

8

Dębogórze, ul. Borowikowa, Cytrynowa, Grzybowa, Jagodowa, Kukurydziana, Leśna Polana,
Łubinowa, Oliwkowa, Owocowa, Partyzantów, Pomarańczowa, Poziomkowa, Roślina - nr. nieparzyste
od nr. 9, nr. parzyste od nr 32, Rydzowa, Rzepakowa, Słonecznikowa, Wiosenna, Zielna

9
10

11

12

13

14

15

2

Mosty, ul. Berberysowa, Cisowa, Cyprysowa, Deszczowa, Dębowa, Gdyńska – od nr. 15 nieparzyste i od
nr. 24 parzyste, Hebanowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Karmelowa, Kameliowa, Kasztanowa,
Księżycowa, Leszczynowa, Limbowa, Lipowa - od nr. 21 nieparzyste i od nr. 24 parzyste, Łąkowa,
Mahoniowa, Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Spacerowa, Sekwojowa, Spokojna,
Okrężna, Olchowa, Przemysłowa, Rodzynkowa – nr. nieparzyste, Rozmarynowa, Sadowa, Wichrowa,
Waniliowa, Wałowa – nr. nieparzyste
Sołectwo Rewa

Dębogórze, ul. Chmielna, Gronowa, Jęczmienna, Konopna, Koperkowa, Limonkowa, Lniana,
Miętowa, Okopowa, Owsiana, Piwna, Pomorska, Pszeniczna, Rumska, Roślinna - nr. nieparzyste od
nr. 1-7, nr. parzyste od nr. 2-30, Warzywna, Zbożowa, Żytnia
Sołectwo Kazimierz
Sołectwo Dębogórze Wybudowanie
Pogórze, ul. Adama Asnyka, Antoniego Abrahama, Broniewskiego, Floriana Ceynowy, I.K. Chodkiewicza,
Szymona Czechowicza, Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Stanisława Koniecpolskiego, Marii
Konopnickiej, Marii Kownackiej, Lotnicza, Majakowskiego, Ludwika Mierosławskiego, Stanisława
Potockiego, Władysława Reymonta, Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Piotra Skargi, Jana III
Sobieskiego, Szkolna, Jana Tarnowskiego, Romualda Traugutta Juliana Tuwima, Jana Zamoyskiego,
Gabrieli Zapolskiej, Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Żeromskiego
Pogórze, ul. Aleja Iberyjska, Andaluzyjska, Aragońska, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Barcelońska,
Piotra Baryki, Józefa Bema, Tadeusza Borowskiego, Hieronima Derdowskiego – od ul. Kościuszki
do granicy wsi, Antoniego Dobke, Feliksa Dorsza, Piotra Dunina, Zbigniewa Herberta, Kanaryjska,
Jana Kasprowicza, Kastylijska, Katalońska, Kołłątaja, Janusza Korczaka, Krasickiego - nr. nieparzyste,
Mauretańska, Mickiewicza, Czesława Miłosza, Heleny Modrzejewskiej, Haliny Poświatowskiej,
Bolesława Prusa, Kazimierza Pułaskiego, Tadeusza Różewicza, Toledańska, Ks. Jana Twardowskiego,
Wiejska, Józefa Wybickiego
Pogórze, ul., Gen. W. Andersa, Stefana Czarnieckiego, Płk. Dąbka – nr. 298 i 314, Hieronima
Derdowskiego – do ul. Tadeusza Kościuszki, Mikołaja Firleja, Tadeusza Kościuszki, Teodora Śliwińskiego,
Stanisława Staszica
Suchy Dwór, ul. Adama Bahdaja, Karola Olgierda Borchardta, Jana Brzechwy, Marii Dąbrowskiej,
Jana Długosza, Aleksandra Fredro, Hanny Januszewskiej, Mieczysława Jastruna, Franciszka
Karpińskiego, Leona Kruczkowskiego - nr. parzyste do nr. 10, nr. nieparzyste do nr. 7, Kukułcza, Kornela
Makuszyńskiego, Orla, Jana Parandowskiego, Jana Chryzostoma Paska, Pliszkowa, Przepiórcza,
Piotra Skargi, Słowikowa, Sowia, Leopolda Staﬀa, Szkolna - nr. parzyste od nr. 24 do końca, nr.
nieparzyste od nr. 73 do końca, Żurawia
Suchy Dwór, ul. Franciszka Fenikowskiego, Gałczyńskiego, Jana Kochanowskiego, Leona
Kruczkowskiego – nr. parzyste od nr. 12 do końca, nr. nieparzyste od nr. 9 do końca, Stanisława Lema,
Bolesława Leśmiana, Gen. Stanisława Maczka, Zbigniewa Morsztyna, Zofii Nałkowskiej, Augustyna
Necla, Wincentego Pola, Juliana Przybosia, Mikołaja Reja
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Uzasadnienie do uchwały: Uchwałą Nr XXXIII/84/2012 Rada
Gminy Kosakowo dnia 25 października 2012 roku dokonała
podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice
i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
Podziału w 2012r. dokonano przyjmując do ustalenia normy
przedstawicielstwa liczbę mieszkańców Gminy na dzień 30.09.
Liczba ta wynosiła 10.553, na dzień 31.12.2013r. – 11.366.
Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały, z zastrzeżeniem
art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - kodeks wyborczy,
jeżeli konieczność taka m.in. wynikałaby m.in. ze zmiany liczby
mieszkańców danej gminy, jak to ma miejsce w Gminie Kosakowo.
Zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane
najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji. Podział na
okręgi wyborcze, ich granice i numery ustala na wniosek wójta
rada gminy. Przy podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględnia
się liczbę wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu,
wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz
pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały wg
stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają
być przeprowadzone (art. 373 § 2 kodeksu wyborczego). Należało
przyjąć stan mieszkańców na dzień 31.12.2013r. – 11.366.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, która weszła
w życie z dniem 1 sierpnia 2011, wprowadziła w art. 418 §1
zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w
gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1
radnego (okręgi jednomandatowe).
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, w gminach do 20.000 mieszkańców w skład rady gminy
wchodzą radni w liczbie 15.
Proponowany podział na okręgi wyborcze jest zgodny z generalną
regułą, że o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców
przypadająca na 1 mandat wyliczona wg normy przedstawicielstwa,
stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów, zapisaną w
art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa
oblicza się poprzez podzielenie liczby mieszkańców gminy
przez liczbę wybieranych radnych. Dla Gminy Kosakowo norma
przedstawicielstwa wynosi 757,73 (11.366 :15 ).
W przedstawionym podziale gminy na okręgi wyborcze
uwzględniono zasadę, że okręgiem wyborczym jest jednostka
pomocnicza Gminy - sołectwo.
Jednostki pomocnicze gminy połączono w celu utworzenia okręgu
wyborczego lub dokonano jej podziału na dwa lub więcej okręgów
wyborczych, jeżeli wynikało to z konieczności zachowania
jednolitej normy przedstawicielstwa.
We wstępnym etapie dokonywania podziału gminy na okręgi
wyborcze, niezbędne było ustalenie, czy poszczególne jednostki
pomocnicze gminy spełniają kryteria umożliwiające utworzenie
w nich okręgu wyborczego. Zgodnie z art. 419 §2 pkt 1 Kodeksu

LP

Nazwa jednostki
pomocniczej

1

Mechelinki

2

Mosty

Liczba
mieszkańców

Mandatowość

wyborczego obliczono ułamki liczby mandatów przypadające dla
jednostek pomocniczych dzieląc liczbę mieszkańców jednostki
przez jednolitą normę przedstawicielstwa. Następnie ułamki
liczby mandatów równe lub większe od 1/2 zaokrąglono w górę
do liczby całkowitej.
W dokonanym w ten sposób podziale mandatów ich liczba
wyniosła 14.
Jeżeli liczba mandatów jest mniejsza od wynikającej z art. 373 i art.
418 § 2 kodeksu wyborczego (15 mandatów dla Gminy Kosakowo),
dodatkowy mandat przydziela się temu okręgowi wyborczemu, w
którym norma przedstawicielstwa jest największa. Okręgiem tym
jest sołectwo Kazimierz z wskaźnikiem mandatowości - 0,48.
Dwie jednostki pomocnicze: sołectwo Mechelinki i sołectwo
Dębogórze Wybudowanie nie uzyskały mandatu i należało je
połączyć z innym okręgiem wyborczym.
Przedstawiony projekt podziału gminy na okręgi wyborcze został
opracowany zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych
wynikających z art. 417 – 419 Kodeksu wyborczego. W każdym
okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru Rady Gminy
wybierany będzie 1 radny.
Wykaz jednostek pomocniczych z liczbą mieszkańców, obliczonym
pomocniczo współczynnikiem liczby mieszkańców przypadających
na 1 mandat w jednostce, liczbą mandatów radnych przypadających
w każdej jednostce pomocniczej zawiera tabela stanowiąca załącznik
Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.
Układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców
poszczególnych jednostek pomocniczych, dla zachowania
jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność
następujących zmian w stosunku do Uchwały Nr XXXIII/84/2012
Rady Gminy Kosakowo dnia 25 października 2012 r. o podziale na
okręgi wyborcze:
- przyłączenia sołectwa Mechelinki do sołectwa Mosty
- połączenia sołectwa Kazimierz z Dębogórzem Wybudowaniem
w jeden okręg wyborczy
- podziału sołectwa Kosakowo na dwa okręgi wyborcze w związku
z przypływem ludności.
zał. Nr 1 do uzasadnienia uchwały Rady Gminy Kosakowo w sprawie:
podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
inumerów oraz liczby radnych wybieranych wkażdym okręgu
Norma przedstawicielstwa – 757,73

Liczba mandatów
przypadających
w jednostce
pomocniczej
po zaokrągleniu

Liczba mandatów
przypadających
w jednostce pomocniczej
w związku z koniecznością
połączenia sołectw

Podział
mandatów
w Gminie

346

0,46

-

x

do lp. 2

2499

3,30

3

Mosty + Mechelinki – 3,76

3

3

Rewa

987

1,30

1

x

1
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Pierwoszyno

919

1,21

1

x

1

1241

1,64

2

x

2

285

0,38

-

x

do lp. 8

1235

1,63

2

5

Kosakowo

6

D ę b o g ó r z e
Wybudowanie

7
8
9
10

Dębogórze

x

2

Pogórze

2284

3,01

3

Kazimierz +
Dębogórze Wybudowanie
–0,86
x

Suchy Dwór

1203

1,59

2

x

11.366

15,00

14

x

Kazimierz

RAZEM

367

0,48

-

1
3
2
15

3
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Henryk Palczewski złożył skargę do Komisarza Wyborczego w Gdańsku
na podjętą 26 czerwca br. uchwałę Rady Gminy Kosakowo w sprawie
podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Komisarz Wyborczy w Gdańsku skargę oddalił. W uzasadnieniu czytamy
m.in. „Przy podziale na okręgi wyborcze Rada prawidłowo uwzględniła
również liczbę mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych
gminy (sołectw)”.
Nie chcę się wdawać wpolityczną bijatykę, mówi Wójt Gminy Jerzy
Włudzik
Pomimo, że prawnie kampania wyborcza do samorządów rozpoczyna się 27 sierpnia, Henryk Palczewski zSzymonem Tabakiernikiem
uprawiają ją od dawna w specjalnie wydawanym przez nich biuletynie. Jak już wielokrotnie informowaliśmy, przedstawiane tam artykuły są nieprawdziwe i zmanipulowane. Mają na celu ośmieszenie
iumniejszenie wkładu obecnych władz wrozwój Gminy Kosakowo.
Wójt Gminy nie chce wchodzić wbrudną polityczną grę. Nie będzie

odnosić się do treści tych artykułów. Nie chce udowadniać, że nie jest
wielbłądem. Dzięki jego kadencjom Gmina Kosakowo rozwija się jak
niewiele gmin wPolsce. Jest szanowana, doceniana i wielokrotnie
wyróżniana. Powstało wiele inwestycji. Więc niech to, co zostało zrobione mówi samo za siebie.
P. Palczewski przez cztery lata szukał haka na Wójta składając doniesienia do organów ścigania i instytucji kontrolnych. Temu służyły
między innymi składane wtut. urzędzie wnioski wilości około 200
oudostępnienie informacji publicznej wpostaci umów, faktur i wielu innych dokumentów urzędowych, destabilizujące pracę urzędu.
Żadne postępowanie karne i żadna zlicznych kontroli nie zarzuciły
Wójtowi Gminy łamania prawa, a Jerzy Włudzik nadal sprawuje swoją funkcję.
A może by tak kampania na argumenty Panie Palczewski? Nie za
wszelką cenę. Potrafi Pan?

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO
W OKRESIE OD 27.06 – 21.08.2014 R.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. W minionym okresie wydałem Zarządzenia:
- Nr 75/2014 w sprawie określenia warunków
ustanowienia służebności przesyłu dla nieruchomości gminnej oznaczonej wg ewidencji
gruntów jako działka nr 129/2 obręb Dębogórze Gmina Kosakowo na rzecz Energa-Operator
S.A. Oddział w Gdańsku
- Nr 76/2014 w sprawie określenia warunków
ustanowienia służebności przesyłu dla nieruchomości gminnej oznaczonej wg ewidencji
gruntów jako działka nr 1173/28 obręb Mosty
Gmina Kosakowo na rzecz Energa-Operator S.A.
Oddział w Gdańsku
- Nr 77/2014 w sprawie określenia warunków
ustanowienia służebności przesyłu dla nieruchomości gminnej oznaczonej wg ewidencji
gruntów jako działka nr 1007/3 obręb Kazimierz Gmina Kosakowo na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
- nr 79/2014 w sprawie ustalenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2015 rok (celem
wyodrębnienia funduszu sołeckiego przyjąłem na 2015 rok kwotę 347.054 zł.)
- nr 80/2014 w sprawie określenia warunków
ustanowienia służebności przesyłu dla nieruchomości gminnej oznaczonej wg ewidencji
gruntów jako działka nr 103 obręb Mechelinki
Gmina Kosakowo na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie
Oddział w Gdańsku
- nr 81/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do wydzierżawienia w
trybie bezprzetargowym (dz. nr 142/7 i 142/8
obręb Kosakowo)
- nr 85/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego (dla 6 nauczycieli)

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydanie 5 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, w łącznej
wysokości 578.940,00 zł.
2. Dnia 31 lipca 2014 r. Wójt wydał oświadczenia notarialne o ustanowieniu służebności
korzystania z działek: nr 1173/28 w Mostach,
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nr 129/2 w Dębogórzu, nr 103 w Mechelinkach,
3. Zawarcie umowy w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 156/8 w Mechelinkach
o pow. 852 m2, przeznaczonej zgodnie z mpzp
pod teren drogi publicznej,
4. Zawarcie umowy w sprawie ustalenia odszkodowania za część działki nr 96/9 w Rewie
o pow. ok. 440 m2, przeznaczonej zgodnie
z mpzp pod teren drogi publicznej.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. W dniu 15.07.2014 r. w wyniku przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej
- ul. Kalinowej w m. Kosakowo na odcinku ok
437m oraz remontu istniejącej nawierzchni
bitumicznej na odcinku ok 200 m. zawarto
umowę zKonsorcjum Firm Kruszywo Sp. zo.o.
zLinii jako lider konsorcjum oraz Firma Budowlano-Usługowa, Ewa Wicka z Luzina jako partner Konsorcjum. Wartość umowy to 506785,29
zł.
2. Wdniu 04.07.2014 r. unieważniono w całości
przetarg nieograniczony na Przebudowę ulic
na terenie Gminy Kosakowo. Dotyczył on
w Części I: przebudowy ul. Jastruna w m. Suchy
Dwór, w części II: przebudowy ul. Necla w m.
Suchy Dwór, wczęści III przebudowy ul. Poświatowskiej, Herberta, Borowskiego i Baryki wm.
Pogórze. Oferty z najniższą ceną, przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał i może
przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
3. W dniu 14.07.2014r w wyniku przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługi drukarskie
na potrzeby Urzędu Gminy Kosakowo III
zawarto umowę z firmą GRAFFIDEA Agnieszka Dryzek z Julianowa. Wartość umowy to
3425,00 zł.
4. Wdniu 01.08.2014r. ogłoszono wynik przetargu
nieograniczonego na Usługi żywienia dla jednostek organizacyjnych wgminie Kosakowo.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Iguana
Catering s.c. z Kwidzynia. Cena ofertowa wykonania zamówienia to 2817536,00 zł.
5. W dniu 21.07.2014 r. wwyniku przetargu nieograniczonego na Wymianę stolarki okiennej
w budynku Gimnazjum w Mostach zawarto
umowę z firmą REMAR SŁAWOMIR MARKIER
zPakości. Cena ofertowa wykonania zamówie-

nia to 68416,68 zł. Po aneksie do umowy, który
należało zawrzeć z uwagi na błąd w dokumentacji projektowej cena wynosi: 69499,38 zł.
6. W dniu 14.07.2014 r. unieważniono przetarg
nieograniczony na Przebudowę ul. Jagodowej w m. Dębogórze, gm. Kosakowo. Oferta
z najniższą ceną, przewyższała kwotę, którą
zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na
finansowanie zamówienia.
7. W dniu 11.07.2014 r. unieważniono przetarg
nieograniczony na Dostawę wyposażenia ruchomego Gimnazjum w Kosakowie Część A
dydaktyczna. W części I Umeblowanie i pomoce dydaktyczne nie wpłynęła żadna oferta,
a w części II Uczniowskie wyposażenie oferta
z najniższą ceną, przewyższała kwotę, którą
zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na
finansowanie zamówienia.
8. W dniu 21.07.2014 r. unieważniono w całości
przetarg nieograniczony na Przebudowę ulic
na terenie Gminy Kosakowo II przetarg. Dotyczył on w Części I: przebudowy ul. Jastruna
w m. Suchy Dwór, w części II: przebudowy ul.
Necla w m. Suchy Dwór, w części III przebudowy ul. Poświatowskiej, Herberta, Borowskiego
i Baryki w m. Pogórze. Oferty z najniższą ceną,
przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
9. W dniu 04.08.2014 r. w wyniku przetargu nieograniczonego na Remont Budynku Gimnazjum w Mostach zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
Dachbud Marian Formella z Gdyni. Cena ofertowa wykonania zamówienia to 173529,20 zł.
10. W dniu 22.07.2014 r. unieważniono przetarg
nieograniczony na Budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr
1517G w Gminie Kosakowo - brak złożonych
ofert.
11. W dniu 29.07. 2014 r. unieważniono przetarg
nieograniczony na Przebudowę ul. Jagodowej wm. Dębogórze, gm. Kosakowo II. Oferta
z najniższą ceną, przewyższała kwotę, którą
zamawiający zamierzał imoże przeznaczyć na
finansowanie zamówienia.
12. W dniu 31.07.2014r. w wyniku przetargu nieograniczonego na Dostawę wyposażenia ru-

A K TNUAAGLŁNÓOWŚECKI

chomego Gimnazjum w Kosakowie Część A –
dydaktyczna II przetarg zawarto umowy z firmą
TRONUS POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy zarówno
w części I: Umeblowanie i pomoce dydaktyczne jak i w części II: Uczniowskie wyposażenie.
Wartość umowy odpowiednio do części to:
924744,75 zł. oraz : 85198,41 zł.
13. W dniu 12.08.2014 r. ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Budowę chodnika
i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1517G w Gminie Kosakowo II przetarg.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi
Transportowe Adam Chlechowicz z Kiełpina.
Cena ofertowa wykonania zamówienia to 949
357,62 zł.

14. W dniu 13.08.2014 r. ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Przebudowę ulic
Poświatowskiej, Herberta, Borowskiego i
Baryki wm. Pogórze - Gmina Kosakowo. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag Sp.
zo.o. Cena ofertowa wykonania zamówienia to
350 400,36 zł.
15. Wdniu 03.07.2014 r. unieważniono przetarg
nieograniczony na Organizację imprez plenerowych wGminie Kosakowo w 2014r. II przetarg , gdyż Wykonawca Firma Wielobranżowa
Jantom s.c. Jan Wydra, Tomasz Breś z Katowic
odstąpił od zawarcia umowy wsprawie zamówienia publicznego. Zamawiający, po uzyskaniu informacji od Wykonawcy dotyczącej odstąpienia od zawarcia umowy, nie może wybrać

oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
złożonych ofert gdyż cena najkorzystniejszej
oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć tej
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
16. W dniu 07.07.2014 r. w wyniku zamówienia
zwolnej ręki dotyczącego Organizacji imprez
plenerowych w Gminie Kosakowo w2014r. III
zawarto umowę z firmą Smile Reprezent z Gdyni. Wartość umowy to 170461,98 zł.
17. W dniu 21.08.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę ul. Magnoliowej
w Mostach, gm. Kosakowo. Termin otwarcia
ofert upłynie w dniu 05.09.2014 r.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach
obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić
się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach.

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych wzwiązku zwyborami samorządowymi oraz ich adresy dostępne będą na stronach internetowych Państwowej
Komisji Wyborczej oraz poszczególnych komisarzy wyborczych po upływie terminu na zawiadamianie outworzeniu komitetów wyborczych,
tj. po dniu 8 września 2014 r.
Termin zgłaszania przez pełnomocników
wyborczych lub upoważnione przez nich oso-

by kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r. Zgłoszenia kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Wójt (pok. Nr 110, I piętro
w urzędzie gminy).

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji
i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która: jest
obywatelem polskim, najpóźniej w dniu wyborów
kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest
pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Try-

bunału Stanu, nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Ponadto należy zauważyć, że:
- samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ w przypadku
zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne
będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
-przepisyKodeksuwyborczegoniewiążąwżadensposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę
podpisów popierających określoną listę kandydatów na radnych.

BRAK POROZUMIENIA Z PGNIG
14.04.2014r., że w całości wywiązała się z porozumienia zawartego w 1999r. w postaci: podatków,
opłat, wynagrodzeń za służebności przesyłu,
wspierania organizacji pozarządowych działających na obszarze gminy Kosakowo. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wymienione w piśmie
PGNiG środki finansowe przekazane dotychczas
gminie Kosakowo wynikają z innych tytułów
prawnych t.j. odrębnych umów, a także zobowiązań obligatoryjnych wynikających z mocy prawa.

W dniu 19 sierpnia br. w sali posiedzeń tut.
Urzędu Gminy odbyła się konferencja prasowa
dotycząca nie wywiązania się Spółki Skarbu Państwa- Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z zapisów zawartego w 1999r. Porozumienia.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
zawarło z Gminą Kosakowo w dniu 8.06.1999r.
Porozumienie o współpracy, w którym zobowiązała się, że po rozpoczęciu budowy Kawernowego
Podziemnego Magazynu Gazu ”Kosakowo”- inwestycji związanej z bezpieczeństwem energetycznym Państwa Polskiego - będzie partycypować
w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kosakowo. W przypadku wykonania
kanalizacji we własnym zakresie, gmina Kosakowo miała otrzymać od PGNiG środki finansowe
na inne inwestycje gminne.
Środki finansowe, zgodnie z porozumieniem,
miały zostać przekazane gminie w okresie 7-8
lat od dnia rozpoczęcia budowy Magazynu Gazu.
Pozwolenie na budowę Podziemnego Magazynu
Gazu zostało wydane w dniu 18.09.2008r.

zbędne zgody i zezwolenia oraz promując PGNiG
w środowisku miejscowej społeczności.
Gmina wywiązała się ze wszystkich zobowiązań, których podjęła się w Porozumieniu i na tej
podstawie PGNiG S.A. mogło rozpocząć budowę
Podziemnego Magazynu Gazu na terenie gminy
Kosakowo.

Z przyrzeczonej gminie Kosakowo pomocy finansowej na budowę kanalizacji sanitarnej, gmina Kosakowo nie otrzymała żadnych środków od dnia
zawarcia porozumienia, a wydatkowała na ten cel
ponad 50mln złotych.

Od uzyskania pozwolenia na budowę KPMG „Kosakowo” upłynęło 7 lat, a od rozpoczęcia budowy
6 lat i 4 m-ce. W związku z powyższym władze
gminy od dwóch lat prowadzą dialog zmierzający
do zawarcia szczegółowych aneksów określających terminy, zakres oraz wysokość udziału finansowego Spółki PGNiG w inwestycjach gminnych
nie czekając na graniczny termin ważności Porozumienia tj. do roku 2017.

Gmina Kosakowo, jako jedna ze stron porozumienia, zobowiązała się wyrazić zgodę na lokalizację podziemnego magazynu gazu uchwalając
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wydając decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, wydając wszelkie nie-

Wszystkie wystąpienia do Zarządu Spółki PGNiG
były lekceważone i pozostawały początkowo
bez odpowiedzi, a po wielokrotnych monitach,
spotkaniach z przedstawicielami Zarządu Spółki i interwencjach u Ministra Skarbu Państwa,
Spółka PGNIG poinformowała pismem z dnia

Władze Gminy Kosakowo wyrażając w roku 1999
zgodę na lokalizację Kawernowego Podziemnego
Magazynu Gazu „Kosakowo” miały na uwadze, że
Podziemny Magazyn Gazu - inwestycja o znaczeniu strategicznym gwarantująca bezpieczeństwo
energetyczne Państwa - przysporzy mieszkańcom
gminy Kosakowo wymierne korzyści rekompensując uciążliwości, na które uskarżają się Mieszkańcy okolicznych osiedli.
Lekceważenie samorządu Kosakowa przez Zarząd
PGNIG S.A. zmusiło władze gminy do wystąpienia na drogę sądową oraz do podania mediom
i środkom masowego przekazu o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym informacji o nieuczciwości
i niewiarygodności Spółki Skarbu Państwa.
Niech to będzie także ostrzeżeniem dla innych
samorządów, na obszarze, których realizowane są
bądź planowane inwestycje PGNIG S.A., by przed
podjęciem decyzji o lokalizacji na obszarze swych
gmin inwestycji PGNIG wiążących się z uciążliwościami dla środowiska, były ostrożne, co do składanych obietnic przez nierzetelną Spółkę Skarbu
Państwa.
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SOŁECTWA

Z ŻYCIA
SOŁECTW
DĘBOGÓRZE
Sołtys Dębogórza Józef Melzer informuje mieszkańców że podatek od nieruchomości można wpłacać
w dniach 14 i 15 września 2014 (niedziela i poniedziałek) od godziny 13:00 do 20:00.
Sołtys wsi Dębogórze zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędziesię wpiątek dnia 19
września 2014 o godz. 18:00 w Domu Kaszubskim
w Dębogórzu. W porządku – podział środków funduszu sołeckiego na 2015r.

REWA
Sołtys Rewy Marcin Kopitzki informuje, że podatek od
nieruchomości można wpłacać u sołtysa w dniach 13,
14, 15 września w godzinach 16:00 - 19:00

POGÓRZE
Sołtys Pogórza informuje mieszkańców, iż wieś posiada własną stronę internetową: www.wies-pogorze.
pl. Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony, gdzie
publikowane są aktualne informacje oraz ogłoszenia
dotyczące wsi Pogórze. Zapraszamy jednocześnie do
aktywnego odnoszenia się do poruszanych tematów
poprzez umieszczanie na stronie komentarzy lub
przesyłanie ich drogą mailową na adres radnego strzelec@kosakowo.pl.
19 września br. tradycyjne zapraszamy mieszkańców naszej gminy do wspólnego upamiętnienia 75 rocznicy Zakończenia Walk w Obronie Kępy
Oksywskiej. Przy pomn ku w Mostach o godz. 11.00
odbędzie się Msza Świta polowa oraz złożenie
kwiatów ku czci walczących żołnierzy.
Jednocześnie w dniach 19-21.09 Fundacja INVENIRE SALVUM oraz Muzeum Marynarki Wojennej
przy współpracy z Sołtysem wsi Dębogórze chciałoby zaprosić wszystkich chętnych do odwiedzenia wystawy poświęconej LĄDOWEJ OBRONIE WYBRZEŻA,
a w szczególności walkom w rejonie KĘPY OKSYWSKIEJ w 1939 roku. Wystawa zostanie zaprezentowana w Domu Kaszubskim we wsi Dębogórze. W jej
ramach obejrzeć będzie można pamiątki związane
z tragicznymi wydarzeniami sprzed 75 lat. Oprócz
organizatorów swoje zbiory prezentować będą także
inne instytucje muzealne oraz kolekcjonerzy prywatni. Otwarcie wystawy nastąpi w piątek o godz. 16.00
i będzie ona czynna w sobotę i niedzielę w godz.
12 -18.

Nowe przepisy regulujące
wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Od 1 lipca 2014r. weszły w życie nowe
przepisy regulujące wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Organem wydającym kartę parkingową jest
przewodniczący powiatowego zespołu ds.
orzekania oniepełnosprawności, właściwy ze
względu na miejsce stałego pobytu osoby
niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów
o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
lub siedzibę placówki.
Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności
karty, nie dłużej niż do 30 listopada 2014r.
Ustawa zaostrzyła kryteria wydawania kart
iwprowadziła nowy ujednolicony ich wzór.
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GMINA KOSAKOWO
– GMINĄ PRZYJAZNĄ BAŁTYKOWI
w plebiscycie Fundacji Nasza Ziemia
Fundacja Nasza Ziemia, w ramach projektu „Bałtyk – nasze morze”, ruszyła w marcu ztrzecią edycją plebiscytu na „Gminę przyjazną Bałtykowi”. Celem projektu było wspieranie gmin
z dostępem do morza w podejmowaniu działań, na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości
i porządku na plażach, a przede wszystkim w rozwijaniu działań z zakresu edukacji ekologicznej.
Wtego rocznym konkursie udział wzięło 11 gmin zdostępem do Morza Bałtyckiego. Gminy oceniane były przez internautów oraz grono ekspertów „Fundacji Nasza Ziemia” pod kątem czystości
i porządku na plażach, aprzede wszystkim w rozwoju edukacji ekologicznej. Tytuł przyjaznej gminy
w tym roku został również przyznany naszej Gminie Kosakowo.

UWAGA: UTRUDNIENIA KOMUNIKACYJNE
W ZWIĄZKU Z SKODA CYKLO GDYNIA 2014
Informujemy, że w związku z II edycją SKODA CYKLO GDYNIA, w niedzielę 7 września br.
w godzinach 10:45 – 11:25 całkowicie zamknięta dla ruchu drogowego będzie trasa wyścigu:
wjazd na teren Gminy Kosakowo przy Galerii Szperk na ulicę Derdowskiego, następnie ścieżka rowerowa aż do wjazdu na ulicę Kaszubską w Pierwoszynie obok placu zabaw, ulica Kaszubska do zakrętu
w lewo na ulicę Rumską aż do granicy administracyjnej z miastem Rumia. Za utrudnienia przepraszamy.
Współpracę partnerską z organizatorami Skoda Cyklo Gdynia podjęła Gmina Kosakowo. Tym razem zaplanowano 3 oddzielne wyścigi: 165 km Elita, 125 km Amatorzy,
40 km Amatorzy. Dodatkowo odbędą się również wyścigi na Skwerze Kościuszki dla dzieci
i młodzieży w różnym wieku. Internetowe zapisy – dostępne na stronie: http://www.domtel-sport.pl/
zgłoszenia_masowe/index.php?LP_impr=73.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że w miesiącu październiku 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon,
a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 80 l na lokal mieszkalny
z podziałem na następujące rejony:
24.10 – Pogórze, Suchy Dwór
27.10 – Dębogórze, Dębogórze
Wybudowanie, Kazimierz
28.10 – Kosakowo, Pierwoszyno
29.10 – Rewa, Mechelinki
30.10 – Mosty, Kosakowo-Osiedle Złote
Piaski
Do odpadów wielkogabarytowych, należą
takie odpady jak:
- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego
(np. lodówki, pralki, kuchenki, piecyki,
armatura sanitarna),
- sprzęt elektroniczny (np. telewizory,
radia, komputery, odkurzacze),
- stare meble,
- stolarka budowlana (okna, drzwi),
- inne przedmioty o dużych rozmiarach.
W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych można także wystawiać zużyte
opony.
W zabudowie jednorodzinnej komunalne
odpady wielkogabarytowe należy wystawić
przed posesję, w miejscu nieutrudniającym

ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek
sprzętu na pojazdy. W zabudowie wielorodzinnej należy ustawić je przy pergoli
śmietnikowej.
Do odpadów budowlanych i rozbiórkowych zalicza się powstały w trakcie przeprowadzania remontów w mieszkaniach
i domach:
- gruz ceglany, ceramiczny
i betonowy,
- elementy ceramiki (płytki, armatura
sanitarna),
- instalacje metalowe i winidurowe (wanny, armatura, przewody wodociągowe
i kanalizacyjne),
- złom, stal zbrojeniowa,
- odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi, okna, posadzki,
boazeria), materiały izolacyjne, instalacje
elektryczne, styropian budowlany,
- gleba i grunt z wykopów.
Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych
wykonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą odbierane przez
firmę wywozową w ilości do 80 l na lokal
mieszkalny.

Uwaga producenci produkcji pierwotnej
Urząd Gminy Kosakowo informuje wszystkich producentów produkcji pierwotnej sprzedających swoje produkty podmiotom je przetwarzającym, bądź wprowadzającym do obrotu o obowiązku rejestracji, a tym samym zgłaszania się pod
nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obowiązek ten wynika z art.63
ust. 1 i 2 pkt art. 64 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. z 2010r nr 136 poz. 914 ze zmn.). Uchylenie się od obowiązku
rejestrowania skutkuje nałożeniem kary pieniężnej przez Pomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (art. 103 ust. 1 pkt 4 oraz art.104 w/w Ustawy).

Wynik zbiórki publicznej na festynie „Z Pogórza lato rusza”
Zbiórkę na festynie integracyjnym, jaki odbył się na terenie Galerii Szperk w Pogórzu w dniu
15 czerwca br. przeprowadziło Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni. Wolontariusze zebrali łącznie 2.162,70 zł. za które zakupiono lekarstwa dla podopiecznych Hospicjum.

AKTUALNOŚCI

DNI GMINY KOSAKOWO
Obchodziliśmy je w tym roku już po raz dziewiąty. Jak w latach poprzednich, na mieszkańców oraz turystów czekało wiele atrakcji, niezapomnianych koncertów oraz zabaw. 15 sierpnia
odbył się XVIII Festyn Kaszubski przy Szpyrku w Rewie; na dwa
kolejne dni przenieśliśmy się na plac przy ul. Żeromskiego w Kosakowie,
by obchodzić VIII Kosakowską Noc Kabaretową (16 sierpnia) oraz
Koncerty Gwiazd (17 sierpnia). W ramach Dni odbyły się również
III Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo (17 sierpnia).

1 DZIEŃ - XVIII FESTYN KASZUBSKI
Już po raz XVIII odbył się Festyn Kaszubski w Rewie na Szperku. Rozpoczął
się od uroczystego przemarszu, w którym jak zwykle szło wielu wielbicieli kultury kaszubskiej i oczywiście sami Kaszubi.
Pochodowi towarzyszyła Orkiestra Dęta
z Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego
(z kapelmistrzem Jerzym Nowackim). Następnie
odbyła się Msza Św. w koncelebrze, którą poprowadził ks. Adam Cholcha, a oprawił Zespół
Zrzeszeniowy Kosakowianie. Oficjalnego otwarcia Festynu – już pełnoletniego – otworzył Wójt
Gminy Jerzy Włudzik i Prezes Franciszek Sorn.
Nie mogło zabraknąć straganów z wytworami twórców ludowych, loteriami, przepyszną
kuchnią kaszubską. Ochotnicy uczestniczyli
w konkursach (m.in. prowadzonym przez pracowników Banku Rumia) i w rzucie głazem o tytuł Króla Stolema.
Na scenie prezentowały się nasze regionalne zespoły: Kosakowianie, Jantarki z

Mostów, Dębogórskie Kwiatki. Obejrzeliśmy
również specjalny program kabaretowy przygotowany przez członkinie naszego oddziału
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Główną Gwiazdą tegorocznego Festynu była
Reni Jusis. Po niej wystąpił zespół Półtora gościa i zabawiał naszych gości do północy. Nie obyło się bez efektownego pokazu fajerwerków.
Imprezę poprowadził
Edmund Lewańczyk.
Organizatorzy
Festynu
składają
serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc wszystkim paniom, które przyniosły ciasto i pomagały
w kuchni, również za poprowadzenie loterii fantowej; specjalne podziękowania należą się służbom
porządkowym, pracownikom obsługi technicznej
i nagłośnienia, przedstawicielom Urzędu Gminy
za pomoc w organizacji Festynu. Dziękujemy również
wszystkim sponsorom. Zapraszamy na fotorelację na
stronie: www.fb.com/zkp.debogorze.

2 DZIEŃ - VIII KOSAKOWSKA NOC KABARETOWA
Gwoździem programu VIII Kosakowskiej Nocy kabaretowej był występ KABARETU RAK.
Wcześniej zaprezentował się Kabaret Made In China oraz Grupa Improwizacyjna ImproVizja.
Skecze artystów rozbawiły licznie zgromadzoną widownię do łez. Wcześniej obejrzeliśmy
edukacyjny spektakl teatralny dla dzieci Wybierz numer 112, przygotowany przez Teatr Gargulec.

III REGATY O MISTRZOSTWO GMINY KOSAKOWO
Tradycyjnie w ramach obchodów Dni Gminy nie zabrakło emocji żeglarskich.
Na starcie współorganizowanych przez Yacht Club Rewa III Regat o Mistrzostwo Gminy Kosakowo w klasie PUCK stanęło 12 ekip. Mistrzostwo Gminy Kosakowo zdobyła załoga
w składzie: Krzysztof Stromski (sternik), Kacper Frąckowiak, Joanna Walczak.

3 DZIEŃ - KONCERT GWIAZD
Ostatni dzień imprez otworzył specjalny
program dla dzieci zaprezentowany przez Tulinki oraz rozdanie nagród uczestnikom regat o Mistrzostwo Gminy. Nie zabrakło konkursów dla
publiczności. Swoje talenty wokalne zaprezentowała młodzież z Gminy Kosakowo. Najpierw
wystąpili, przygotowani przez panią Dorotę
Hrycz, Dawid Migga oraz Sara Muża, a następnie
– przygotowani przez panią Magdalenę Stenkę soliści Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo:
Wiktor Gabor, Karolina Mazur, Mariusz Mazur,

Alan Wittbrodt, Marta Bartuś. Część artystyczną
zwieńczyły koncerty: WERONIKI KORTHALS oraz
głównej Gwiazdy URSZULI. Finałowym akcentem był pokaz fajerwerków. Trzecią część Dni
Gminy prowadzili: Anna Padée-Kruszczak oraz
Tomasz Podsiadły.
Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność sponsorom,
bez których impreza nie mogłaby się odbyć: Galerii
Szperk, Grupie EDF Polska S.A., OPEC – Okręgowemu
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.
Patroni medialni: Radio Kaszëbë, Dziennik Bałtycki, Tygodnik Ziemia Pucka, Portal Nasze Miasto.
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WIZYTA ORKIESTRY DĘTEJ Z PARTNERSKIEJ
GMINY ŻERKÓW
Wizyta Orkiestry Dętej z partnerskiej Gminy Żerków w Urzędzie Gminy Kosakowo była jednym
ze spotkań jakie przewidziano podczas tegorocznych Dni Gminy Kosakowo. Orkiestranci rok rocznie
towarzyszą nam podczas Festynu Kaszubskiego w Rewie. Nasi goście zwiedzili Urząd oraz poznali
różne wątki historyczne przekazane wraz z książkami o naszej gminie przez autora p. Zygmunta Miszewskiego. Na koniec wizyty muzycznie pożegnaliśmy się przed budynkiem urzędu, gdzie pałeczkę
dyrygenta p. Jerzy Nowacki przekazał młodemu mieszkańcowi Pogórza – Wincentemu.

XIV MARSZ ŚLEDZIA
W sobotę 16 sierpnia kolejna grupa śmiałków w ramach czternastej już edycji Marszu Śledzia pokonała „prawie suchą stopą” trasę przez Zatokę Pucką z Kuźnicy do Rewy. Powitaliśmy ich na Szpyrku
gorącym posiłkiem i kawą. Podobnie jak w ubiegłych latach honorowy patronat nad imprezą objął
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik.

NOWE GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
Ostanie przygotowania przed pierwszym dzwonkiem
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Uroczystość odsłonięcia pomnika urodzonych
w Gdyni I wójta Gdyni Jana Radtke oraz
męczennika II wojny światowej Stanisława Radtke
26 lipca br. w Dębogórzu, w dniu patronki wsi -Św. Anny odbyła się msza święta w intencji
mieszkańców Dębogórza sprawowana przez proboszcza parafii p.w. Św. Antoniego w Kosakowie
ks. Jana Grzelaka oraz wikarego tej parafii ks. Tomasza Jereczka. Na ten dzień zaplanowano również
odsłonięcie oraz poświęcenie pomnika urodzonych w Dębogórzu I Wójta Gdyni Jana Radtke oraz
Męczennika II Wojny Światowej Stanisława Radtke. Sylwetki uhonorowanych przybliżył zgromadzonym potomek braci Radke p. Marek Frydrychowski, o oprawę muzyczną uroczystości zadbał
Regionalny Chór Morzanie pod batutą prof. Przemysława Stanisławskiego. Muzyczny ukłon swoim
przodkom wykonali Filip Chesse przy akompaniamencie Zwinisławy Stryczek. Po części oficjalnej
uroczystości Wójt Gminy Jerzy Włudzik oraz Prezes Gminnego Koła Sołtysów, sołtys wsi Dębogórze Józef Melzer zaprosili przybyłą rodzinę braci Radtke, zaproszonych gości oraz mieszkańców
do Domu Kaszubskiego na wystawę poświęconą uhonorowanym. Zachęcamy do zapoznania się
z życiorysem urodzonych w naszej gminie ważnych postaci.

Ks. Stefan Radtke

Jan Radtke

Urodził się 2 marca 1890 roku we wsi Dębogórze, położonej na
Kępie Oksywskiej wpowiecie puckim. Dębogórze było w tym czasie
największą wioska gminną w powiecie wejherowskim i wchodziło
w skład parafii Oksywie pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła. W 1915 roku, jako poddany cesarza Wilhelma II zostaje wcielony
do armii niemieckiej i skierowany na front francuski. Musiał być żołnierzem dzielnym i odważnym, skoro odznaczono go Krzyżem Żelaznym II klasy. Na tym froncie zostaje ranny i dostaje się do niewoli
francuskiej. Po zakończeniu działań wojennych w roku 1918 zwolniony z obozu jenieckiego wraca w marcu 1920 roku do Dębogórza.
Z rodzinnej wsi, jako absolwent gimnazjum katolickiego kieruje swoje
kroki do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Kończy je pomyślnie
w roku 1924 przyjmuje święcenia kapłańskie. Zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Świętej Trójcy w Chełmnie,
w której pełni funkcję wikarego. Na podobnej funkcji służy parafianom u Świętej Małgorzaty w Miłobądziu k/Tczewa, gdzie przez
pewien czas był także administratorem parafii Świętego Mikołaja
w Papowie Biskupim, w którym też wypełnia zadania wikariusza.
W dniu 1 stycznia 1933 roku otrzymuje z rąk biskupa Stanisława
Okoniewskiego, następcy biskupa A. Rosentretera, nominację na kuratusa powołanej do życia parafii w Gdyni Małym Kacku. Dobra organizacja pracy i wydatna pomoc mieszkańców Małego Kacka, pośród
których nie brakowało rzemieślników różnych profesji oraz pomoc
finansowa Jana Radkiego, brata księdza Stefana spowodowała, że
w roku 1935 był gotowy prowizoryczny kościół pod wezwaniem
Chrystusa Króla, plebania i budynki gospodarcze. Ksiądz Stefan
Radtke został mianowany proboszczem tej parafii. 1 października
1938 roku ksiądz Stefan Radtke zostaje przeniesiony do parafii
Świętego Wawrzyńca wRożentalu koło Lubawy.. Nie minął rok, a wybuchła wojna. Już 5 września 1939 roku ksiądz Stefan Radtke zostaje
aresztowany przez Selbastschutze i osadzony najpierw wLubawie,
a potem w klasztorze karmelitów w Oborach koło Kwidzynia.Tymczasem brat księdza Stefana po zwolnieniu wiosną 1940 roku z obozu
w Potulicach koło Bydgoszczy rozpoczyna długą drogę starań
o zwolnienie księdza z obozu w Sachsenhausen. Szuka kontaktów, pisze prośby, wysyłane do władz w Berlinie, a podpisane
przez parafian z Małego Kacka i Rożentala. W końcu prośba została przez władze w Berlinie rozpatrzona pozytywnie i główna
siedziba SS otrzymała polecenie zwolnienia Stefana Radtke
z obozu. W wyniku tego władze obozowe wezwały Stefana Radtke na rozmowę.. W końcu zapytano go o zawód. Długo milczał,
w końcu na wielokrotnie powtarzane zapytania oświadczył, że jest
katolickim duchownym. Esesmani zareagowali wielkim oburzeniem
i wściekłością. Zgodnie postanowili, że nie zostanie zwolniony. Ksiądz
Stefan Radtke zmarł z wycieńczenia 29 października 1940 roku.
Zginął jako męczennik za wiarę.Jest on w dziejach gminie Kosakowo
pierwszym, i jak dotychczas jedynym, kandydatem na ołtarze.

Urodził się 10 lutego 1872 roku we wsi Dębogórze
położonej na Kępie Oksywskiej, której ziemie w owym czasie wchodził w skład powiatu wejherowskiego. Jego rodzice, ojciec Józef i matka Julianna z domu Marian, prowadzili
z powodzeniem 50-hektarowe gospodarstwo rolne i byli zaliczani di najzamożniejszych rodzin na Kępie Oksywskiej. Dębogórze
w owym czasie liczyło ponad 600 mieszkańców i było największą
wsią Kępy Oksywskiej i wchodziło w skład parafii Św. Michała
Archanioła w Oksywiu. To w owym kościele został ochrzczony,
a rodzice wybrali dla niego imię Jan. Szkołę elementarną kończy
w Dębogórzu, natomiast wroku 1885 swoje kroki kieruje do szkoły
rolniczej w Sopocie. Dębogórze już od roku 1874 stało się siedzibą
gminy dla wszystkich wsi ziemi oksywskiej. W 1903 r. podjął pracę
rządcy w majątkach ziemskich na Żuławach Wiślanych gdzie m.in.
prowadził na dużą skalę skup isprzedaż buraków cukrowych, uzyskując tym zajęciem niezależność finansową. W roku 1910 osiedlił
się w Gdyni, małej wsi rybackiej, położonej na zachodnim brzegu
Zatoki Gdańskiej, a mającej już od roku 1904 status wsi letniskowej.
W międzyczasie w 1904 roku powstaje Związek Upiększania Gdyni
jako miejscowości letniskowej. J.Radtke lansował w niej kaszubską
koncepcje rozwoju miejscowości, zamierzającej do wsi o sporym
potencjale letniskowym. Wybuchła wojna roku 1914. w roku 1817
Jan Radtke zostaje z ramienia społeczności wsi Gdynia radnym
w |Radzie Gminy Chylonia. Wójtem gminy w owym czasie był Niemiec
Karl Dusterwaldte, sołtys Gdyni i Grabówka. Stanowisko wójta piastował już trzecia, sześcioletnią kadencją, licząc od roku 1906. Od dnia
1 października 1919 roku Jan Radtke staje się komisarycznym wójtem
Gminy Chylonia i pełni jednocześnie urząd sołtysa Gdyni i Grabówka.
W 1920 roku Jan Radtke zostaje niekwestionowanym wójtem
Gminy Chylonia i dalej sołtysem Gdyni. 10 kwietnia 1926 roku
po upływie 6-ciu lat i 7-miu miesięcy wójtowania gminie Chylonia Jan Radtke przestaje być jej wójtem. W latach 1933-35 mocno wspiera budowę kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w
Małym Kacku, w którym kuratusem, a potem proboszczem został
nominowany ks. Stefan Radtke, młodszy brat Jana. W końcu uzyskuje zwolnienie brata- księdza z obozu. Niestety ostatnia rozmowa
więźnia z władzami obozowymi kończy się niewykonaniem przez
tych ostatnich polecenia zwolnienia wydanego przez centralę SS
w Berlinie. Niedługo po tym fakcie ksiądz Stefan umiera wniemieckim obozie zagłady. Zmarł 22 grudnia 1958 roku, natomiast został
pochowany na cmentarzy witomińskim w Gdyni (grób nr 134).
* źródło: Miszewski Z., „Zarys dziejów ziemi Kosakowskiej. Cz. I: OD
neolitu do wybuchu wojny” Mosty 2014.

Podziękowania
Prezes Koła Stowarzyszenia Sołtysów składa podziękowanie panu Józefowi Jakubowskiemu
z Kosakowa za ofiarowanie tablicy na pomnik w Dębogórzu, a także p. Piotrowi Dymonowi, Janowi Milerowi, Antoniemu i Romanowi Kaletom, Alfredowi
Miklaszewiczowi, którzy pomogli przy budowie
pomnika. Większość prac przy pomniku wykonana
została w czynie społecznym.

SPOTKANIE Z MŁODYMI
PRZYJACIÓŁMI W DĘBOGÓRZU
Dnia 30.07.2014 r. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbyło
się spotkanie z dziećmi z Litwy przebywającymi na koloniach w szkole
w Dębogórzu.
Podczas wieczorku zorganizowanego przez Sołtysów trzech wsi
i Dębogórza – Dębogórze Wybudowania i Kazimierza mieliśmy okazję rozszerzyć swoją wiedzę o tradycjach historii Kaszub.
Miło nam poinformować Państwa, że dzieci z Litwy przygotowały nam
również krótki występ artystyczny dla uczestników.
Przy słodkim poczęstunku czas upłynął bardzo szybko, a dzieci i ich
opiekunowie obdarowani zostali upominkami. Dziękujemy panu wójtowi Jerzemu Włudzikowi, że znalazł czas i wraz z małżonką wzięli udział
w pożegnaniu z dziećmi z Litwy.
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ZAJĘCIA W GMINNYM
DOMU KULTURY
W PIERWOSZYNIE
TEATR MŁODZIEŻOWY -

niezapomniane spektakle, wspaniała atmosfera, wierna
publiczność. Wszystkich, którzy mają ochotę
pobawić się w teatr, wystąpić na scenie, przeżyć niezapomnianą przygodę ze sztuką, podszkolić warsztat aktorski lub po prostu pragną
ciekawie spędzić wolny czas, interesują się
teatrem, filmem, literaturą, muzyką – zapraszamy na zajęcia w Domu Kultury w Pierwoszynie.
Co trzeba zrobić, żeby się zapisać? Wystarczy
wpaść na zajęcia i samemu się przekonać…
Dodatkowe informacje: tel. 58 620 06 95.
Zajęcia prowadzi dr Karol Dettlaﬀ.
Program zajęć:
Pon.: godz. 18:00 – 20:30 (grupa zaawansowana);
Wto.: godz. 17:00 – 19:00 (ćwiczenia, gry,
zabawy teatralne, przygotowania do spektakli);
Czw.: godz. 17:00 – 19:00 (próby).

MŁODZIEŻOWY CHÓR GMINY -

w tym roku chór obchodzi swoje X-Lecie. Jego
członkowie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach i festiwalach. Młodzież,
prowadzona przez Magdalenę Stenkę, występuje na licznych koncertach oraz imprezach
o charakterze kulturalnym. Niedziela.: od godz.
17:00.

SZACHOWE WIECZORY

-śr.: godz. 18:00 – 19:30 (A2).
Prowadzący: Marzena Gajlewicz (tel. kontaktowy: 606 940 872)

KOSAKOWSKI KLUB FANÓW GIER
PLANSZOWYCH - Kosakowski Klubu Fa-

nów Gier Planszowych serdecznie zaprasza
dzieci i młodzież na spotkania w każdą sobotę
od 15:00 do 19:00 do Gminnego Domu Kultury
w Pierwoszynie. Pierwsze warsztaty – 27 września. Gwarantujemy świetną zabawę, 300 gier
do wyboru, nowości wydawnicze oraz nagrody
w turniejach. Zajęcia poprowadzi Artur Tojza
„VERMIN”. Zagraj z nami! Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Kosakowo. Organizator
- Fundacja „Dorastać”.

KLUB MAM MALUSZKA

- Klub „Mam
Maluszka” to miejsce, w którym wymienimy się
doświadczeniami, spotkamy ze specjalistami,
przygotujemy zabawki dla naszych maluszków
a także spędzimy miło czas przy ciepłej kawie.
Tematyka spotkań jest różnorodna, ogranicza
nas tylko nasza wyobraźnia i pomysłowość.
Spotykamy się w Domu Kultury w Pierwoszynie
w każdy czwartek o godz. 10:00. Zapraszamy
aktywne mamy i tatusiów z maluszkami a także
tych, którzy mają chwilę czasu, bo maluszki są
w przedszkolu, a również mamy w stanie błogosławionym. Aktualności - Wydarzenia: www.
facebook.com/klubmammaluszka.

FITNESS MIX - Pon.: 19:15 – 20:15;
Śr.: 19:15 – 20:15. Prowadzący: Justyna Pilińska
(tel. kontaktowy: 798 821 150).
GIMNASTYKA DLA SENIORÓW

Śr.:18:15 – 19:15
Prowadzący: Justyna Pilińska (tel. kontaktowy:
798 821 150).
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WYDARZENIA
KULTURALNE

„ZARYS DZIEJÓW ZIEMI KOSAKOWSKIEJ”
PROMOCJA KSIĄŻKI ZYGMUNTA MISZEWSKIEGO,
MIESZKAŃCA MOSTÓW
„Wodowanie” książki Zygmunta Miszewskiego „Zarys dziejów ziemi kosakowskiej. Cz.I: Od neolitu do
wybuchu wojny” odbyło się w Checzy Nordowych Kaszëbów w Kosakowie dnia 16 sierpnia, dzięki gościnności naszego oddziału Zrzeszenia
Kaszubsko - Pomorskiego. Na Matkę
Chrzestną autor wybrał córkę Jolantę.
Zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać licznych ciekawostek
i anegdot, które związane były z powstawaniem książki. Oprawę muzyczną uświetnił występ dr Karola Dettlaffa, muzyka, teatrologa, specjalisty ds.
Kultury w tut. urzędzie.
Na ponad 400 stronicowy wolumin składa się prolog oraz pięć rozdziałów. Autor wswojej książce zaprezentował informacje na temat Ziemi
Kosakowskiej z okresu od osadnictwa
do wybuchu II wojny światowej. Na
kartach książki opisane są poszczególne rozdziały: „Onajstarszych dziejach
ziemi kosakowskiej”, „Pod rządami cystersów”, „Pod
czarnym orłem” i „Dwudziestolecie międzywojenne”.
Natomiast w rozdziale prezentującym sylwetki „wielkich” gminy Kosakowo pt.: „Wielkie nazwiska gminy
Kosakowo” Zygmunt Miszewski wspomina Antoniego
Muchowskiego, Józefa Stefana Klebbę, Jana Radtke,
Alojzego Kaszubowskiego, Augustyna Krauze, Stefana
Radtke i Jana Leszczyńskiego.
Sam autor zadedykował wydanie „odkrywcy historii kosakowskiej ziemi ” - Tadeuszowi Krzysztofowi
(1932-2011), który niewątpliwie był propagatorem historii o naszej gminie.
Nowe wydawnictwo w tym roku trafiło do gminnych szkół, bibliotek szkolnych, Biblioteki i czytelni
gminnej, radnych i sołtysów, osób obecnych na promocji wydania.

KOSAKOWSKI KLUB SENIORA 2014
Kosakowski Klub Seniora to projekt prowadzony przez Fundację FLY, a dofinansowany
z budżetu gminy Kosakowo. Klub istnieje już rok.
Organizujemy regularne, zróżnicowane zajęcia dla
osób w wieku 55+ zamieszkałych w Gminie Kosakowo. Łącznie odbywa się 12 godzin zajęć tygodniowo w kilku grupach, trzy razy w tygodniu. Spotkania
mają charakter stały i są nieustannie wzbogacane,
dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników.
Celem projektu jest zaktywizowanie naszych
mieszkańców w wieku 55+, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację
i edukację cyfrową. Projekt, w oparciu o wolontariat, obejmuje zajęcia edukacyjne, artystyczne, rekreacyjno-ruchowe oraz rozwijanie zainteresowań
(m.in. decoupage, filcowanie, malarstwo, języki
obce, grupa brydżowa)
Oprócz regularnych zajęć organizowane są
także ciekawe wykłady, zabawy taneczne, wspólne
wyjścia do teatru, kina, wernisaże i wystawy prac
uczestników zajęć. Kosakowski Klub Seniora jest
miejscem przyjaznym, w którym każdy znajdzie coś
dla siebie. Zapraszamy.

Zapisy rozpoczynamy 01.09.2014 r w Gminnym
Domu Kultury w Pierwoszynie (wejście z boku
budynku) w dniach: PONIEDZIAŁEK - 14:00-18:00,
ŚRODA - 14:00-18:00, CZWARTEK - 10:00-14:00.
W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia:
Zajęcia ruchowe: gimnastyka dla seniorów, Tai-Chi,
turystyka, nordick walking, sekcja rowerowa
Zajęcia artystyczne, twórcze: rękodzieło, decoupage, rysunek i malarstwo, filcowanie, szycie, szydełkowanie, zdobienie jajek.
Wykłady: język angielski gr. początkująca, język
angielski gr. średnio zaawansowana, język francuski,
język rosyjski, spotkanie ze sztuką.
Warsztaty komputerowe: grupa początkująca,
2 grupy zaawansowane.
Grupa brydżowa, Grupa szachowa
Wszelkie informacje , plan zajęć oraz zdjęcia z dotychczasowej działalności znajdą Państwo w internecie na stronie : www.fundacjafly.pl zakładka KKS
lub pod nr tel.: 798-179-942
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
DOSTĘPNE POD NR TEL.: 798-179-942
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VIII FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ KOSAKOWO 2014
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Dębogórze - Kosakowo oraz Wójt Gminy Jerzy Włudzik zapraszają na VIII Festiwal Piosenki Żołnierskiej o Złoty Buzdygan Kosakowo 2014, organizowany w hołdzie poległym w Obronie Kępy Oksywskiej w 1939 r. Festiwal odbędzie się w dniach: 20-21 września br.
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie: w sobotę 20 września od godz. 14:00 – przesłuchania konkursowe, a w niedzielę 21 września o godz. 16:00
zapraszamy na Koncert Galowy. Na laureatów czekają nagrody. Regulamin Festiwalu wraz z Kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Referatu
ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo na www.rkis.kosakowo.pl (w zakładce Dokumenty). Wstęp wolny.

MŁODZI I UTALENTOWANI ZESPÓŁ TARGET Z KOSAKOWA
28 czerwca 2014 roku w Amfiteatrze przy Gminnym
Centrum Kultury w Cewicach odbył się „Przegląd muzycznych
zespołów i kapel garażowych” zorganizowany przez lokalny
oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Zespół TARGET
z Kosakowa zajął III miejsce, otrzymał nagrodę ufundowaną
przez samorząd Powiatu Lęborskiego oraz otrzymał specjalne
wyróżnienie od radia Koszalin. Natomiast 6 września(sobota)
można będzie usłyszeć ich na terenie Amfiteatru miejskiego przy
ul. Wybickiego w Wejherowie. Wystąpią przed grupą Illusion.

Guns’N’Roses, Led Zeppelin, Scorpions, Ira, Bon Jovi i Aerosmith.
W czerwcu 2013 r. target nagrał swój pierwszy singiel Cherry
chocolate kiss, będący zaczątkiem powstającej obecnie debiutanckiej
płyty.

Zespół powstał z inicjatywy Łukasza Wujke w sierpniu 2009
r. W pierwszych próbach uczestniczyło trzech muzyków: Łukasz
Wujke (gitara solowa), Kamil Garbaty (gitara rytmiczna) oraz
Daniel Wujke (gitara basowa). Skład Zespołu został uzupełniony
o wokalistę (Kamil Mądrzyński) i perkusistę (Paweł Precel Recki),
zyskując nową formę i nowe brzmienia. Dziś Target koncertuje
w najlepszych trójmiejskich klubach muzycznych oraz na licznych
scenach plenerowych. Zespół znany jest z charakterystycznego
brzmienia będącego mieszanką classic rocka, glam rocka i hard
rocka. Do największych inspiracji młodych muzyków należą:

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI
KONCERT MUZYKI DAWNEJ
W drugiej połowie osiemnastego wieku to właśnie Carl Philipp, a nie jego ojciec Johann Sebastian, był „tym sławnym” Bachem.
W tym roku mija 300. rocznica jego urodzin – i dlatego też Carl Philipp Emanuel Bach będzie patronował obchodom Międzynarodowego
Dnia Muzyki w naszej Gminie, w ramach których zapraszamy na Kocert Muzyki Dawnej w środę 1 października br. w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie o godz. 18:00. Na klawesynie oraz fortepianie grać będzie Karol Dettlaﬀ. W programie: dzieła Carla Philippa Emanuela Bacha,
Johanna Sebastiana Bacha oraz własne utwory i improwizacje. Wstęp wolny.
W czasie Koncertu wykorzystane zostaną instrumenty zakupione w ramach zadania Poczuj magię żywego instrumentu –
wyposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej Gminy Kosak wo w instrumenty muzyczne, które dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury.

Poczuj magię żywego instrumentu – wyposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej Gminy
Kosakowo w instrumenty muzyczne, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury.

KÓŁKO GITAROWE
Informujemy, że od września br. po wakacyjnej przerwie wznowi działalność Kółko Gitarowe, prowadzone przez panią Dorotę Hrycz w Gminnym Domu Kaszubskim
w Dębogórzu. Istnieje jeszcze możliwość zapisania się na zajęcia (dla dzieci powyżej 10 roku
życia). W tym celu należy podejść w godzinach zajęć do opiekuna grupy. Zajęcia odbywać się będą
w poniedziałki w godzinach: 16:10 – 17:00 (I grupa), 17:00 – 18:00 (II grupa), 18:00 – 19:00 (III grupa).

JUBILEUSZ
Zdrowia i wszelkiej pomyślności życzymy
Szanownym jubilatkom z okazji 90. urodzin. Pani Elżbiecie Denc z Mostów, której
życzenia złożył zastępca Wójta, sołtys wsi
oraz radna Lucyna Sorn i także pani Marii
Kerszke, którą z tej okazji odwiedził Wójt
wraz z sołtysem Dębogórza.

Zajęcia Kółka Gitarowego odbywają się również na instrumentach specjalnie zakupionych w ramach zadania „Poczuj magię żywego instrumentu – wyposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej Gminy Kosakowo
w instrumenty muzyczne, które dofinansowano ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury.
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BIBLIOTEKA
GMINNA
Powiało średniowieczem w naszej kosakowskiej bibliotece: każdy, kto w sobotę
26 lipca br. postanowił ją odwiedzić, z trudem
zapewne opierał się wrażeniu, że jakimś nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności odbył podróż
w czasie. I to jaką podróż! Na ścianach haftowane
prace przedstawiające historyczne obiekty, których wzory zostały zaprojektowane dla czasopisma Igłąmalowane w ramach serii Najpiękniejsze
miejsca w Polsce. W tle – średniowieczna muzyka; na stołach – średniowieczne jadło (gwoli
sprawiedliwości napisać należy, że nie tylko
z tej epoki); a po kątach porozstawiane rodem
z rycerskich czasów rozmaite emblematy oraz

WERNISAŻ WYSTAWY JOANNY KRYGER

wytwory rzemiosła. Co poniektórzy uczestnicy
Wystawy W krainie krzyżykowych zamków,
bo o niej tutaj mowa, również odkurzyli pradawne
stroje. Organizator: Biblioteka Publiczna Gminy

NOWA WYSTAWA MALARSKA
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo zaprasza wszystkich miłośników malarstwa na
wernisaż wystawy prac pt. „Pasją malowane”
autorstwa Józefa Góreckiego, członka Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat” w Rumi.
Uroczyste otwarcie odbędzie się w pierwszym
tygodniu września. Konkretny termin znajdą Państwo na stronie biblioteka.kosakowo.pl.
Wystawa będzie czynna do 3 października 2014
r. w godzinach otwarcia biblioteki.

Kosakowo. A komuż zawdzięczamy tę wspaniałą
Wystawę w niezwykłej oprawie? Pani Joannie
Kryger z niebagatelnym udziałem małżonka.

WIECZÓR
POETYCKI
Kolejne spotkanie poetyckie Kosakowskiej
Grupy Literackiej odbędzie się w środę 24 września br. o godz. 17:00 w budynku Biblioteki
Publicznej Gminy Kosakowo. Wieczór organizowany jest przez Wójta Gminy Kosakowo oraz
gminną Bibliotekę. Zapraszamy zarówno członków grupy, jak i innych wielbicieli literatury,
a zwłaszcza poezji. Wstęp wolny.

JESIENNE SPOTKANIA W BIBLIOTECE
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo zaprasza swoich nieco starszych Czytelników
do wspólnego spędzania „jesiennego czasu”.
Spotkanie organizacyjne zaplanowano na
19 września 2014 r. o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszamy!

Wszelkich informacji o działalności Grupy
o 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

POLSKA GMINA KOSAKOWO
Oddajemy do rąk Czytelników dziesiąty już
numer czasopisma Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska) – w tym czwarty wydany przez Kosakowską Bibliotekę. Stanowią one forum dla miłośników małej ojczyzny, którzy poświęcają swój
czas, energię i zdolności, aby jej służyć pisaniem.
Staramy się, żeby kolejne numery przybliżały
Państwu wiedzę na temat Gminy i jej Mieszkańców. Dlatego też zapraszamy do nadsyłania ciekawych materiałów.
W magazynie przeczytają Państwo o dwóch jubileuszach 10-lecia: Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych
Ludzi Morza w Rewie oraz Chóru Młodzieżowego
Gminy Kosakowo, a także o uroczystym otwarciu
nowej przystani w Mechelinkach. Nie zabraknie
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kilku zdań o działalności gminnego Teatru. Lektura
artykułu p. Zygmunta Miszewskiego przybliża temat żeglugi na wodach Zatoki Puckiej w XVI-XVIII
w. Inny mieszkaniec Mostów, p. Eugeniusz Stanek,
emerytowany pracownik Morskiego Instytutu
Rybackiego w Gdyni, podjął się przedstawienia
sylwetek rewskich i mechelińskich rybaków, którzy
pracowali na statkach badawczych MIR. W zupełnie
innym kontekście temat mechelińskich rybaków
poruszył p. Sławomir Luniak. Ponadto jak co roku
publikujemy utwory literackie autorstwa mieszkańców naszej gminy: między innymi dwa opowiadania
w języku kaszubskim.
Wydawnie do nabycia w Bibliotece Gminy
Kosakowo.

N A GSŁZÓKW
OEŁY
K

Z ŻYCIA
SZKÓŁ
„PODARUJ NAKRĘTKĘ
MATEUSZOWI”
Minął rok szkolny, w czasie którego szkoła podstawowa w Mostach brała udział w akcji „Podaruj nakrętkę Mateuszowi”. Do akcji
włączyły się przede wszystkim dzieci ze szkoły i ich rodzice, ale nie brakowało też innych
mieszkańców zbierających nakrętki i dopytujących o ich składowanie. W ciągu roku szkolnego zebraliśmy 750 kg nakrętek. Każdy, kto dołożył choć garść tych kolorowych, plastikowych
nakrętek przyczynił się do zasilenia konta
„Mateusza”, chociaż zdajemy sobie sprawę, że
to „kropla w morzu” potrzeb Mateusza. Jeżeli
chodzi o największą ilość zebranych nakrętek,
to na wyróżnienie zasługują: Maja Nawrocka
i Wiktoria Albecka. Dziękujemy !!!
Podziękowania
Składam
serdeczne
podziękowania
wszystkim Mieszkańcom gminy Kosakowo,
dzieciom i młodzieży ze szkoły w Mostach za
zbiórkę nakrętek.

PAMIĘTAJ !!! SEGREGUJ ODPADY.

Z ŻYCIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
IM. P. DUNINA
W MOSTACH
29 czerwca zespół regionalny ze
szkoły podstawowej w Mostach „Jantarki” wyjechał na Międzynarodowy
Festiwal Dziecięcych Zespołów Tańca
Folklorystycznego do Bułgarii. Jadąc
autokarem zwiedziliśmy Budapeszt, a w drodze powrotnej – Rumunię. W Bułgarii mieszkaliśmy
w hotelu na Złotych Piaskach. Występy odbywały się w godzinach wieczornych w Varnie.
W ciągu dnia zespół pod okiem prowadzących
p. Lucyny Sorn i p. A.Pająk dopracowywał
elementy nowych układów tanecznych.
W repertuarze tańców naszego zespołu
znalazł się: koseder, dzek, polonez, mareszka
i wele wetka.
W natłoku wydarzeń kulturalnych znalazły się
również chwile, aby nacieszyć się słońcem
i urokami Bułgarii. Piękna pogoda, czysta i ciepła
woda sprzyjały wolnym chwilom spędzanym na
Złotych Piaskach.
Dzięki takim wyjazdom członkowie zespołu
mają okazję pokazać swoje umiejętności taneczne, zapoznać się z kulturą ludową innych narodów oraz nawiązać kontakty, które w przyszłości może wykorzystać nasza szkoła.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wyjazdu. Dzięki Wam mogliśmy zdobyć
nowe doświadczenia, zaprezentować folklor regionu kaszubskiego na arenie międzynarodowej
promując zarówno nasz kraj jak i gminę Kosakowo.

PROJEKT „ZAPOMNIANE ZABAWKI” TRWA MIMO WAKACJI.
NAKRĘTKI

W ubiegłym Biuletynie nie znalazła się ważna informacja o rozstrzygnięciu 43. Konkursu
Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Uprzejmie informujemy, że w konkursie tym wziął udział mieszkaniec naszej gminy Krzysztof Dziemiński z Rewy. Po przejściu
etapu gminnego i powiatowego wystąpił w finale
wojewódzkim w Chmielnie wśród 53 recytatorów
w sześciu kategoriach. W swojej kategorii –
dorosłych – zdobył II miejsce. Warto przypomnieć,
że Krzysztof uczył się języka kaszubskiego już od
pierwszej klasy szkoły podstawowej i wielokrotnie
reprezentował gminę na eliminacjach powiatowych
i wojewódzkich tegoż konkursu.
Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów
na niwie regionalnej.

W ramach projektu Zapomniane zabawki, grupa uczniów SP z Mostówprzy pomocy mieszkańców naszej gminy, rzemieślników, władz samorządowych, członków Zrzeszenia Kaszubsko –
Pomorskiego, twórców ludowych odtwarza zabawki z przeszłości charakterystyczne dla regionu
kaszubskiego, chroniąc w ten sposób dorobek kulturowy poprzednich pokoleń, który zachował
się jedynie w pamięci starszych ludzi. W okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 30 listopada 2014
roku osoby uczestniczące w projekcie przeprowadzają wywiady ze starszymi ludźmi, na podstawie
których projektują i opisują zabawki z przeszłości, aby można było odtworzyć ich wygląd, nazwać
i wykonać je, wzbogacając w ten sposób istniejącą w szkole salę kaszubską. Przygotujemy wystawę zabawek, będącą atrakcją naszej wsi i gminy i opracujemy broszurę pod tytułem Zapomniane
zabawki, zawierającą zdjęcia i opisy odtworzonych zabawek, by w ten sposób chronić dziedzictwo kulturowe naszego regionu i wzbogacić wiedzę historyczną młodego pokolenia.
Dodatkowym elementem projektu będzie konkurs, do którego już dziś zachęcamy. Konkurs
ma charakter rodzinny, a jego celem jest własnoręcznie stworzona zabawka z surowców naturalnych. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie szkoły od 2 września. Wykonane zabawki
będą podlegały ocenie powołanego jury, zostaną pokazane i nagrodzone na uroczystej wystawie
na zakończenie projektu. Za realizację projektu odpowiadają nauczycielki – regionalistki, L.Sorn
i A.Pająk, do których można kierować wszelkie zapytania. Zapraszamy do udziału!!!

SKAUCI Z GMINY KOSAKOWO NA MIĘDZYNARODOWYM ZLOCIE
Międzynarodowy zlot Skautów Europy - EuroJam 2014. W dniach 3 - 10 sierpnia we Francji w miejscowości Saint-Evroult-Notre-Dame-Du-Bois (Normandia) trwał międzynarodowy zlot Skautów i Przewodniczek Europy - Eurojam 2014, którego hasłem przewodnim były słowa „Venite et videte” (Przyjdź i zobacz!). To zaproszenie, które Jezus Chrystusa kieruje do Św. Jana
Chrzciciela na brzegu Jordanu, kiedy ten pyta go: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Z tego prostego dialogu wyłania się osobiste wezwanie
Jezusa, by za Nim podążać.
W sumie udział w zlocie wzięło ponad 12 500 harcerzy i harcerek z 20 różnych państw z całego świata. Nie zabrakło na nim również Skautów z naszej gminy. Celem obozu była integracja z siostrami
i braćmi z innych państw, podzielenie się doświadczeniami i nauka
nowych technik, ale również zbliżenie się do Boga m. in. poprzez pielgrzymkę do Lisieux. W drodze powrotnej Skauci zwiedzili Paryż, gdzie
mogli korzystać atrakcji miasta. Wcześniej zlot odbył się 11 lat temu,
a miał on miejsce w Żelazku w Polsce. Więcej informacji o EuroJamie
i jego historii na stronie: www.eurojam.eu/pl
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WYPRAWA NA PĘTLĘ ŻUŁAWSKĄ

SPORT

W rejsie od 21 do 31 lipca odbyła się III edycja wyprawy survivalowej na Pętlę Żuławską zorganizowna przez Stowarzyszenie Port
Mechelinki. W wyprawie uczestniczyła
młodzież z Gminy Kosakowo oraz z Pucka
i Malborka. Celem wyprawy było poznanie akwenów Pętli Żuławskiej, historii
Delty Wisły, zabytków mennoickich i budowli hydrotechnicznych oraz doskonalenia sztuki żeglarskiej. Byliśmy jedyną
zorganizowaną grupą młodzieży, jaka pływała po akwenie Pętli Żuławskiej. Dumnie
nosiliśmy flagę Kosakowa. Odwiedziliśmy

m.in. Malbork, Elbląg, Tolkmicko, Krynicę Morską, Kąty Rybackie, Rybinę, Drewnicę, Gdańską Głowę, Tczew i Białą Górę. Pięciokrotnie
pokonywaliśmy śluzy. Wszyscy wrócili cali
i zdrowi, opaleni i bogatsi o doświadczenie.
Teraz wiemy jak trudno jest żeglować po
ograniczonych akwenach. Pętla Żuławska
została objęta programem Marszałka Województwa Pomorskiego. Wydano na ten cel
ponad 84 mln złotych. Zapraszamy chętnych na IV edycję wędrówki, którą chcemy
zorganizować ponownie dzięki wsparciu
finansowego Wójta Gminy Kosakowo Jerzego
Włudzika.

VI OTWARTE REGATY O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY KOSAKOWO
Otwarte Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo odbyły się już po raz szósty. Chociaż ostateczny zwycięzca wygrał ze znaczną przewagą, emocji w sześciu rozegranych wyścigach nie zabrakło. W słoneczną niedzielę 10 sierpnia br. najlepsi w walce
z żywiołem okazali się: Artur Siwik (sternik) oraz Tomasz Polakowski (załogant). Nad organizacją zawodów i wspaniałą jak zwykle atmosferą
czuwał Janusz Frąckowiak z Yacht Clubu Rewa.

SZTORM MOSTY W V LIDZE
Piłkarze
Gminnego Klubu Sportowego
Sztorm Mosty rozpoczną rywalizację w V lidze
na własnym boisku, 16
sierpnia meczem z Gedanią Gdańsk. Sztormow-

ZOSTAŃ SZTORMOWCEM!
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty
zaprasza na treningi wszystkich zainteresowanych grą w piłkę nożną. Masz chęci pograć w piłkę? Tęsknisz za murawą, a może
nigdy jeszcze nie próbowałeś swoich sił na
pełnowymiarowym boisku? Czujesz się wystarczająco dobry, aby jeszcze „pokopać”?

cy historyczny awans do tej klasy rozgrywek
zapewnili sobie w czerwcu br., kończąc rozgrywki Klasy A z 5-punktową przewagą nad
drugą – Błyskawicą Reda Rekowo. Wcześniej
klub występował w Klasie B (sezon: 2010/11)
oraz w Klasie A (sezony: 2011/12, 2012/13
i 2013/14).
W Klasie Okręgowej, oprócz wspomnianej
Gedani Gdańsk, zespół zmierzy się również
Zapraszamy!
Szczegóły na stronie: www.sztormmosty.futbolowo.pl
Trwa również nabór chłopców z roczników:
1998–2007:
- Sztorm rocznik 1998/1999 – trener Paweł
Formella, tel. 608 272 212
- Sztorm rocznik 2002/2003 – trenerzy: Łu-

z: Czarnymi Pruszcz Gdański, Wisłą Steblewo,
Wietcisą Skarszewy, Portowcem Gdańsk, Stolemem Gniewino, Błyskawicą Reda Rekowo,
Orłem Trąbki Wielkie, KS Kamienicą Królewską, Orkanem Rumia, Olimpią Gdańsk Osowa,
Orlętami Reda, GTS Pszczółki, GKS Sierakowice oraz GKS Kowale. GKS Sztorm Mosty swoje
mecze rozgrywa na boisku przy Złotych Piaskach w Kosakowie.
kasz Godlewski, tel. 510 081 607 i Michał
Michalski, tel. 507 625 650
- Sztorm rocznik 2004/2005 – trenerzy: Paweł Wypij, tel. 501 313 127 i Mirosław Kowalewski, tel. 695 117 105
- Sztorm rocznik 2006/2007 – trener Tomasz
Janiak, tel. 508 356 594
Kierownik drużyn juniorskich – Piotr Fos,
tel. 501 326 119.

ROZGRYWKI SOŁECKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
W okresie wrzesień – październik 2014 r. odbędą się rozgrywki Sołeckiej Ligi Piłki Nożnej o PUchar Wójta Gminy Kosakowo. Spotkanie
zainteresowanych odbędzie się we wtorek 2 września br. o godz. 19:00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.
Inauguracja zaplanowana jest na sobotę 6 IX (tydzień po Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy), a kolejne mecze:
14 IX, 28 IX, 5 X, 12 X, 19 X i zakończenie – 26 X; harmonogram może jednak ulec zmianie, a dokładna rozpiska i szczegóły rozgrywek dostępne
będą na stronie Referatu ds. Kultury i Sportu, pod adresem kosakowo.pl/rkis/sport. Kontakt i zgłoszenia do rozgrywek: tel. 58 620 06 95 oraz
e-mail: rkis@kosakowo.pl.

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – REWA 2014
W sobotę 2 sierpnia br. na plaży w Rewie
odbył się Turniej Siatkówki Plażowej Rewa
2014. Dobra pogoda sprawiła, że do rozgrywek zgłosiło się aż 25 par. Rozgrywki zostały przeprowadzone systemem pucharowym.
Mecze sędziował Kazimierz Wróbel, animator
sportu z tutejszego Gimnazjum, oraz Karol
Dettlaﬀ.
Turniej wygrała para: Mikołaj Grelewicz
i Michał Magnuski (Sopot / Pogórze), któ-

ra po wyczerpującym finale pokonała 2-1
(w setach – 19:21, 19:17, 16:14) parę: Jakub
Sipurzyński i Szymon Sipurzyński (Pogórze
/ Gdynia).
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik
udekorował zawodników trzech najlepszych
zespołów tegorocznego turnieju pamiątkowymi medalami i nagrodami rzeczowymi,
a pozostałych – pamiątkowymi dyplomami
i upominkami.

III REGATY SOŁECKIE GMINY KOSAKOWO
10 sierpnia na wodach Zatoki w Mechelinkach odbyły się III Regaty Sołeckie Gminy
Kosakowo. W tym roku najlepiej spisali się
żeglarze z Dębogórza; na podium znalazły się
jeszcze: II – Mosty i III – Rewa. Dalsze miejsca
zajęły następujące sołectwa: IV – Pierwoszyno,
V – Dębogórze Wybudowanie, VI – Mechelinki,
VII – Kosakowo, VIII – Suchy Dwór.
Puchary ufundowali organizatorzy Regat:
za I miejsce – Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, za II – prezes Stowarzyszenia Sołtysów
Gminy Kosakowo Józef Melzer, a za III – prezes
Stowarzyszenia Portu Mechelinki Bolesław
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Pienczke. Regatom towarzyszył festyn rodzinny
z konkursami, grami i zabawami dla najmłodszych.

A K TNUAAGLŁNÓOWŚECKI

KALENDARZ WYDARZEŃ
DATA

GODZ.

NAZWA IMPREZY

ORGANIZATOR

MIEJSCE

Pn, 01.09.2014

11:00

Otwarcie Nowego Gimnazjum

Wójt Gminy
Dyrektor Gimnazjum

Pn, 01.09.2014

15:00

75 Rocznica Wybuchu
II Wojny Światowej

Wójt Gminy

Pomnik Żołnierzy
oraz Kwatera
w Kosakowie

So, 06.09.2014

15:00

5. kolejka V ligi:
Sztorm Mosty - Portowiec Gdańsk

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski
w Kosakowie

Rozgrywki Sołeckiej Ligi Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Kosakowo

Wójt Gminy

Boisko Orlik w Mostach

06.09.2014
– 26.10.2014

Gimnazjum w Kosakowie

So, 06.09.2014

16:00

Festyn Rodzinny w Suchym
Dworze

Wójt Gminy,
Sołtys Suchego
Dworu

Plac w Suchym Dworze

N, 07.09.2014

13:45

Dożynki Gminy Kosakowo

Wójt Gminy

Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie

So, 13.09.2014

15:00

6 kolejka V ligi: Sztorm Mosty Stolem Gniewino

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski
w Kosakowie

So, 13.09.2014

16:00

V Dębogórskie Święto Tabaki

Fundacja Kultury
„Liberty”

Boisko w Dębogórzu
Świetlica w Kazimierzu

So, 13.09.2014

17:00

Dzień Ziemniaka

Wójt Gminy,
Sołtys Kazimierza

Pt, 19.09.2014

11:00

75 Rocznica Zakończenia Walk
w Obronie Kępy Oksywskiej

Wójt Gminy

Obelisk w Mostach

So, 20.09.2014
N, 21.09.2014

10:00
10:00

III Memoriał Andrzeja Reymana –
Regaty

Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

So, 20.09.2014
N, 21.09.2014

14:00
16:00

VIII Festiwal Piosenki Żołnierskiej:
przesłuchania konkursowe –
20.09. godz. 14:00,
Koncert Galowy – 21.09.
godz. 16:00

Wójt Gminy,
ZKP o. DębogórzeKosakowo

Dom Kultury
w Pierwoszynie

Śr, 24.09.2014

17:00

Spotkanie Kosakowskiej Grupy
Literackiej

Biblioteka Publiczna

Biblioteka w Kosakowie

So, 27.09.2014

15:00

8 kolejka V ligi:
Sztorm Mosty - Orzeł Trąbki
Wielkie

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski
w Kosakowie

Śr, 01.10.2014

18:00

Międzynarodowy Dzień Muzyki:
Koncert z okazji Roku Jubileuszowego Carla Philippa Emanuela
Bacha

Wójt Gminy

Dom Kultury
w Pierwoszynie

So, 11.10.2014

15:00

10 kolejka V ligi:
Sztorm Mosty - Orkan Rumia

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski
w Kosakowie

So, 18.10.2014

16:00

Zakończenie sezonu Yacht-Clubu
Rewa

Wójt Gminy,
Yacht-Club Rewa

Dom Kultury
w Pierwoszynie

N, 19.10.2014

16:00

Międzynarodowy Dzień Seniora

Wójt Gminy

Kort tenisowy
w Suchym Dworze

So, 25.10.2014

15:00

12 kolejka V ligi:
Sztorm Mosty - Orlęta Reda

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski
w Kosakowie

WAŻNIEJSZE TELEFONY:
• Biuro Obsługi Interesanta Urzędu
Gminy Kosakowo
– tel. 58 660 43 43
• Sekretariat 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

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

Jan Miotke

z Pierwoszyna, lat 59

Dorota Wypijewska
z Pogórza, lat 44

Blandyna Zarzyczna
z Pierwoszyna, lat 39

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

Klaudia Zemanek
z Mechelinek, lat 43

druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI
ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław
www.argi.pl
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CZY WIESZ CZYM JEST PZON i OZON ?
„PZON” jest to skrótem pojęcia „Punkt zbiórki Odpadów Niebezpiecznych”, „OZON”- Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych. Oba te
pojęcia funkcjonują na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (KZG) (tj. Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo,
Sopot, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud) jako elementy skutecznego, szczelnego i bezpiecznego dla mieszkańców i środowiska naturalnego systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
Biorąc odpowiedzialność za stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi na naszym terenie jesteśmy przekonani, że tylko działania w myśl
powiedzenia „myśl globalnie - działaj lokalnie” przynoszą pozytywne skutki. Wychodząc naprzeciw potrzebom, organizujemy punkty oraz objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych jak najbliżej mieszkańca, przy szkołach, na osiedlach. Analizując skuteczność organizowanego przez KZG
systemu, z roku na rok widzimy wzrost ilości oddawanych do PZON oraz wtrakcie OZON baterii, farb, świetlówek, lekarstw i zużytych sprzętów
elektrycznych i elektronicznych, co jednoznacznie świadczy o wzrastającym poziomie świadomości ekologicznej naszych mieszkańców.
Mieszkańcy gminy Kosakowo powinni i mają możliwość bezpłatnego oddawania wszystkich niżej wymienionych odpadów do zlokalizowanych na terenie KZG dziesięciu stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. W przypadku oddawania odpadów niebezpiecznych
do PZON nie obowiązuje rejonizacja, możemy więc korzystać ze wszystkich punktów znajdujących się na terenie Związku. Najbliżej terenu gminy
PZON-y zlokalizowane są w:
- Rumi, ul. Dębogórska 148 (siedziba PUK Rumia Sp. zo.o.), czynny od poniedziałku do piątku wgodzinach 10:00-18:00 oraz w soboty
w godzinach 10:00-15:00
- Gdyni, ul. Żeliwna 3 (przy obiekcie OPEC), czynny we wtorki iczwartki wgodzinach 14:00-17:00 oraz wsoboty w godzinach 11:00-15:00.
Adresy ogodziny otwarcia pozostałych punktów oraz terminy imiejsca postoju samochodu wtrakcie OZON dostępne są na stronie internetowej
www.kzg.pl, zakładka gospodarka odpadami.
Zużyty sprzęt elektryczny ielektroniczny (ZSEE)
Do grupy odpadów ZSEE zaliczają się wszystkie urządzenia, które zasilane są prądem elektrycznym lub bateriami, głównie sprzęt RTV i AGD,
atakże same baterie. Wyrzucane do koszy na odpady zmieszane lub pozostawiane na dzikich wysypiskach zawierają substancje niebezpieczne,
wtym toksyczne i żrące, które wypłukiwane przez deszcz zanieczyszczają glebę, wody podziemne ipowierzchniowe. Wkonsekwencji trafiają do
naszego organizmu wraz z pożywieniem, powodując bardzo groźne choroby. Zgodnie zpowiedzeniem, że „nic wprzyrodzie nie ginie” to, co dzisiaj
wyrzucimy „za płot”, jutro zjemy lub wypijemy.
Prawie wszystkie elementy ZSEE mogą być odzyskane i poddane recyklingowi. Tylko kilka % urządzeń nie nadaje się do odzysku i muszą być
unieszkodliwione, jednak proces rozbiórki powinien być prowadzony wspecjalistycznych zakładach, przez fachowców, zzachowaniem wszelkich
środków ostrożności. Oprócz możliwości oddawania ZSEE do PZON oraz w trakcie OZON (w trakcie OZON do rozmiaru TV), ustawa reguluje jeszcze
dwie drogi postępowania ze zużytym sprzętem, określając jako „zbierającego” sklep oraz punkt serwisowy:
1) Sklep ma obowiązek przyjąć zużyty sprzęt wilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę,
telewizor za telewizor itp., z zastrzeżeniem, że mieszkaniec osobiście dostarczy go do miejsca sprzedaży.
2) W sytuacji niemożliwej lub nieopłacalnej naprawy, mieszkaniec może nieodpłatnie zostawić zepsuty sprzęt wpunkcie serwisowym.
Baterie i akumulatory
Mieszkaniec, według zapisów ustawy ozużytych bateriach i akumulatorach powinien je oddawać do miejsc wyposażonych wprzeznaczone do
tego celu pojemniki, m.in.: PZON, placówek oświatowych, kulturalno-oświatowych, siedzib urzędów, instytucji lub sklepów sprzedających baterie,
atakże podczas OZON. Sukcesywnie tworzone są nowe miejsca odbioru. Wykaz miejsc posiadających pojemniki do zbiórki zużytych baterii dostępny jest na stronie internetowej Związku oraz w Dziale Gospodarki Odpadami KZG pod numerem (58) 624 66 11.
Niewykorzystane lub przeterminowane lekarstwa
Niewykorzystane przez nas lekarstwa są niezwykle niebezpieczne dla środowiska. Należy je wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników
ustawionych waptekach iprzychodniach. Dokładne adresy miejsc, gdzie ustawione są pojemniki do zbiórki lekarstw dostępne są na stronie www.
kzg.pl.
Resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin
W przypadku, kiedy wpojemniku znajdują się resztki farb, lakierów czy rozpuszczalników, gwarancją właściwego ich zagospodarowania jest pozostawienie w PZON lub oddanie w trakcie OZON. Wsytuacji, kiedy pojemnik po ww. substancjach jest pusty, postępujemy zgodnie z zasadami
segregacji i wyrzucamy opakowanie do odpowiedniego pojemnika/worka, uwzględniając zjakiego materiału opakowanie zostało wykonane.
UWAGA! Wszystkie ww. odpady nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub produkcji rolnej (duże ilości).
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 i edukacja ekologiczna: (58)6247515, dos@kzg.pl

