GMINA KOSAKOWO

NR 5/21, Maj 2021 r.

Nabycie przez gminę Portu Lotniczego
Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o.
Gmina Kosakowo złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym na zakup upadłego przedsiębiorstwa Port Lotniczy
Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. znajdującego się w upadłości likwidacyjnej. W toczącym się przed Sądem Rejonowym
w Gdańsku postępowaniu upadłościowym wyznaczona została cena wywoławcza w wysokości 7.138.000 zł. Oferta gminy
Kosakowo w kwocie 7.150.000 zł była jedyną złożoną i została
zatwierdzona na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia br. nieuprawomocnionym postanowieniem Sędziego Komisarza.
Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo została powołana
w 2007 roku przez samorządy miasta Gdyni i gminy Kosakowo. Głównym celem podjętych działań było utworzenie lotniska cywilnego w oparciu o istniejącą infrastrukturę wojskowego portu lotniczego. W 2014 r. Komisja Europejska wydała
decyzję, na mocy której orzekła, że finansowanie inwestycji
ze środków publicznych stanowiło w tym przypadku naruszenie unijnych zasad pomocy państwa. Pomimo zaskarżenia decyzji przez miasto Gdynię i gminę Kosakowo, do dziś nie zapadło prawomocne orzeczenie w przedmiotowej sprawie.

Warto przypomnieć, że zdecydowana większość powierzchni portu zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Kosakowo, która jest również beneficjentem
umowy użyczenia ponad 250 ha terenów zlokalizowanych
na terenie lotniska. Umowa ta została zawarta w 2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę
Pomorskiego, a gminą Kosakowo i kończy się w 2040 r.
– Zatwierdzenie wyboru gminy Kosakowo jako nabywcy
przedsiębiorstwa upadłego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej niewątpliwie zakończy toczące się od 2014 r. postępowanie upadłościowe spółki
– mówi Wójt Gminy Kosakowo, pan Marcin Majek. – Docelowo
doprowadzi również do rozwiązania rozpatrywanego obecnie
przez Komisję Europejską zagadnienia niedozwolonej pomocy publicznej, ale przede wszystkim spowoduje uruchomienie
lotniskowej i okołolotniskowej działalności na terenie po upadłym przedsiębiorstwie z zachowaniem zasad konkurencyjności i wolnorynkowości.
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RADA GMINY KOSAKOWO
Uchwały podjęte podczas L Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 30 marca 2021 r.
1. Uchwała Nr L/351/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca
2021 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Polityki Senioralnej w Gminie Kosakowo na lata 2021-2030;
2. Uchwała Nr L/352/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca
2021 roku w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo oraz określenia sezonu kąpielowego
w roku 2021;
3. Uchwała Nr L/353/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca
2021 roku w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo;
4. Uchwała Nr L/354/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości w trybie darowizny – działki nr 9/3 i nr 1083 obręb
Pogórze gmina Kosakowo;
5. Uchwała Nr L/355/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca
2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w trybie darowizny – działki nr 88/69 obręb Dębogórze,
gmina Kosakowo;
6. Uchwała Nr L/356/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kosakowo w drodze darowizny
nieruchomości położonych w obrębie Kazimierz, Mosty i Pogórze
gmina Kosakowo;
7. Uchwała Nr L/357/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca
2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 100/5 obręb Pierwoszyno, gmina Kosakowo;
8. Uchwała Nr L/358/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości w formie darowizny – działki nr 173/1 i nr 176/4 obręb
Pogórze, gmina Kosakowo;
9. Uchwała Nr L/359/2021 Rady Gminy Kosakowo dnia 30 marca
2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości w trybie darowizny – działki nr 1118 obręb Pogórze
gmina Kosakowo;
10. Uchwała Nr L/360/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Mosty gmina Kosakowo – działka nr
1207/5;

11. Uchwała Nr L/361/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca
2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w miejscowości Pogórze, gmina Kosakowo – działka nr
110/31;
12. Uchwała Nr L/362/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana K. S. z dnia 9 lutego 2021 roku;
13. Uchwała Nr L/363/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana A.J. z dnia 17
stycznia 2021 roku;
14. Uchwała Nr L/364/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana R.K. z dnia 16
lutego 2021 roku;
15. Uchwała Nr L/365/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady
Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
„W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”;
16. Uchwała Nr L/366/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca
2021 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji z 9 grudnia 2020 roku;
17. Uchwała Nr L/367/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca
2021 roku w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Kosakowo;
18. Uchwała Nr L/368/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej zmienionej uchwałą Nr V/13/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/4/2018
Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, zmienionej uchwałą Nr XXXII/218/2020
Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo oraz zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmienionej uchwałą
Nr V/13/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30
listopada 2018 r.;
19. Uchwała Nr L/369/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: wzniesienia pomnika.

Uchwały podjęte podczas LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 7 kwietnia 2021 r.
1. Uchwała Nr LI/370/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok
2021;
2. Uchwała Nr LI/371/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021-2029;

3. Uchwała Nr LI/372/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7
kwietnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie przez Gminę Kosakowo nieruchomości oraz wyrażenia woli nabycia przedsiębiorstwa upadłej spółki Port Lotniczy
Gdynia – Kosakowo spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej
w rozumieniu art.55 (1) Kodeksu cywilnego.

Uchwały podjęte podczas LII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 15 kwietnia 2021 r.
1. Uchwała Nr LII/373/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w obrębie Pogórza
(gmina Kosakowo), przy ul. Jana Kasprowicza i Bolesława Prusa;
2. Uchwała Nr LII/374/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15
kwietnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Kosakowie,
przy ul. Rzemieślniczej;
3. Uchwała Nr LII/375/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospo-
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darowania przestrzennego działek przy ul. Chrzanowskiego, róg ul.
Rzemieślniczej w Kosakowie;
4. Uchwała Nr LII/376/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15
kwietnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu usług sportu i rekreacji
w Pierwoszynie, przy ul. Bocznej;
5. Uchwała Nr LII/377/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 kwietnia
2021 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dębogórze (gm. Kosakowo)
w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej.
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OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w wykonaniu uchwał Rady Gminy Kosakowo: Nr XLII/284/2020 z dnia 29 października 2020 r., uchwały Nr
XXXVIII/244/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz Nr XLII/283/2020 z dnia 29 października 2020 r.
Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem wg poniższego wykazu:
Nazwa projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Termin wyłożenia
do publicznego wglądu

Termin dyskusji publicznej

Termin wnoszenia
uwag

terenu usługowego
w Kosakowie, u zbiegu ulic:
Żeromskiego i Derdowskiego

17.05.2021 r. – 15.06.2021 r.

10.06.2021 r. g.15.00
(termin dodatkowy: 11.06.2021 r., godz.17.00)

29.06.2021 r.

terenu położonego w obrębach:
Pogórze i Pierwoszyno (gmina
Kosakowo), w rejonie ulicy Zielonej

17.05.2021 r. – 15.06.2021 r.

10.06.2021 r., godz.16.00
(termin dodatkowy: 11.06.2021 r., godz. 16.00)

29.06.2021 r.

części obrębu Mosty (gmina Kosakowo),
na zachód od ulicy Gdyńskiej

17.05.2021 r. – 15.06.2021 r.

10.06.2021 r. g.17.00
(termin dodatkowy: 11.06.2021 r., godz.15.00)

29.06.2021 r.

Projekty planów udostępnione będą w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzinach
pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Referacie Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod nr
tel. 586604313. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa
niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
Projekty planów dostępne będą także na stronie internetowej:
https://bip.kosakowo.pl/m,761,mpzp-wylozone-do-wgladu-projekty-planow-miejscowych.html
w zakładce „MPZP wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.
Dyskusje publiczne odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo, przy ul. Żeromskiego 69, I piętro. W celu zapewnienia
możliwości bezpiecznego udziału w dyskusji publicznej, w okresie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu, w przypadku zgłoszenia większej liczby osób chętnych do udziału w dyskusji, wyznacza się termin dodatkowy dyskusji dla każdego z projektów planów.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o wcześniejsze zgłoszenie (pod ww. numer telefonu) chęci wzięcia udziału w dyskusjach publicznych.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 247), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie
wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zgodnie z art. 8 c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.
zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz uwagi i wnioski do dokumentacji
dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
− w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
− ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo,
− w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
− formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego;
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie podanym w tabeli. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości,
że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą
sporządzenia planu miejscowego. Podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo – www.
bip.kosakowo.pl
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WÓJT GMINY KOSAKOWO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GMINIE KOSAKOWO STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO

GD2W/00002365/4

Dębogórze

005 P/U – teren zabudowy produkcyjnej
oraz zabudowy usługowej

149.445,00

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

992

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kosakowo

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

418/2

Obręb

UWAGI

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta KW
Nr

Cena ustalona przez Wójta Gminy
Kosakowo jako cena wywoławcza

Oznaczenie
nieruchomości – działka nr

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2021 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69 (I piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przelewem najpóźniej do dnia
10 maja 2021 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kosakowo PKO Bank Polski SA 28 1020 1811 0000 0902 0374 5379 i okazanie kwitu
wpłaty w dniu wyznaczonym na przetarg. W tytule wpłaty należy podać „Przetarg Dębogórze dz. 418/2”. Za dokonanie wpłaty wadium
w terminie uznaje się datę wpływu pieniędzy na koncie tut. Urzędu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej następujących dokumentów:
1. Dowód osobisty,
2. notarialne pełnomocnictwa do reprezentacji, gdy uczestnik przetargu nie działa osobiście,
3. reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu winni przedstawić aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed
wyznaczonym terminem przetargu) wydruk z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzona kopię,
4. podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą i zamierzające nabyć nieruchomość jako firma, winny przedłożyć aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wydruk z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a wspólnicy spółki cywilnej ponadto umowę spółki (wydruk z ewidencji działalności
gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej),
5. 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. Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze
przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy notarialnej
Okazanie przedmiotu sprzedaży możliwe będzie w dniu 6 maja 2021 r. o godz. 10:00. Miejsce spotkania: Urząd Gminy Kosakowo
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 107, godz. 10.00.
Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Referacie 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 lub odwołania przetargu jedynie z ważnych uzasadnionych powodów.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO PRZEZNACZONEJ
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w dniu 14 maja 2021 roku.

1.500,00

14.945,00

Cena wywoławcza ustalona przez wójta gminy Kosakowo nie zawiera podatku vat, który zostanie doliczony po wylicytowaniu działki
i ustaleniu nabywcy nieruchomości w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy notarialnej. Dział III i IV księgi
wieczystej GD2W/00002365/4 nie zawiera wpisów.
OPIS NIERUCHOMOŚCI
Działka nr 418/2 niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Krótkiej, a w dalszej części do ul. Leśnej poprzez działkę nr 425/4 stanowiącą własność osoby prawnej, z którą Nowonabywca działki nr 418/2 może ustanowić służebność gruntową
(prawo przechodu i przejazdu). Przez południową część działki nr 418/2 przebiega linia energetyczna oraz występuje słup energetyczny.
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Wsparcie wicepremiera Gowina dla samorządów w sprawie
budowy Drogi Trzech Powiatów i Drogi Czerwonej
W poniedziałkowe popołudnie 19 kwietnia w symbolicznym
miejscu przy zatłoczonej Estakadzie Kwiatkowskiego spotkali
się wicepremier Jarosław Gowin, posłanka na sejm Magdalena
Sroka oraz przedstawiciele lokalnych samorządów: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, wiceprezydent Gdyni Katarzyna
Gruszecka-Spychała oraz burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
Rozmowy dotyczyły kluczowych inwestycji drogowych niezbędnych dla rozwoju regionu: budowy Drogi Czerwonej, Drogi
Trzech Powiatów zapewniającej połączenie dla powstającej
Doliny Logistycznej.
Deklaracja poparcia dla wspomnianych projektów ze strony rządu jest niezmiernie ważna dla lokalnych samorządów,
które bez wsparcia finansowego ze strony budżetu państwa
nie będą w stanie ich zrealizować. Jak mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki: – Droga Czerwona to najważniejsza inwestycja gospodarcza nie
tylko w Gdyni, ale i w całym regionie. W listopadzie ubiegłego
roku prezentowaliśmy przebieg tej trasy, uzgodniony wspólnie
pomiędzy portem, miastem Gdynia, a także naszymi partnerami z pozostałych samorządów. Gwarantuje on sprawny transport i doskonałe możliwości rozwojowe, ale niestety jest zbyt
kosztowny, by jakikolwiek samorząd udźwignął jego budowę.
Droga Czerwona ma być przedłużeniem Obwodnicy Trójmiasta oraz Drogi Trzech Powiatów, zapewniającej połączenie
dla powstającej Doliny Logistycznej. Ma ona odciążyć Trasę
Kwiatkowskiego i zapewnić rosnący ruch drogowy na trasie
z i do gdyńskiego Portu. Na nią ma zostać skierowany ruch
tranzytowy, zamiast na przeciążoną estakadę i powiązane
z nią drogi. Ta nowa infrastruktura ma kluczowe znaczenie
również dla gminy Kosakowo, Gdyni oraz Rumi, a także Doliny
Logistycznej będącej zapleczem portowym. Dolina nazywana
również Morską Strefą Ekonomiczną to projekt mający na celu

zagospodarowanie rozległego obszaru obejmującego 8 sąsiadujących ze sobą gmin (Gdynia, gmina Kosakowo, Reda, Rumia, miasto i gmina Wejherowo, gminy Liniewo i Gniewino) jako
centrum usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych.
Droga Trzech Powiatów ma z kolei połączyć ul. Pucką
w Gdyni z ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi.
– Jesteśmy w przededniu strategicznej inwestycji, czyli
rozbudowy Portu Gdynia wartej dziesiątki miliardów złotych.
Aby ten port mógł bardzo dobrze funkcjonować, konieczne
jest zaplecze w formie Doliny Logistycznej, która jest zlokalizowana na terenie trzech samorządów: Gdyni, Rumi i Kosakowa. Ta dolina jest niejako płucami dla portu, a rozwój portu to
rozwój regionu i całego kraju – mówił Marcin Majek, wójt gminy
Kosakowo. – Żeby Dolina Logistyczna mogła się rozwinąć, niezbędna jest infrastruktura drogowa i kolejowa. Cieszymy się
bardzo, że tak ważne inwestycje, jak budowa Drogi Czerwonej
znalazły się już w harmonogramie inwestycji rządowych.

Budowa drogi łączącej miejscowości Suchy Dwór i Dębogórze
z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych
Wszystko wskazuje na to, iż w bieżącym roku ruszy inwestycja budowy dróg Chmielna, Gronowa w Dębogórzu oraz ul.
Paska w Suchym Dworze, łączących dwie gminne miejscowości. 22 kwietnia br. Pomorski Urząd Wojewódzki
opublikował listę dofinansowanych zadań z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Kosakowo znalazła się na pierwszym miejscu na liście
rezerwowej z dofinansowaniem w wysokości 8 780
160 zł. Zgodnie z założeniami inwestycja powinna
rozpocząć się w 2021 r. i zakończyć na początku
2023 r.
Zakres projektu obejmuje budowę połączenia
drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu w ciągu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska. Projekt zakłada
budowę w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicą Pomorską i Lnianą w miejscowości Dębogórze, budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicami Reja,
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Szkolną i Sowią w miejscowości Suchy Dwór, budowę zatok
autobusowych w obrębie projektowanych skrzyżowań oraz
budowę ścieżki rowerowej na całej długości inwestycji.

Ulica Paska - dojazd do Suchego Dworu
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Możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu wyrządzonych
szkód przez dzikie zwierzęta w uprawie plonów rolnych
W związku z pojawiającymi się informacjami o szkodach
wyrządzonych w uprawach plonów rolnych przez dzikie
zwierzęta na terenie gminy Kosakowo przedstawiamy informacje, z którymi warto się zapoznać w celu dochodzenia
odszkodowania z tego tytułu.
Kwestie wynagradzania szkód przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny reguluje
art. 46. ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
Zgodnie z art. 46. ust. 2 szacowanie szkód, a także ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający

się z: przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu
łowieckiego; właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
na terenie których wystąpiła szkoda.
Wniosek o szacowanie szkód oraz o ustalenie wysokości
odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych
składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
W gminie Kosakowo jest to Wojskowe Koło Łowieckie nr 350
„Jaźwiec”, ul. Morska 174, 81-209 Gdynia, tel. 58 623 16 13
Odszkodowanie wypłacane jest w zależności od rodzaju
uprawy oraz wzrostu uprawy np.
– szkody na łąkach – koszt ziarna niezbędnego do obsiania
zniszczonych powierzchni łąk + robocizna
– szkody w zbożu (po obsianiu) – koszt ziarna niezbędnego do obsiania zniszczonych powierzchni (na podstawie
przedstawionych przez rolników faktur zakupu kwalifikowanych ziaren) + robocizna.
– szkody w zbożu lub innych uprawach (w późniejszych stadiach wzrostu) – wypłacana jest kwota na którą składa się:
przewidywany plon ze zniszczonej powierzchni upraw [t]
(bierze się również pod uwagę wydajność przedstawionego na fakturach materiału siewnego) x cena za dany rodzaj
uprawy (GUS woj. Pomorskie)
Ponadto informujemy, iż gmina Kosakowo nie jest stroną w dochodzeniu odszkodowania, wszelkie kwestie z tym
związane należy zgłaszać do ww. podmiotu.

Gmina Kosakowo znajduje się na 20. miejscu wśród miast i gmin,
do których najczęściej przeprowadzają się Polacy
Ranking został sporządzony na podstawie ostatnich danych GUS dotyczących migracji we wszystkich polskich gminach (dane za I półrocze 2020 r.). W zestawieniu uwzględniono
saldo migracji, czyli różnicę między liczbą przeprowadzających się do danego miasta/gminy a liczbą osób wyprowadza-

jących z niego: od liczby osób przeprowadzających się do miasta/gminy odjęto liczbę ludzi, którzy się z niego wyprowadzili.
Warto zaznaczyć, że dane GUS obejmują tylko osoby, które
zameldowują się w danym mieście/gminie lub z niego się wymeldowują.
Źródło: tuwartomieszkać.pl

Wsparcie przedsiębiorców – Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna i jej możliwości
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz we wschodniej części województwa
pomorskiego. Jej zadaniem jest wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Zajmuje się kompleksową obsługą inwestorów, wydaje decyzje o wsparciu uprawniające do korzystania
ze zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno
dla istniejących przedsiębiorstw jak i nowych projektów inwestycyjnych na 12 lub 15 lat.
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Zachęcamy do zapoznania się z materiałami Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej dostępnymi na stronie gminy
Kosakowo:
https://gminakosakowo.pl/aktualnosci/wsparcie-przedsiebiorcow-ppse/
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Wiosenne porządki w gminie Kosakowo
Samorząd naszej gminy przez cały rok angażuje się
w utrzymanie porządku i czystości przestrzeni publicznej, organizując różnego rodzaju działania proekologiczne i współpracując w tym zakresie z sołectwami oraz mieszkańcami.
Wiosna to najlepszy czas na porządki, dlatego w miesiącach
marzec – kwiecień, na terenie całej gminy przeprowadzona została, rozłożona na kilka etapów kompleksowa akcja sprzątania przestrzeni wokół nas.
Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, w marcu odbywała się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W kwietniu
wszystkie sołectwa naszej gminy włączyły się w akcję “Wiosenne porządki w gminie Kosakowo”, polegającą na porządkowaniu miejsc użyteczności publicznej, ciągów komunikacyjnych, centrów miejscowości, a także lasów i innych miejsc
wymagających porządkowania. Urząd Gminy zapewnił worki
na odpady, rękawiczki oraz maseczki. Każdego roku zachęcamy mieszkańców i właścicieli nieruchomości do włączenia się
do akcji i zadbania o swoje otoczenie. W ten sposób pokazuje-

my, że los środowiska nie jest nam obojętny i swoim zaangażowaniem sprawiamy Ziemi prezent, której dzień obchodzilismy
jak co roku 22 kwietnia.
Początek wiosny oznacza również intensywne obsadzanie
pojemników kwiatami wiosennymi oraz prace pielęgnacyjne
zieleni wysokiej. Wykonano m.in. cięcia korygujące i formujące korony drzew: alei jarząbów szwedzkich wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego na trasie z Kosakowa do Pierwoszyna, głogów dwuszyjkowych wzdłuż ul. Dąbrowskiej w Suchym Dworze,
szpalerów klonów pospolitych na ul. Koperkowej w Dębogórzu.
Wykonano cięcia formujące i obniżono korony kilku bardzo
wysokim topolom pospolitym przy Promenadzie oraz dwóm
robiniom akacjowym na ul. Koralowej w Rewie. Działania te
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się
w ich pobliżu oraz jednocześnie wpłyną na zwiększenie urody
drzew. W Kazimierzu wykonano cięcie formujące korony czerech lip drobnolistnych ustanowionych pomnikami przyrody,
a rosnących przy Kapliczce na ul. Św. Marka.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa do 30 czerwca br. Jest
on w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego
dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym są objęte:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe
i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych
pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec
Polski nie ma możliwości dokonania
samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego
pomieszczenia i sprzętu do realizacji
samospisu: urzędy statystyczne i po-
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zostałe jednostki statystyki publicznej, urzędy wojewódzkie,
urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
oraz gminne jednostki organizacyjne.
Po raz pierwszy w historii polskiej
statystyki publicznej samospis internetowy jest obowiązkowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
(gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić
w żaden sposób formularza elektronicznego, np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) rachmistrze spisowi
będą kontaktowali się z tymi osobami
telefonicznie lub osobiście, aby pomóc
w dopełnieniu obowiązku spisowego.
Metody wykonania spisu to: samospis
internetowy, wywiad telefoniczny oraz
wywiad bezpośredni.
Po dziesięciu latach, które upłynęły od poprzedniego spisu, znów mamy
okazję oficjalnie potwierdzić nasz
związek z kaszubszczyzną. Nasza deklaracja wyrażona przez odpowiedzi
na pytania spisowe jest jedynym sposobem na ustalenie urzędowej liczby
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osób deklarujących swoją przynależność etniczną do wspólnoty kaszubskiej i przede wszystkim ustalenia liczby osób deklarujących posługiwanie się językiem kaszubskim.
Warto pamiętać, że podobnie jak Kaszubi, również osoby odczuwające przynależność do istniejących na Pomorzu

wspólnot: kociewskiej, borowiackiej czy krajeńskiej, mogą
podczas spisu zadeklarować swoją do nich przynależność.
Wrażliwość na tematykę językowo-etniczną, rzetelność i zrozumienie dla spraw kaszubskich to ważne do uzyskania miarodajnych wyników spisu na Kaszubach czynniki.

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY
Konkurs „ Dbajmy o morze” z okazji Dnia Ochrony Bałtyku
W marcu br. Kosakowskie Centrum Kultury zaprosiło rodziny do udziału w konkursie z okazji Dnia Ochrony Bałtyku przypadającego 22 marca. Dzień ten został zainicjowany w 1996 r.
przez Komisję Helsińską (HELCOM), której celem jest monitorowanie oraz ochrona Bałtyku. Do naszej siedziby wpłynęło 17
przepięknych statków, spośród których komisja wybrała 3 laureatów oraz przyznała 5 wyróżnień. Partnerem oraz fundatorem głównej nagrody w konkursie była Stena Line Polska, która dla zwycięzców (rodzina Grudzień- Halemba) ufundowała
Rejs rozrywkowy dla 2 osób dorosłych wraz z dwójką dzieci. Na
zdobywców 2. miejsca (rodzina Szczepaniak) czekał voucher
na rejs katamaranem podarowany przez Stowarzyszenie Port

Miejsce 1. rodzina Grudzień- Halemba

Mechelinki. Trzecie miejsce zdobyli członkowie rodziny Miller. Komisja przyznała również 5 wyróżnień, które trafiły do
rodzin Zaleskich, Labuda, Konarskich, Pomałeckich oraz Morek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Konkurs pt. ”Dbajmy o morze” miał na celu
m.in. kształtowanie postaw proekologicznych, propagowanie
recyklingu (modele statków zostały wykonane z materiałów
wtórnych), uwrażliwienie na problem zanieczyszczenia morza
jak i aktywizowanie rodzin do wspólnego spędzania czasu wolnego poprzez twórczy i kreatywny udział w konkursie. Zachęcamy do śledzenia naszego FB oraz strony www.kulturakosakowo.pl.

Miejsce 2. rodzina Szczepaniak

Miejsce 3. rodzina Miller

Noc Muzeów z Kosakowskim Centrum Kultury 15 maja 2021 r.
Już po raz trzeci Kosakowskie Centrum Kultury zaprasza
mieszkańców gminy na wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Noc
Muzeów obchodzona w całej Europie od ponad 20 lat. Tematem przewodnim wieczornego spotkania będzie „Świat Lema ”
zorganizowany w związku z 15. rocznicą śmierci oraz 100. obchodami urodzin tego wybitnego pisarza, futurologa i filozofa.
W tym roku zapraszamy na imprezę plenerową do magicznego miejsca, jakim jest Dworek w Mostach przy Alei Lipowej.
Impreza o charakterze otwartym skierowana jest nie tylko dla
fanów science- fiction. Na uczestników Nocy Muzeów czekało
będzie wiele atrakcji, w tym m.in.: kino plenerowe, warsztaty
kreatywne, zajęcia z robotyki, konkursy i zabawy dla całych rodzin. Przenieśmy się w niesamowity futurystyczny świat autora sławnych Bajek Robotów.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO
XVIII Tydzień Bibliotek „Znajdziesz mnie w bibliotece”
Z okazji XVIII Tygodnia Bibliotek, który w tym roku odbędzie
się pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”, zachęcamy m.
in. do obejrzenia makramowej wystawy Katarzyny Wica zatytułowanej „Zaplecione”. Ekspozycja będzie czynna od 8 maja
do 11 czerwca br.
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Ponadto zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału
w konkursach, przygotowanych w ramach obchodów. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Biblioteki i w mediach
społecznościowych.
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Dofinansowanie dla Biblioteki w Programie Dotacyjnym
„Niepodległa” na 2021 rok
Miło nam poinformować, że wśród 111 instytucji, które
otrzymały dofinansowanie w Programie Dotacyjnym „Niepodległa” znalazła się Biblioteka
Publiczna Gminy Kosakowo
im. Augustyna Necla. Radość
jest tym większa, że dzięki liczbie zdobytych punktów nasza
gminna Książnica uplasowała
się na 3️0. miejscu (na konkurs wpłynęło 1705 wniosków)! Wysokość przyznanej dotacji wynosi 10 000 zł.
W ramach projektu zaplanowano wydarzenie kulturalne
„Polska droga ku morzu”, na które złożą się: wystawa, prelekcja oraz koncert. Impreza odbędzie się 18 września 2021 r.,
czyli w przeddzień 82. rocznicy zakończenia walk w obronie

Kępy Oksywskiej, kiedy to ponownie nasze ziemie utraciły tak
ciężko wywalczoną w 1920 r. wolność.
Projekt, który zostanie zrealizowany w partnerstwie z Kosakowskim Centrum Kultury,
ma na celu włączenie mieszkańców gminy Kosakowo w aktywne świętowanie kolejnej
rocznicy odzyskania niepodległości oraz popularyzację wiedzy
na temat procesów drogi do wolności z uwzględnieniem kontekstu regionalnego.
O szczegółach wydarzenia będziemy informować na bieżąco na stronie Biblioteki oraz w mediach społecznościowych.

Kampania „Mała książka – wielki człowiek”
Przypominamy, że każde dziecko w wieku przedszkolnym,
które odwiedzi Gminną Bibliotekę, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze czytanki dla…”
dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w Bibliotece zakończoną wypożyczeniem
minimum 1 książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze

zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także
drobny czytelniczy upominek.
W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie,
skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna bibliotekę jako ważne miejsce na czytelniczej mapie
dzieciństwa i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

STRONA SENIORA
Harmonogram dostępnych zajęć dla Seniorów – również online – jest elastyczny i aktualizowany na bieżąco
w związku z obowiązującymi w danym okresie przepisami bezpieczeństwa pandemicznego. Polecamy częste

zaglądanie na naszą senioralną podstronę internetową,
na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje, linki
do zajęć oraz aktualny harmonogram.

harmonogram zajęć dla seniorów
(aktualny od 19 kwietnia 2021 r.)

PONIEDZIAŁEK
11:00 pilates
(online)

WTOREK
10:00 PILATES
(online)

CZWARTEK
10:00 PILATES
(online)
16:00 PLENEROWA
GIMNASTYKA TANECZNA
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ŚRODA
9:00 GIMNASTYKA KRĘGOSŁUPA
(online)
11:00 KLUB SPACEROWICZA

PIĄTEK
10:00 ROWEREM
ZDOBYWAJ ŚWIAT
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Pierwsza tegoroczna
seniorska wyprawa
rowerowa
Prawdziwie wiosenna pogoda w piątkowe przedpołudnie 26 marca zapewniła udaną, pierwszą tegoroczną wyprawę rowerową seniorów. Zaplanowana była do
Rezerwatu Beka – zgodnie z tradycją, rozpoczęcie sezonu rowerowego Beką to już bowiem seniorski rytuał.
Wyprawa odbyła się jeszcze przed wprowadzeniem obostrzeń zakazujących uprawianie sportu amatorskiego na
świeżym powietrzu.

Powitanie Wiosny
W ograniczonym przez obostrzenia pandemiczne
zakresie, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa – i jedynie w plenerze – Wiosna przez naszych
Seniorów została godnie przywitana. W ramach środowych, pieszych wycieczek 24 marca br. wpierw doładowaliśmy akumulatory zacną porcją owoców oraz słodyczy, znakomitą kawą z ekspresu w ramach „plenerowego
szwedzkiego stołu owocowego”, a także naszymi ulubionymi przebojami prosto z głośnika. Później ruszyliśmy
na podbój największej atrakcji turystycznej gminy Kosakowo, czyli rewskiego cypla. Morskie przypływy zrobiły
swoje: mierzeja była znacznie krótsza niż zazwyczaj – ku
zgrozie naszych Seniorów, którym pokonywanych pieszych kilometrów zawsze mało.

Gminny Program Polityki Senioralnej
Niezwykle ważną rolę w strategii społecznej prowadzonej przez władze samorządowe naszej gminy odgrywa aktywizacja środowiska senioralnego w celu poprawy
jakości i poziomu życia osób starszych, budowania postaw obywatelskich tych osób oraz wykorzystania w pełni ich potencjału w życiu społecznym lokalnej wspólnoty.
Dlatego też w dniu 30 marca 2021 r. Rada Gminy przyjęła
Gminny Program Polityki Senioralnej na lata 2021-2030.
Program, stanowiący rozwinięcie i skonkretyzowanie
celów oraz działań zapisanych w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2021-2027 odnoszących
się do szeroko pojmowanej lokalnej polityki senioralnej,
zakłada jej realizację w sposób celowy, długofalowy, systemowy, interdyscyplinarny i różnorodny we współpracy
z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, podmioNr 5/2021

tami prowadzącymi działania aktywizujące środowisko
osób starszych.
W związku z prognozami demograficznymi, które
przewidują, że po 2024 r. udział osób w wieku senioralnym w strukturze ludności Polski wynosić będzie około
20%, całkowicie uprawnione jest przekonanie, że zarówno w perspektywie globalnej, jak i lokalnej polityka senioralna odgrywać będzie coraz istotniejszą rolę, odnosząc się do coraz liczniejszej grupy społecznej. Kluczowe
wyzwania, które stoją przed naszą lokalną wspólnotą
w tym zakresie, wpisane zostały właśnie do niedawno
przyjętego Programu. Jego treść dostępna jest na stronie internetowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej: https://gminakosakowo.pl/uchwaly-rady/
kad7/roz/l/
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Teleopieka
System Teleopieka jest narzędziem do skutecznego reagowania na sytuacje alarmowe. Polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia poprzez wezwanie pomocy lub przekazywanie
wiadomości opiekunowi. Teleopieka zapewnia osobom z niej
korzystającym bezpieczeństwo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Podstawowe narzędzie tego systemu stanowi specjalny
przycisk „SOS”, który jest wbudowany w telefon, bransoletkę
lub brelok. Pozwala w stanach zagrożenia połączyć się z centrum alarmowym i wezwać adekwatną do sytuacji pomoc.
Pełen artykuł znajdą Państwo na stronie www.gops.kosakowo.com oraz FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie.

Narkomania
Narkotyki to nielegalne substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, używane w celu zmiany stanu psychicznego. O uzależnieniu mówimy, kiedy zachowania związane z używaniem narkotyków uzyskują wyraźną przewagę
nad innymi, które były charakterystyczne dla danej osoby.
Objawami uzależnienia są zachodzące w zachowaniu zmiany oraz silna potrzeba zażywania substancji w celu uzyskania
psychicznych efektów jej działania lub uniknięcia objawów
wynikających z jej braku. Uzależnienie traktowane jest jako
choroba i w związku z powyższym wymaga specjalistycznej
i wszechstronnej interwencji, zarówno medycznej, psychologicznej, jak i społecznej.
Narkomania podobnie do alkoholizmu to choroba braku
zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka: miłości, poczucia bezpieczeństwa czy akceptacji. Osobami narażonymi
na uzależnienie od narkomanii są osoby, które cechuje brak
pewności siebie. Wśród powodów sięgania po środki odurzające podaje się próby zaimponowania znajomym, chęć naśladowania towarzystwa, poznawanie nowych bodźców, próby
ucieczki od problemów, problemy emocjonalne, nudę czy brak
pomysłu na spędzanie wolnego czasu.

12

U osób uzależnionych występują zmiany w wyglądzie i zachowaniu. Efekty zażywania substancji psychoaktywnych są
bardzo groźne, nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale również
psychicznego.
Mówiąc o zagrożeniach związanych z narkomanią, nie
można zapominać też o groźnych chorobach, często występujących wśród uzależnionych od substancji przyjmowanych
dożylnie – ryzyko zakażenia wirusem HIV czy WZW typu C. Niezachowanie podstawowych zasad higieny może doprowadzić
do zakażenia w okolicach wkłucia, bakterie mogą wniknąć
bezpośrednio do krwiobiegu, wywołując sepsę.
Osoby uzależnione często nie zdają sobie sprawy ze swojego uzależnienia. Przyjmowanie substancji traktują jako rozrywkę, odskocznię, z której w każdej chwili mogą zrezygnować. Nic bardziej mylnego! Uzależnienie od narkotyków jest
bardzo poważnym problemem, stanowi źródło zagrożenia dla
zdrowia i życia.
Narkomania to nie tylko problem osoby, która nadużywa
środków odurzających, ale również rodziny i całego środowiska poprzez współuzależnienie.
Pełen artykuł znajdą Państwo na stronie www.gops.kosakowo.com oraz FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie.

„Za życiem” kompleksowy
program wsparcia dla rodzin
Program wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego
wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających
i rehabilitacyjnych, wsparcia mieszkaniowego, a także koordynacji wsparcia, poradnictwa i informacji oraz jednorazowego
świadczenia w wysokości 4 tys. zł. Jednym z wiodących zadań
w zakresie usług wspierających i rehabilitacyjnych jest m.in.
zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych.
Z uprawnień wynikających z programu o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” może skorzystać każda kobieta
w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę), a także rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko.
Uprawnienia przysługują również kobietom, które otrzymały
informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży
lub porodu, a także kobietom, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych. Z uprawnień
mogą skorzystać także kobiety, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu: poronienia, urodzenia dziecka
martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia
dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi
schorzeniami.
Wnioski związane z chęcią uzyskania pomocy z Programu
„Za życiem” należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
Pełną treść artykułu znajdą Państwo na stronie www.gops.
kosakowo.com oraz FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Szkoła Podstawowa w Mostach

Projekt ekologiczny „Mamy zielono w głowie”
Od 22 marca, czyli 1. dnia wiosny do 22 kwietnia, czyli Dnia
Ziemi szkoła, mimo nauki zdalnej realizowała projekt ekologiczny.
W ramach kampanii proekologicznej „Czyste powietrze”
przygotowano znaki zakazu, baner informacyjny dla kierowców
i ulotki dla mieszkańców. Każdy uczeń otrzymał torbę bawełnianą wielokrotnego użytku, którą ozdobił wg własnego pomysłu.
Realizując programy nauczania poszczególnych przedmiotów,
nauczyciele wplatali treści ekologiczne do swoich zajęć. I tak
powstały rymowanki z ekologią w tle, zaproszenia do Pani Wiosny, opowiadania i rozprawki ekologiczne, piosenki ekologiczne,
piktogramy i logo ekologicznych Kaszub. Sztukę recyklingu zaproponowano na zajęciach artystycznych i w bibliotece szkolnej
w ramach konkursu. Wyniki i prace przedstawimy w kolejnym
numerze Biuletynu. Dzięki rodzicom, którzy podarowali sadzonki i cebulki kwiatów otoczenie szkoły przybrało wiosenne barwy,
a przedszkolaki w Rewie zadbały o ogródek św. Rocha.

Szkoła Podstawowa w Kosakowie
W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych
Szkoły Podstawowej w Kosakowie wraz ze swoimi wychowawcami wzięli udział w XII edycji programu edukacyjnego
Akademia Bezpiecznego Puchatka. Program ten, koordynowany przez nauczyciela SP Kosakowo Sylwię Jędrzejczyk,
prowadzony jest przez organizatora we współpracy z Wydziałem Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP oraz Wydziałem Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego KGP.
W Programie mogły wziąć udział szkoły, których siedziby znajdują się na terenie całej Polski.
Celem programu jest:
– edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole;
– wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia;
– edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami;

– zwrócenie uwagi na konieczność edukowania dzieci w szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa;
– przekazywanie
treści
edukacyjnych
poprzez
techniki szybkiego uczenia się.
Nauczyciele klas pierwszych przeprowadzili lekcje
na temat bezpieczeństwa
w oparciu o materiały edukacyjne, a podsumowaniem
całej akcji był Wielki Test
Bezpieczeństwa, który rozwiązywali uczniowie. Nowa
Szkoła w Kosakowie otrzymała kolejny certyfikat.

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Świąteczna przesyłka dla seniorów
Święta Wielkanocne to magiczny i radosny czas – refleksji
i większej uważności na ludzi wokół nas. Uczniowie klasy 2g, rozwijając swoją wrażliwość i empatię oraz korzystając ze sposobności
jaką przyniosły święta, przygotowali niespodzianki – kartki z życzeniami dla 25 seniorów mieszkających w domu Lilia w Dębogórzu.
Szybcy kurierzy, czyli rodzice lub sami uczniowie dostarczyli
przygotowane kartki do szkoły (taka zgrana ekipa to skarb!), a pani
Dominika Marantowicz w nowej roli, podśpiewując „Ludzie zejdźcie
z drogi, bo listonosz jedzie...”, dostarczyła przesyłki do adresatów.
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VII Ogólnopolski Konkurs Edukacji
Ekologicznej dla dzieci – Mistrz
Recyklingu i Przyjaciele 2021
Uczniowie z klasy 6b – Robert Draszawka, Mateusz Majek
i Ksawery Laskowski biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie
„Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”. Chłopcy wykonali projekt gry
planszowej Eco Planeta – Respect our planet wraz z instrukcją
i kartami zadań oraz model mikrofalówki.
Konkurs „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” jest elementem publicznej kampanii edukacji ekologicznej skierowanej
do dzieci i został objęty patronatem honorowym Kuratorium
Oświaty w Gdańsku. Gratulujemy uczniom świetnego pomysłu
i wspaniałej realizacji, brawo! Podziwiamy i mocno trzymamy
kciuki!

Z ŻYCIA SOŁECTW
PIERWOSZYNO

DĘBOGÓRZE

10 kwietnia br. sprzątaliśmy nasze Pierwoszyno. Choć na
akcję przyszło 12 osób, udało się zebrać ok. 20 worków śmieci. Po wielkim sprzątaniu na wszystkich czekała gorąca kawa
oraz pyszne drożdżówki. Jako sołtys wsi chciałabym gorąco podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się
w akcję sprzątania naszej małej ojczyzny. Szczególne podziękowania należą się paniom z Rady Sołeckiej – to one wraz z rodzinami przyczyniły się do poprawy wyglądu naszej wsi.

W czynie społecznym zostały posadzone kwiaty przy krzyżu oraz obelisku w Dębogórzu, a także poprzecinane zostały
krzewy przy zbiorniku retencyjnym i obelisku. Udział w pracach wzięli sołtys wraz z małżonką oraz Mirosława Lipkowska.
W wymienionych miejscach oraz przy stawie, świetlicy sołeckiej i wzdłuż ulicy Pomorskiej zostały posprzątane śmieci.
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SPORT
Yacht Club Rewa serdecznie zaprasza do zgłaszania się na kurs żeglarski na patent żeglarza
jachtowego i kurs motorowodny. Kurs jest bezpłatny dla młodzieży uczącej się do 26. roku życia,
pracowników gminy Kosakowo oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach w gminie Kosakowo. Więcej
szczegółów pod numerem telefonu: 695-814-390.
Ponadto, Yacht Club Rewa serdecznie zaprasza
dzieci w wieku 6-13 lat do udziału w wakacyjnych
półkoloniach żeglarskich, które będą odbywać się
w wakacje od poniedziałku do piątku w godzinach
07.00-17.00. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.ycrewa.pl/polkolonie/ oraz pod numerem telefonu: 500-275-455.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas
Ryszard Bigott z Rewy, lat 69

Ś.P.

Krystyna Keler z Suchego Dworu, lat 63

Katarzyna Brzeska z Dębogórza, lat 50

Jadwiga Kostrach z Mechelinek, lat 93

Ewa Dymarkowska z Pogórza, lat 67

Paweł Michałek z Mostów, lat 51

Helena Kadłubicka z Suchego Dworu, lat 93

Aniela Zdanowska z Mechelinek, lat 97

Gertruda Kahs z Rewy, lat 82

Stanisław Zwoliński z Dębogórza, lat 74

Ważniejsze telefony:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
tel. (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394;
gops@kosakowo.pl
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych tel. 606 731 674;
- Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk tel. 58 665 76 30
- Szkoła Podstawowa w Kosakowie – dyrektor Monika
Pawlicka tel. 58 679 23 90
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu – dyrektor Halina Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor Anna
Szymborska, tel. 58 679 13 21;
- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie –
dyrektor Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo
– prezes Danuta Tocke, tel. 691 747 775;
- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes Hildegarda
Skurczyńska, tel. 501 753 251;
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” – prezes Piotr Fos,
tel. 501 326 119;

- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” Andrzej Zawadzki, tel. 888 095 035
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” –
prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – prezes Marek
Kunc, tel. 600 192 252.
Telefony alarmowe:
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej,
tel. 696 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy
Kosakowo, tel. 58 660 43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie, sekretariat: tel. 47 742 53 91
– Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku tel. 47 742 52 22
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o.,
tel. 58 625 47 47
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, tel. 507 159 482
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni – tel. 261 263 783
985 Ratownictwo Morskie,
997 Policja, 998 Straż Pożarna,
999 Pogotowie Ratunkowe
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www.kosakowo.pl

14.05.21 Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych
PIĄTEK 14.05.2021
POSTOJE PRZY SZKOŁACH

KIEDY I CO MOGĘ ODDAĆ?
*

9:00 - 9:40 Pogórze
Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 15
9:50 - 10:30 Kosakowo
Szkoła Podstawowa ul. Żeromskiego 11
10:40 - 11:20 Debogórze
Szkoła Podstawowa ul. Pomorska 30
11:40 - 12:00 Mosty
Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul.Szkolna 16

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)
o wadze do 20 kg
 baterie i akumulatory,
 termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,
 środki ochrony roślin i owadobójcze,
 farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki
 (pustych opakowań nie przyjmujemy),
 przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki
bez opakowań i ulotek
Odpady należy przekazać osobiście naszym kierowcom.

PONADTO:
•

wszystkie ww. odpady można oddać także w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) w Kosakowie
teren Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 44
czynnym w poniedziałki i środy 15:00-18:00, soboty 8:00-12:00
przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa (bez opakowań handlowych i ulotek)
przyjmowane są w aptekach
zużyte baterie zbierane są w pojemnikach ustawionych w Urzędzie Gminy,
placówkach oświatowych i handlowych

!

Przyjmujemy
odpady niebezpieczne pochodzące

wyłącznie
z gospodarstw domowych

* PAMIĘTAJ O HIERARCHI POSTĘPOWANIA Z ZSEE:
1. KUPUJESZ? Oddaj zużyty sprzęt w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu
tego samego rodzaju (1 za 1) lub bez konieczności zakupu jeśli żaden jego wymiar nie przekracza 25 cm.
2. KUPUJESZ Z DOSTAWĄ? Oddaj zużyty sprzęt w miejscu dostawy nowego sprzętu (1 za 1) po zgłoszeniu w momencie zakupu.
Przy zakupach on-line zaznacz w formularzu zamówienia opcję odbioru starego sprzętu.
3. NAPRAWIASZ? Zostaw zużyty sprzęt w punkcie serwisowym, jeśli naprawa jest niemożliwa.
JEŻELI NIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PODANYCH MOŻLIWOŚCI :
4. ODDAJ zużyty sprzętu w punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) lub podczas objazdowej zbiórki odpadów
niebezpiecznych (OZON), szczegóły na www.kzg.pl.
5. ZGŁOŚ zużyty sprzęt o wadze pojedynczej sztuki powyżej 20 kg i nie większej niż 60 kg, do odbioru bezpośrednio
z domu mieszkańca pod numerami telefonów: 58 624 66 11, 609 045 410 (jeżeli nie masz możliwości transportu).
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