1. Podaj pełny adres Urzędu Gminy Ostaszewo.
ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo

2. Podaj imię i nazwisko skarbnika naszej gminy.
Grażyna Gałka

3. W jakich latach Wójtem Gminy Ostaszewo był Pan Kazimierz Stadnicki?
1997-2010

4. Od kiedy (dzień, miesiąc i rok) funkcjonuje nasza gmina w obecnym jej kształcie?
1 stycznia 1973 r.

5. Kiedy Rada Gminy Ostaszewo podjęła uchwałę w sprawie herbu naszej gminy – podaj dzień,
miesiąc i rok (nr XXXVI/157/2009 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i banneru gminy).
17 września 2009 r.

6. Wymień barwy herbu gminy Ostaszewo (zgodnie z zasadami heraldyki i opisem w uchwale).
Zielony, złoty i srebrny

7. Obchodzimy w tym roku 660-lecie Nowej Kościelnicy. Najstarsze w gminie jest jednak
Ostaszewo – ile lat więcej liczy?
19

8. Ile gospodarstw rolnych w naszej gminie zajmuje powierzchnię w przedziale 50 i więcej ha?
15

9. Podaj imię i nazwisko najmłodszego radnego.
Adam Adamczyk

10. Ilu mężczyzn zasiada w Radzie Gminy Ostaszewo?
12

11. Uporządkuj nazwiska Radnych Gminy Ostaszewo wg kolejności alfabetycznej – podaj trzy
pierwsze.
Adamczyk Adam, Bojarska Anna, Dabiński Jerzy

12. Ile jednostek pomocniczych funkcjonuje w naszej gminie?
7

13. Ilu radnych gminnych zasiada w radach sołeckich?
4
Zenon Doliński – zastępca sołtysa (Jeziernik), Andrzej Przedcieczyński – sołtys (Piaskowiec),
Jerzy Dabiński – sołtys (Palczewo), Jolanta Moryto - członek (Gniazdowo)

14. 35 osób zasiada w radach sołeckich (ogółem w całej gminie), ile wśród nich jest kobiet?
7
Bożena Zdyb (Jeziernik), Urszula Procyk i Emilia Korczak (Piaskowiec), Anna Ćwiek (Nowa
Cerkiew), Krystyna Kaliszewska (Nowa Kościelnica), Ewa Jaszuk (Palczewo), Jolanta Moryto
(Gniazdowo)

15. Wymień wszystkie sołectwa naszej gminy od najmniejszego do największego (pod względem
liczby ludności, wg stanu na dzień 31.08.2012 r.).
Gniazdowo (224), Palczewo (254), Nowa Kościelnica (417), Nowa Cerkiew (422), Piaskowiec
(433), Jeziernik (478), Ostaszewo (951)

16. O ile więcej jest mężczyzn (1633) od kobiet (1546) w naszej gminie (wg stanu na dzień
31.08.2012 r.)?
87

17. Jaki odsetek (w zaokrągleniu do pełnych %), w odniesieniu do ogólnej liczby ludności naszej
gminy, stanowią osoby niepełnoletnie (wg stanu na dzień 31.08.2012 r.)?
21%

18. Jedyny drewniany kościół na Żuławach znajduje się w Palczewie (kościół pod wezwaniem
Matki Boskiej Częstochowskiej). Podaj rok jego budowy.
1712 r.

19. Podaj nazwę obszaru chronionego krajobrazu leżącego w granicach naszej gminy.
Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu

20. Podaj nazwę Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 na terenie gminy.
Dolina Dolnej Wisły

21. Ile jest pomników przyrody znajduje się na terenie naszej gminy (zgodnie z POŚ)?
6 (2 x Wierzba biała, Sosna limba, Żywotnik, 2 x lipa)

22. Jaka jest długość wału przeciwpowodziowego Wisły na terenie Gminy Ostaszewo?
13,9 km

23. Podaj długość rowów melioracyjnych na terenie gminy.
557,5 km

24. W obrębie jakiego polderu leży nasza gmina?
Chłodniewo

25. Podaj adres strony internetowej instytucji której dyrektorem jest Monika Zadrożna.
http://gdkis.ostaszewo.pl/

26. Od kiedy działa Gminny Dom Kultury i Sportu w Ostaszewie?
od 01 kwietnia 2003 r.

27. W ramach jakiej akcji zostały zorganizowane zawody sportowe w Ostaszewie 18 maja br.?
"Polska biega"

28. Drużyna którego sołectwa (seniorzy) zdobyła tegoroczny piłkarski "Puchar lata"?
Nowa Kościelnica

29. Podaj imię i nazwisko dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie.
Alicja Redlicka

30. Jaki tytuł ma gazetka szkolna w ZS w Ostaszewie, która ukazywała się w minionym roku
szkolnym?
"Co w szkole piszczy"

31. Jaką nagrodę z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymała w ubiegłym roku Pani
Elżbieta Kloska?
"Srebrne drzewko"

32. Jakich dwóch zagadnień dotyczy program opracowywany przez mieszkańców w ramach
projektu „Decydujmy razem”?
Integracji i aktywizacji społecznej

33. Podaj imię i nazwisko naszego dzielnicowego.
Grzegorz Gołębiowski

34. Która jednostka OSP w roku 2011 najczęściej uczestniczyła w akcjach ratowniczo-gaśniczych i
ile razy?
OSP Ostaszewo, 34 wyjazdy

