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Uroczyście ślubuję, … 

 
Ŝe dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. 
 
Tymi słowami ślubowania złoŜonego wobec Rady Gminy Kosakowo 
na nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia br. nowo wybrany Wójt 
Gminy Jerzy Włudzik objął obowiązki na następną kadencję. 
Wynik wyborów, który przyniósł wójtowi ponad 75% poparcie 
wyborców, jest dla niego – jak mówi – zachętą do dalszej wytęŜonej 
pracy na rzecz naszej społeczności. 
 
„Wybierając mnie na następną kadencję daliście mi Państwo 
sygnał, Ŝe doceniliście moje dotychczasowe działania. Nie 
zawiodę i tym razem i dziękuję za zaufanie.”    
   

          Jerzy Włudzik 

                       
 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*************************************************** *********************  

 

   

 

        
 

                                 RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO 
 Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór 
 

 

 

 

ZbliŜa się BoŜe Narodzenie, 
święta poprzedzone miłością 

wigilijnego wieczoru, 
czasem choinki i polskiej kolędy, 

święta pełne dobroci,  
ciepła i czułości. 

 
śyczymy, aby te dni były  

spokojne i pogodne, 
a w nadchodzącym roku, 

by spełniły się nadzieje i oczekiwania 
 

Wójt i Radni Gminy Kosakowo 
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I Sesja 
 Rady Gminy Kosakowo w nowej kadencji 

 
I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Kosakowo kadencji 2006 – 2010 odbyła się w sobotę 25 listopada. Poprzedziła ją msza 
święta, odprawiona w kościele p.w. św. Antoniego w Kosakowie przez księŜy proboszczów Jana Grzelaka, Zbigniewa 
Walczaka i Stanisława Jarzembskiego. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego 
rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sali. Zaszczyt ten przypadł pani Wiktorii Śliwi ńskiej, radnej z 
Pierwoszyna. Po złoŜeniu przez nowych radnych ślubowania, odbyły się wybory organów wewnętrznych rady. 
Na przewodniczącego wybrano ponownie Adama Miklaszewicza i na zastępcę przewodniczącego Ireneusza Bobera. 
Powołano Komisję Rewizyjną w składzie: Marek K ąd ziela - przewodniczący, Alicja Brzozowska, Dariusz Godlewski, Jerzy 
Olszewski i Mirosława Piotrkowska oraz cztery stałe komisje, których przewodniczącymi zostali: 
1. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Alicja Brzozowska 
2. Komisji Ekologii, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Wiktoria Śliwi ńska 
3. Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu – Wojciech Klimczyk 
4. Komisji Samorządu Terytorialnego i  Zdrowia- Sławomir Dąbrowski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwały podjęte 
na I Inauguracyjnej Sesji  Rady Gminy Kosakowo 

w dniu 25 listopada 2006 roku 

1) Nr I/1/06 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo – Adama Miklaszewicza; 
2) Nr I/2/06 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kosakowo – Ireneusza Bobera; 
3) Nr I/3/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej; 
4) Nr I/4/06 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Kosakowo BudŜetowo – Gospodarczej; 
5) Nr I/5/06 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Kosakowo Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu; 
6) Nr I/6/06 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Kosakowo Ekologii, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
7) Nr I/7/06 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Kosakowo Samorządu Terytorialnego i Zdrowia. 

 
 

Uchwały podjęte 
na  III  Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 

w dniu  07 grudnia 2006 roku 
1. Nr III/8/06 w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne przekazanie pomieszczeń dla GOPS-u w Kosakowie; 
2. Nr III/9/06 w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 447 połoŜonej w miejscowości Rewa gmina Kosakowo; 
3. Nr III/10/06 w sprawie sprzedaŜy nieruchomości w trybie bezprzetargowym ( dot. dz. 193/43 w Mechelinkach ); 
4. Nr III/11/06 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo; 
5. Nr III/12/06 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów dzierŜawnych na terenie Gminy Kosakowo; 
6. Nr III/13/06 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Kosakowo 

obowiązujących w 2007 r. 
7. Nr III/14/06 w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Kosakowo; 
8. Nr III/15/06 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007r. 
9. Nr III/16/06 w sprawie zmiany budŜetu gminy na rok 2006  
10. Nr III/17/06 w sprawie ustalenia przedstawicieli Gminy Kosakowo w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 

i Chylonki” w Gdyni; 
11. Nr III/18/06 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych na terenie kraju  dla radnych Rady Gminy 

Kosakowo; 
12. Nr III/19/06 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych na terenie kraju  dla sołtysów; 
13. Nr III/20/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kosakowo; 
14. Nr III/21/06 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej w celu sporządzenia spisów 

inwentaryzacyjnych mienia ogólnonarodowego ( państwowego ) podlegającego przekazaniu na rzecz gminy Kosakowo; 
15. Nr III/22/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały własnej Nr I/6/06 z dnia 25.11.2006r. w sprawie powołania stałej 

Komisji Rady Gminy Kosakowo Ekologii, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
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Sprawozdanie  

 z  prac  Wójta  Gminy Kosakowo  
 w  okresie od 19.10. do 7.12.2006r. 

I.  Sprawy organizacyjne 
 
1) Zarządzeniem Nr 70/2006 zmieniłem zarządzenie dotyczące regulaminu ustalania zasad wydzierŜawiania miejsc przy cmentarzu z 

przeznaczeniem pod handel uliczny. 
   Zmiany polegają na : ustaleniu miesięcznego czynszu dzierŜawy w wysokości 72zł/1m2    netto w przypadku działalności całorocznej, 21zł/m2 

netto w przypadku działalności sezonowej, zwolnienie w 50% z opłaty targowej podmiotów wnoszących opłaty z tytułu dzierŜawy gruntu 
gminnego. Zrządzenie wejdzie w Ŝycie z dniem 1.01.2007r. 

2) Zarządzeniem Nr 78A/2006 z dnia 27.11 dokonałem zmian w składzie Komisji do spraw rozwiązań komunikacyjnych w studium 
uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy odwołując p. T.Kluga i p .J.Śliwi ńskiego, a powołując A.Miklaszewicza, 
I.Bobera, M.Kadzielę i A.Klemenskiego. 

    Komisja ma charakter otwarty dla radnych Rady Gminy Kosakowo. 
 
II.  Gospodarka Nieruchomościami 
 
1. W dniu 27 października 2006 roku Województwo Pomorskie aktem notarialnym przekazało nieodpłatnie Gminie Kosakowo nieruchomości 

połoŜone w miejscowości Mosty ( ujęcie wody ), Dębogórze i Kazimierz ( hydrofornia ) o pow. ogólnej 0,19 ha wraz z obiektami. 
2. W dniu 07 listopada 2006 roku odbyło się zawarcie aktów notarialnych : 
a) Gmina Kosakowo nabyła od osób fizycznych część ul. Hallera w Rewie  
b) UŜytkownik wieczysty nabył prawo własności nieruchomości połoŜonej w Mechelinkach – działka nr 193/28 o pow. 258 m2 za cenę 

7.837,00 zł 
c) Gmina Kosakowo zbyła 5 działek budowlanych w miejscowości Kosakowo i Mosty w trybie przetargu nieograniczonego, który odbył się 03 

października 2006 roku za łączną cenę netto 537.015,00 zł 
3. Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 09 listopada 2006 roku Nr RR-GK.V/MK/7723-DR-15/20C/06 odmówił wydania decyzji stwierdzającej 

przejście z mocy prawa na własność Gminy nieruchomości stanowiących działki nr 52/3 o pow. 693 m2 i 47/3 o pow. 237 m2 połoŜonych w 
obrębie Pogórze. 

4. W dniu 30 listopada 2006 roku odbyło się zawarcie aktów notarialnych na zbycie przez Gminę Kosakowo 3 działek budowlanych w 
miejscowości Kosakowo i Mosty w trybie przetargu nieograniczonego, który odbył się 03 października 2006 roku za łączną cenę netto 
274.390,00 zł 

5. Zawarcie w dniu 19 października 2006 roku umowy ustalającej odszkodowanie za drogi wydzielone z działki nr 107/3 połoŜonej w Pogórzu 
z zaliczeniem na poczet przyszłej opłaty adiacenckiej naliczonej z tytułu  podziału geodezyjnego gruntu. 

6. Ustalenie decyzją opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego : 
a) działki nr 361 połoŜonej w Rewie w wysokości 13.432,20 zł 
b) działek nr 360/1 i 360/3 połoŜonych w Rewie w wysokości 19.446,40 
7. Ustalenie renty planistycznej dla nieruchomości objętych zmianą do planu zagospodarowania : 
a) działka nr 170 obręb Mechelinki w kwocie 20.952,00 zł 
b) działki nr 1027/3 obręb Mosty w kwocie 7.065,00 zł 
c) działki nr 1022 obręb Mosty w kwocie 14.550,00 zł 
d) działki nr 1288 i 1289 obręb Mosty w kwocie 23.466,00 zł 
 
III.  Zamówienia publiczne 
 
1) UniewaŜniono II przetarg nieograniczony powyŜej 60.000 Euro na zimowe utrzymanie   dróg gminnych, gdyŜ cena najkorzystniejszej oferty 

przekroczyła kwotę, jaką zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia. Umowa została zawarta w trybie z wolnej ręki na 
podstawie art.67 ust.1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych na najbliŜszy  sezon  zimowy /m-ce XII-III/– z firmą JANTRANS Jan 
Kruszyn z Dębogórza Wybudowania, za cenę 150 tys.zł. + VAT. 

2) W przetargu nieograniczonym na budowę I i II etapu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Goździkowej w Kosakowie została wybrana 
oferta PUK PEKO  z Kosakowa za cenę brutto 110.595,20 zł, ( wpł. 1 oferta) 

3) W przetargu nieograniczonym na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości połoŜonych w Mostach i 
Kazimierzu w rejonie drogi wojewódzkiej, ul. Rumska  została wybrana oferta Biura Urbanistycznego PPP z Gdańska za cenę brutto 28.914zł. 
( wpł. 4 oferty w cenach od 28.914zł. do 64.660zł.) 

 
IV.  Spotkania i narady Wójta 
 
20.10.2006 – spotkanie z Panią A. Kościukiewicz przedstawicielką Radia Kaszebe w sprawie promocji Gminy Kosakowo i zawartego 
porozumienia o współpracy medialnej. 
21.10.2006 – wyścig kolarski o puchar Wójta i Przewodniczącego Gminy Kosakowo 
otwarcie promenady (ciągu pieszo – rowerowego) Kosakowo – Pierwoszyno 
23.10.2006 – spotkanie z mieszkańcami ul. Rzepakowej w sprawie dalszej realizacji inwestycji przebudowy drogi 
24.10.2006 – negocjacje dotyczące wykupu gruntów pod parking w Kosakowie i drogę obwodową w Rewie 
26.10.2006 – uroczysty odbiór wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej w Pierwoszynie (pas startowy) z udziałem wicemarszałka woj. 
pom. Mieczysława Struka;  
- uroczysta sesja Rady Gminy Kosakowo podsumowująca kadencję 2002 –2006 
27.10.2006 – podpisywanie aktów notarialnych 
30.10.2006 – 93 urodziny Pana Jana Poglettke z Rewy, 
31.10.2006 – kontrola budowy świetlicy sołeckiej w Dębogórzu Wybudowanie, 
02.11.2006 – udział w obchodach Zaduszek Morskich w Rewie 
03.11.2006 – spotkanie z mieszkańcami wsi Dębogórze Wyb. w zmodernizowanej świetlicy sołeckiej, 
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- spotkanie w Dębógorzu z przedstawicielką Samoobrony Danutą Hojarską, rolnikami i pracownikami ARiMR oraz Agencji Rynku Rolnego w 
sprawie moŜliwości pozyskiwania funduszy unijnych na działalność rolniczą, 
04.11.2006 – otwarcie i udział w festynie „P iknik w Gęśniku” 
06.11.2006 – przewodniczenie posiedzeniu Rady Sołeckiej w Pierwoszynie 
07.11.2006 – czat internetowy 
10.11.2006 – udział w inauguracji Świątecznych Targów Handlowych w DLS Suchy Dwór 
11.11.2006 – Święto Niepodległości – udział w gminnych uroczystościach 
- Bieg Niepodległościowy – uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom 
17.11.2006 – spotkanie z potencjalnymi inwestorami obiektów handlowych na terenie Gminy Kosakowo 
- 90 urodziny Pani Anny Rzepa z Kosakowa 
20.11.2006 – odbiór ulicy Ogrodowej po modernizacji 
- jubileusz 60-cio lecia poŜycia małŜeńskiego Państwa Poglettke z Rewy, 
- spotkanie z mieszkańcami ul. Bahdaja w Suchym Dworze w sprawie dofinansowania inicjatywy społecznej mieszkańców 
22.11.2006 – udział w jury konkursu „Poznajemy naszą gminę i region” w Szkole Podstawowej w Mostach 
24.11.2006 – uroczyste spotkanie z członkami projektu REJNET (dot. wód deszczowych) 
25.11.2006 – Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Kosakowo kadencji 2006 –2010 
27.11.2006 – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko geodety w ramach ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko w Urzędzie 
Gminy Kosakowo 
29.11.2006 – spotkanie dotyczące studium komunikacyjnego Gminy Kosakowo 
30.11.2006 – podpisywanie aktów notarialnych 
01.12.2006 – spotkanie w sprawie pełnej obsługi strony internetowej oraz promocji Gminy Kosakowo 
02.12.2006 – udział w uroczystościach 50-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
04.12.2006 – udział w spotkaniu inauguracyjnym KZG Dolina Redy i Chylonki 
- udział w pracach komisji rolnej 
05.12.2006 – podpisywanie aneksów do umów dotyczących dofinansowania realizowanych inwestycji przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki  
- udział w pracach komisji budŜetowej 
- udział w Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Kosakowo – ślubowanie wójta 
06.12.2006 – kontrola zachowania porządku na terenie Gminy Kosakowo – objazd terenu  
- udział w pracach komisji samorządowej 

 
PODATKI LOKALNE W 2007r.  

– niewielkie zmiany,  
ulgi dla rolników i rozpoczynających działalność gospodarczą, nowy podatek - od dróg 

PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI  
1/ od budynków lub  ich części : 
a) mieszkalnych - 0,56 zł. od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej     (bez zmian) 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub ich części, które podlegają opodatkowaniu po raz pierwszy od 
dnia 1 stycznia 2007r. – 9,00 zł od 1 m2 poiwerzchni (nowy) 
c)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 17,70 zł. od 1 m2 powierzchni uŜytkowej  (bez zmian) 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,66 zł. od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej (było 8,58 zł) 
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych –  3,75 zł. od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, (było 3,71 zł) 
zdrowotnych) 
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego –  5,70  zł. od 1 m2 powierzchni uŜytkowej (bez zmian) 
2/ od gruntów : 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,68  zł. od 1 m2 powierzchni (bez zmian) 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65  zł. od 1 ha powierzchni,(było 3,61 zł) 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez  organizacje poŜytku 
publicznego –  0,30   zł od 1 m2 powierzchni (było 0,27 zł) 
d) drogi – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (nowy) 
3/ od budowli – 2 %  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3 -7 (bez zmian)  

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW – bez zmian 
Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów – za kaŜdego psa 35,00 zł. 
Emerytom i rencistom obniŜa się ustaloną stawkę podatku tylko od jednego psa do 17,50 zł. 
Podatek płatny  jest z góry bez wezwania do dnia 15 marca  lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym dana osoba fizyczna stała się 
posiadaczem psa. 
Zarządza się pobór podatku beznakazowo, w drodze inkasa, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/90/05 z dnia 29.09.2005 r. późn. 
zm. 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – bez zmian 
Przypominamy o obowiązku beznakazowego złoŜenia deklaracji – do dnia 15.02.2007r. 
PODATEK ROLNY - zmniejszony 
Podatek rolny wynosi: 
17,76 zł od 1 kwintala Ŝyta  (było 27,88 zł) płacimy.: za 1ha przeliczeniowy 44,40 zł (było 69,70 zł) 
                                          za 1ha fizyczny 88,80 zł (było 139,40) 
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I Ty moŜesz zostać  
Świętym Mikołajem 

„Prawdziwie daje ten kto,  
czerpie taką samą radość z dawania jak z brania” 

Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Pogórzu 
zorganizował akcję charytatywną, której celem było 
pozyskanie środków na zakup paczek świątecznych dla 
dzieci.  
W ramach akcji odbyła się w szkole loteria fantowa, sprzedaŜ 
ciast a w październiku sprzedaŜ zniczy. Dzięki współpracy z 
rodzicami dzieci naszej szkoły udało nam się przygotować 25 
świątecznych paczek. 
Dnia 6 grudnia po raz trzeci zawieźli śmy prezenty 
wychowankom Rodzinnego Domu Dziecka w Smolnie.  
Radość obdarowywanych dzieci była dla nas najlepszym 
podziękowaniem. Cudownie jest otrzymywać prezenty,  
wspaniale jest teŜ j e dawać! ś pewnością będziemy o tym 
pamiętać i w przyszłym roku, bo przecieŜ kaŜdy moŜe zostać 
Świętym Mikołajem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
HALOWY TURNIEJ PIŁKI NO śNEJ 

Wójt Gminy Kosakowo serdecznie zaprasza na Halowy 
Turniej Piłki NoŜnej, którego rozpoczęcie planowane jest  
na 14 stycznia 2007 r. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 
8 stycznia o godz.16.00 na hali sportowej w Mostach. 

MEN przypomina o końcu waŜności 
legitymacji szkolnych 

Z końcem roku tracą waŜność legitymacje szkolne wydane 
przed 2002 r. Umieszczona jest na nich nieaktualna  
informacja o przysługującej 50-proc. zniŜce na przejazdy 
środkami publicznego transportu zbio rowego. Obecnie 
wynosi ona 37 proc.  - przypomina Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 
Uczniowie mający legitymacje szkolne wydane na 
"starych" drukach, od 1 stycznia 2007 r. przestaną mieć 
prawo do korzystania z ulgowych przejazdów. Zdecydował 
tak w swoim rozporządzeniu minister infrastruktury. Jak 
czytamy w informacji umieszczonej w czwartek na stronie 
internetowej ministerstwa edukacji, legitymacje na 
"starych" drukach mogły być wydawane tylko do 31 
grudnia 2002 r. Później wszystkie legitymacje szkolne  
powinny być wydawane na nowych drukach. Mimo to 
nieliczna grupa uczniów posiada jeszcze legitymacje 
wydane na "starych" drukach. Dlatego resort przypomina 
dyrektorom szkół o konieczności wymiany starych 
legitymacji szkolnych na nowe.  

„Morzanie” w Koncercie 50-lecia 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 

W dniu 02.12.br .na scenie Opery i Filharmonii Bałtyckiej  
na gdańskiej Ołowiance odbył się finałowy koncert z 
okazji 50-lecia powstania Zrzeszania Kaszubsko – 
Pomorskiego. 
Przy pełnej sali, pośród szacownych gości, zarówno z 
kręgu działaczy ZKP,  jak i władz miasta Gdańska 
rozbrzmiała w nowych opracowaniach, ujęciach i  
mistrzowskich wykonaniach muzyka kaszubska… 
Wśród wykonawców koncertu, zatytułowanego „ Gdze 
moja checz” znaleźli się znamienici artyści jak Anna 
Fabrello (solistka Opery Bałtyckiej)  - sopran, oraz 
laureaci wielu konkursów śpiewczych : Aleksandra 
Kucharska – Szefler - sopran, Michał Czernawski, Ryszard 
Minkiewcz i Grzegorz Piotr Kołodziej – śpiew, organista i 
Dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 
Roman Perucki, kontrabasista Olo Walicki, wirtuoz-
akordeonista Cezary Paciorek oraz Orkiestra Symfoniczna 
Akademii Muzycznej w Gdańsku – pod dyrekcją  
Przemysława Stanistawskiego, znanego mieszkańcom 
Gminy kierownika artystycznego Chóru „ Morzanie”, a 
takŜe organizatora niezapomnianych koncertów 
muzycznych, jakie w tym roku odbyły się w naszej gminie 
w miesiącu lipcu w Rewie. 
Kaszubska muzyka, opracowana i  wykonana przez 
artystów muzyków – profesjonalistów zabrzmiała w nowy,  
niezwykły sposób na tej samej  scenie, na której  
występowały i występują gwiazdy nie tylko krajowe, ale i  
światowego formatu. 
Ciekawe aranŜacje i piękne, profesjonalne wykonania 
sprawiły, Ŝe kaszubskie, ludowe często nuty wyszły spod 
strzech i zabrzmiały z nieodpartym, świeŜym brzmieniem,  
porywając serca słuchaczy. 
Koncert, w całości prowadzony pod batutą dyrygenta 
Przemysława Stanisławskiego, zakończyła pełna ekspresji 
kantata „Kaszuby”, naładowana wachlarzem nastrojów 
odmalowujących i porywy wiatru, szum i ciszę morza, spokój 
jezior i szmer lasów. Wykonana przez Orkiestrę Symfoniczną 
Akademii Muzycznej w Gdańsku, solistkę Annę Fabrello oraz 
zjednoczone Chóry Kaszubskie, wśród których zaprezentował się 
z powodzeniem rodzimy Chór „Morzanie” – w niezwykły sposób 
zaakcentowała nie tylko piękno Kaszub, muzyki, ale przede 
wszystkim umiłowanie tego zakątka, tej naszej małej Ojczyzny. 
Ranga koncertu, który był „na Ŝywo” transmitowany przez 
„Radio Kaszebe”, nagrywany i rejestrowany przez Telewizję 
TVP 3,  a następnie pokazany w magazynie regionalnym TVP 3 „ 
Rodno Ziemia” wskazuje, Ŝe nasz rodzimy Chór „ Morzanie” 
jest docenianym i liczącym się zespołem, a jego udział w tak 
powaŜnych koncertach nie jest przypadkowy. 

                   
 

URZĄD PRACY INFORMUJE: 
 

Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków: 
Miejsce 
składania 
oświadczeń 

Składanie 
oświadczeń

Wypłata 
świadczeń 

Miejsce wypłaty 

 
Urząd Gminy  
Kosakowo 
Biuro Obsługi 
Interesanta 

 
 

27.12.2006 

 
 
10.01.2007 

 
Bank Rumia  
Spółdzielczy   
o/Kosakowo  

ul. śeromskiego 67 
 godz.: 800 - 1700 
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SPOTKANIE CZŁONKÓW ZKP 
Wiele wraŜeń moŜna było wynieść z ostatniego spotkania członków 
dębogórskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które 
odbyło się w Domu Kaszubskim 20 października br. 
Pani Prezes Ewa Purska przedstawiła sprawozdanie z realizacji 
planu na 2006 rok, który został osiągnięty dzięki licznym 
sponsorom. Następnie, za zaangaŜowanie i pomoc w krzewieniu 
kaszubszczyzny, kaszubskim tulipanem ze srebra i bursztynu 
uhonorowano wójta Jerzego Włudzika oraz 15 firm, w tym m.in. 
Bank Rumia Spółdzielczy, DLS, Wilbo, Ludek. 
Ciepłe słowa do osób, które słuŜą na rzecz Zrzeszenia, skierował 
Wójt Gminy, wręczając im statuetki „Złotego Kłosa”. Otrzymali je 
państwo Anna i Stanisław Henning z Rewy, Franciszka i 
Franciszek Sorn z Mostów oraz Hildegarda i Józef Tocke z 
Dębogórza. Spotkanie umilił występ dziecięcego zespołu 
regionalnego ze Szkoły Podstawowej w Dębogórzu, prowadzony 
przez p. H. Skurczyńską i T. Czerwińską. 
Na zakończenie wręczono legitymację Zrzeszenia p. Stefanowi 
Śliwi ńskiemu z Pierwoszyna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaszubski Regionalny Chór „ Morzanie”  
oraz Wójt Gminy Kosakowo 

zapraszają 
 wszystkich mieszkańców gminy na 
Koncert Kolęd Kaszubskich  

który odbędzie się w dniu  30 grudnia 2006 r. o godz. 1700 

w kościele p.w. PodwyŜs zenia KrzyŜa Św. w Pierwoszynie. 
Wśród wykonawców usłyszymy 8 chórów, w tym Chór „ 
Morzanie” oraz chóry: z Linii, Wejherowa, Luzina, Pucka, Redy. 
Pierwoszyński koncert wpisany  jest w I Festiwal Kolęd 
Kaszubskich, w ramach  którego odbędą się równieŜ koncerty: - 
w dniu 28.12. o godz.1900 w kościele Św. Stanisława Kostki w 
Wejherowie 
 -w dniu 29.12. o godz. 1900 w kościele Św. Piotra i Pawła w 
Pucku.  

 

Konkurs na najładniej udekorowaną posesję i wioskę 
Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy 
Jak co roku zachęcamy Państwa do udekorowania swoich posesji 
w duchu nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia. W dniach 27 
– 29 grudnia br. komisja konkursowa pod przewodnictwem Wójta 
Gminy dokona przeglądu posesji i wiosek w konkursie na 
najładniejszą dekorację świąteczną. Z wynikami konkursu 
zapoznamy Państwa w najbliŜszym Biuletynie. Zwycięzcom 
ufundujemy ciekawe nagrody z zakresu gospodarstwa 
domowego.                         Powodzenia!!! 

Rozkład jazdy ZKM w Wigili ę 
N86 – kurs pomiędzy Kazimierzem, a Placem Kaszubskim 
w Rumi (przez Dębogórze wybudowanie) 
Kazimierz 21.35 � Pl. Kaszubski 
Pl. Kaszubski 23.20 � Kazimierz 
Kazimierz 23.35 � Pl. Kaszubski 
Pl. Kaszubski 1.20 � Kazimierz 
N73 – kurs pomiędzy Dębogórze (Słonecznikowa), a 
Kosakowem (Kościół) 
Dębogórze 21.43 � Kosakowo 
Kosakowo 23.20 � Dębogórze 
Dębogórze 23.43 � Kosakowo 
Kosakowo 1.20 � Dębogórze 
770 - kurs pomiędzy Mechelinkami, a Pierwoszynem 
Kościół 
Mechelinki 23.45 � Pierwoszyno 
a) dodatkowy kurs  146 pomiędzy Pierwoszynem 
Kościół, Rewą (przez Mechelinki) 
Pierwoszyno 1.15 � Rewa 

           
 

Prawie nowy samochód poŜarniczy 
W wyniku przeprowadzonego przetargu zleciliśmy 
Przedsiębiorstwu Specjalistycznemu BOCAR sp. z o.o. z 
Korwinowa k. Częstochowy zabudowę nadwozia samochodu 
ratowniczo-gaśniczego naszej Ochotniczej StraŜy PoŜarnej STAR 
244 (wg wymagań dla samochodów ratowniczo - gaśniczych i 
samochodów ratownictwa technicznego, przeznaczonych dla 
OSP). 
W dniu 16 listopada br. mieliśmy niecodzienną okazję 
uczestniczyć w odbiorze samochodu po kapitalnym remoncie. 
Prezentował się jak nowy. 
 
Samochód wyposaŜony jest w zbiornik wodny o pojemności 2.5 
tysiąca litrów oraz pompę wysokiej wydajności, a zatem jego 
głównym przeznaczeniem będą działania gaśnicze. Dodatkowo 
mieścić się w nim będzie takŜe sprzęt ratownictwa technicznego, 
jak na przykład: sprzęt hydrauliczny do ratowania ludzi 
poszkodowanych przy wypadkach samochodowych – sprzęt 
medyczny, specjalistyczne piły do  cięcia drewna, betonu i stali, 
agregat prądotwórczy wraz z systemem oświetleniowym. StraŜacy 
będą mogli przewozić nim takŜe dodatkowe pompy i zbiorniki do 
akcji przeciwpowodziowych równieŜ drabiny i wyposaŜenie do 
działań na wysokości. Sami straŜacy przyznają, Ŝe duŜym atutem 
tego samochodu jest jego wszechstronne wyposaŜenie. 
Oby jednak wyjazdów było jak najmniej. 
 
Koszt przedsięwzięcia to 113 tysięcy zł (z tego 63 tys. z budŜetu gminy , 
45 tys. środki od Zarządu Wojewódzkiej  Ochotniczej  StraŜy  PoŜarnej w 
Gdańsku i 5 tys. od Państwowej StraŜy  PoŜarnej w Pucku). 
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Podświetlenie kościoła 
Pod koniec listopada br. gmina wykonała podświetlenie 
kościoła p.w. PodwyŜszenia krzyŜa w Pierwoszynie.  
Szczególnie w okresie adwentu jaki obecnie przezywamy 
Kościół przyciąga nasz wzrok i skłania do refleksji i zadumy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uwaga 
Zmiany w uprawnieniach  uczniów do bezpłatnych 

przejazdów środkami komunikacji  miejskiej.  
1. Od 1 stycznia 2007r. przez cały rok szkolny, uczniowie 

zamieszkali na terenie gminy Kosakowo, a uczęszczający do 
szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie 
Gminy będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej (w granicach gminy Kosakowo), przez 
cały dzień od poniedziałku do soboty . 
Podstawą bezpłatnego przejazdu ucznia będzie legitymacja 
szkolna zawierająca dane o miejscu zamieszkania ucznia i adres 
szkoły. 

2. Od 1 stycznia 2007r. przez cały rok szkolny, uczniowie 
zamieszkali w Kazimierzu i Dębogórzu –Wybudowaniu, a 
uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 
1, zlokalizowanych na terenie Rumi, będą nadal uprawnieni do 
bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej (na 
terenie Rumi ) na podstawie wykupionych przez Gminę biletów, 
zaś na terenie gminy Kosakowo, przez cały dzień, od 
poniedziałku do soboty. 
Podstawą bezpłatnego przejazdu ucznia będzie legitymacja 
szkolna zawierająca dane o miejscu zamieszkania ucznia i adres 
szkoły. 

3. Od 1 stycznia 2007r. przez cały rok szkolny, uczniowie 
zamieszkali na terenie gminy Kosakowo, a uczęszczający do 
gimnazjów o specjalności artystycznej lub sportowej, będą 
uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji 
miejskiej od poniedziałku do soboty na trasie: miejsce 
zamieszkania- Pogórze Górne( pętla), Pogórze Górne( pętla)- 
miejsce zamieszkania. 
Podstawą bezpłatnego przejazdu ucznia będzie legitymacja 
szkolna zawierająca dane o miejscu zamieszkania ucznia i adres 
szkoły. 

4. Uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjów 
poza gminą Kosakowo /wyłączając w/w szkoły w Rumi/, 
wyraŜający wolę uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych 
realizowanych w szkołach gminnych, otrzymają zwrot kosztów 
przejazdu w formie biletu jednorazowego przejazdu.  Nie mają  
uprawnień do bezpłatnych przejazdów do szkoły. WiąŜe się to z 
tym, Ŝe subwencję oświatową za tych uczniów nie otrzymuje 
Gmina Kosakowo. 

5. W przypadku klas zerowych do w/w przejazdów uprawnia 
zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy Kosakowo i Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni, zatwierdzone przez odpowiednią 
szkołę. 
Usługi wymienione w pkt 1,2,3,4, będą finansowane w ramach 
zapłaty budŜetowej gminy Kosakowo uzgodnionej na 2007r. 

śYCZENIA 
Na zbliŜające się Święta pragniemy złoŜyć Ŝyczenia przeŜywania 

BoŜego Narodzenia 
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń. 

Sołtys wsi Pogórze 

                 
Sołtys Maria Zielińska dziękuje za poparcie w wyborach do Rady 

Gminy Kosakowo. Jednocześnie wraz z Radą Sołecką składa 
mieszkańcom Rewy Ŝyczenia zdrowia i pomyślności  
z okazji Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego Roku. 

***************************************************  
śyczenia zdrowych i pogodnych Świąt BoŜego Narodzenia oraz 

szczęśliwego Nowego Roku 2007 przekazują równieŜ sołtysi oraz 
Rady Sołeckie  

pozostałych wsi z Gminy Kosakowo 
SOŁTYSI I ROLNICY NA WIEJSKIEJ 

W dniach 30.11.-1.12.br. na zaproszenie Samoobrony ponad 30 
osobowa grupa naszych rolników wraz z sołtysami odwiedziła 
Sejm RP. Mieli okazję zobaczyć m.in. sale: posiedzeń Sejmu, 
Senatu, posiedzeń komisji, kolumnową. Nie zabrakło czasu na 
chwilę refleksji w sejmowej kaplicy i na rozmowę z 
wicemarszałek Genowefą Wiśniowską. Nie obyło się równieŜ bez 
spotkania z wicepremierem Ministrem Rolnictwa Andrzejem 
Lepperem, któremu z tej okazji wręczono pamiątkową tabakierkę. 
Została od razu uŜyta przez obdarowanego. 
Następnego dnia, przed drogą powrotną, zwiedzano Zamek  
Królewski. Wyjazd był bardzo udany, za co jego uczestnicy 
dziękują w szczególności p. BoŜenie Sobieralskiej-sołtys  
Dębogórza Wybudowania, Annie Chojnickiej-sołtys Kosakowa 
oraz p. poseł Danucie Hojarskiej, która pomogła w 
zorganizowaniu pobytu na miejscu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zbiórka ksiąŜek dla szkół na Litwie 
Gdy podejmowałem tę inicjatywę obawiałem się, Ŝe efekty tej 
akcji będą mało imponujące. Zawsze tego typu akcjom 
towarzyszy pewna doza ryzyka, w tym wypadku warto było 
zaryzykować. Dzięki Państwa ofiarności udało się zebrać bez 
mała 1000 ksiąŜek i myślę, Ŝe moŜna mówić o powodzeniu akcji, 
a moŜe nawet o sukcesie. Jest to przede wszystkim sukces tych 
wszystkich, którzy potrafili podzielić się tym, co mają. Moja 
osobista rola ograniczyła się do wywołania tematu i poświęcenia 
pewnej ilości czasu na pełnione dyŜury. Co prawda zebrane 
ksiąŜki nie dotarły jeszcze na Litwę, myślę jednak Ŝe nadszedł 
dobry czas by jeszcze raz serdecznie Państwu podziękować za 
czynne wsparcie akcji. To, Ŝe duch solidarności w ludzkich 
sercach nie zaginął jest cenne i bardzo budujące. Kiedyś inni 
pomagali nam, teraz my pomagamy innym - tak właśnie powinno 
być- to prawdziwa solidarność. 

             radny Andrzej Kurowski 
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Z ochroną środowiska „za pan brat” 

 
Postęp cywilizacji i rozwój gospodarczy powoduje coraz większy wzrost ilości odpadów. Polska jest jednym z największych 
„producentów” odpadów w Europie, z czego około 30 % to odpady surowcowe (plastik, szkło, makulatura, metal). Z roku na rok 
problem rosnącej „góry śmieci” powiększa się, co powoduje coraz dotkliwsze problemy ekologiczne mające bezpośredni wpływ na 
nasze zdrowie i środowisko przyrodnicze, w którym Ŝyjemy. 

 
Koniecznością jest budowanie świadomości i kultury 
ekologicznej. Aby to osiągnąć wiedza w tym zakresie powinna 
rozpoczynać się juŜ na etapie wychowania przedszkolnego i 
poprzez kolejne poziomy dąŜyć do jej kontynuacji. 
Wychowanie dzieci i młodzieŜy zgodnie z zasadami ekologii 
dotyczy niemal wszystkich dziedzin Ŝycia, przyzwyczajeń, 
nawyków, zainteresowań, zabaw, pracy, wypoczynku i 
poczucia estetyki.  
 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” juŜ od 
dziewięciu lat stosuje róŜnorodne metody przekazywania 
wiedzy równocześnie będąc aktywnym partnerem placówek 
oświatowych w kształtowaniu postaw wobec środowiska.  
 
Podobnie jak w latach wcześniejszych, takŜe w bieŜącym roku 
szkolnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i 
średnich, a takŜe i przedszkolaków przygotowane zostały 
liczne warsztaty i konkursy.  
 

Kontynuowane będą warsztaty dla młodzieŜy gimnazjalnej i licealnej, w ramach których będą oni mogli poznać nowoczesne 
technologie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zagospodarowania odpadów, jak równieŜ sposoby funkcjonowania zakładów 
komunalnych z terenu Związku. A wszystko to w ramach warsztatów p.t. „Oczyszczanie ścieków”, Ujmowanie i uzdatnianie wody” 
oraz „BliŜej Europy - nowoczesne metody gospodarowania odpadami”. Prowadzone są one bezpośrednio na terenach obiektów 
komunalnych zarządzanych przez spółki: „EKO DOLINA” oraz „PEWIK”, który ponadto je finansuje. 

DuŜą popularnością dzieci i młodzieŜy „od przedszkola do liceów” w roku minionym cieszył się ogólnopolski projekt p.n. „Wyprawy w 
poszukiwaniu Ekolandii”. To wspaniałe zajęcia, w ramach których dzieci i młodzieŜ w trakcie pieszej wędrówki mają bezpośredni 
kontakt z naturą. Równocześnie przybliŜają one uczestnikom zagadnienia dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów opakowaniowych. 

JuŜ po raz IX zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów klas 0-III „Małe dzieci nie chcą śmieci”, tym 
razem pod hasłem: „Czysty las”.  

„Mała nakrętka-duŜy problem” to następny konkurs, który cieszy się duŜym powodzeniem dzieci i młodzieŜy. W bieŜącym roku 
szkolnym juŜ po raz czwarty zbierać będziemy plastikowe nakrętki, jednocześnie ucząc się o konieczności odkręcania ich od butelek, 
słoików i innych opakowań przed wyrzuceniem do „kolorowych” pojemników. Te właśnie odpady opakowaniowe (makulatura, butelki 
z tworzywa sztucznego PET, puszki aluminiowe), podobnie jak baterie zbierać dzieci i młodzieŜ moŜe w następnym konkursie p.t. 
„Zielona Szkoła - Zielone Przedszkole”. Jest on podobnie jak „W poszukiwaniu Ekolandii” kontynuacją projektu ogólnokrajowego, 
realizowanego w ramach współpracy Związku z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Komunalnych Związków Gmin z siedzibą w 
Długoszynie.  

Mamy nadzieję, Ŝe realizacja wszystkich naszych projektów, warsztatów i konkursów podobnie jak w latach wcześniejszych zgromadzi 
liczne rzesze dzieci i młodzieŜy.  

KONTAKT  

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, tel. 058-624-45-99 fax. 058-624-46-61 
● ochrona środowiska: tel. 058-624-75-15, dos@kzg.pl     ● gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, dgo@kzg.pl 
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„ śyciodajna woda” 

H - 0 - H [ H2O ] 
Niby prosty związek chemiczny, a jak istotny dla naszego funkcjonowania ! Dwie cząsteczki wodoru i jedna cząsteczka tlenu to 
podstawa Ŝycia wszystkich organizmów na Ziemi. NiezaleŜnie od zamieszkiwanej szerokości geograficznej, od otaczającego 
środowiska, kaŜdy organizm składa się w duŜym procencie z wody. Dla przykładu organizm ludzki zawiera - 70 % wody, natomiast 
organizmy morskie – ok. 90 % wody lub powyŜej tak jak w przypadku meduzy - aŜ 98 % ! 
  
WaŜne procesy Ŝyciowe jak oddychanie, wchłanianie pokarmu odbywają się głównie poprzez cienką warstewkę wody pokrywającej 
błony śluzowe. W niej rozpuszcza się tlen i substancje pokarmowe, które dzięki temu, włączają się w procesy Ŝyciowe organizmu. 
Utrata 20 - 25% wody w komórkach prowadzi zwykle do śmierci. 
 
Woda w przyrodzie występuje w trzech stanach skupienia:  
- ciekłym - w głębi Ziemi, gromadząc się w warstwach wodonośnych i szczelinach skalnych oraz na powierzchni Ziemi w oceanach 

i morzach, jeziorach, stawach, rzekach i zagłębieniach bezodpływowych,  
- stałym - w lądolodach i lodowcach górskich,  
- gazowym - w atmosferze, jako para wodna. 
 
Objętościowo największa ilość wody na kuli ziemskiej zawarta jest w oceanach i morzach – około 97%, w lodowcach i lądolodach - 
około 2%, na wody podziemne przypada około 0,29%, pozostałość stanowią powierzchniowe wody w rzekach, jeziorach, bagnach i w 
atmosferze. 
 
Woda posiada zdolność rozpuszczania róŜnych 
substancji i pierwiastków chemicznych, które 
decydują o jej właściwościach organoleptycznych i 
fizyko-chemicznych, stwarzając tym samym dogodne 
warunki do Ŝycia róŜnym organizmom. 
 
W Ŝyciu człowieka największą rolę odgrywają wody 
zdatne do picia i potrzeb gospodarczych. Pod 
względem zasobności i jakości, zarówno wód 
powierzchniowych, jak i podziemnych, nasz region 
jest uznawany jako jeden z najbogatszych w Polsce.  
 
Na terenie Gminy Kosakowo Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o., w imieniu gminy, 
eksploatuje 5 ujęć wód podziemnych. Podstawowym 
źródłem wody są wody ujmowane przede wszystkim 
z pokładów trzeciorzędowych i czwartorzędowych.  
 
Ujęcia, z których jest dostarczana woda dla 
mieszkańców gminy Kosakowo to: 
- ujęcie „Mosty I” (ujęcie czwartorzędowe), 
- ujęcie „Mosty II” (ujęcie trzeciorzędowe), 
- ujęcie „Kosakowo” (ujęcie trzeciorzędowe), 
- ujęcie „Dębogórze” (ujęcie trzeciorzędowe), 
- ujęcie „Suchy Dwór” (ujęcie trzeciorzędowe). 
 

KONTAKT  

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, tel. 058-624-45-99 fax. 058-624-46-61 
● ochrona środowiska: tel. 058-624-75-15, dos@kzg.pl        ● gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, dgo@kzg.pl 
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WYBORY DO WALNEGO ZGROMADZENIA 
 POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

 
Informujemy, Ŝe . Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o 
izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271) zarządził wybory do Walnego 
Zgromadzenia według poniŜszego harmonogramu. 

Dzień, w którym upływają terminy 
wykonania czynności poszczególnych 

związanych z przeprowadzeniem wyborów 

Treść czynności 

1 2 
do 16 listopada 2006 r. podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały 

Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych 
zgromadzeń izb rolniczych 
 

do 8 grudnia 2006 r. wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej 
przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby  
 

do 6 stycznia 2007 r.  sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i  
przekazanie go komisji wojewódzkiej 
 

do 7 stycznia 2007 r. powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych 
przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej  
 

do 8 stycznia 2007 r. przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych 
komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej 
 

do 13 stycznia 2007 r.  podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe 
 

do 15 stycznia 2007 r. - powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych 
przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad 
powiatowych izby rolniczej, 
- przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w 
okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby 
rolniczej 
 

do 16 stycznia 2007 r. - zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do 
komisji okręgowych w celu zarejestrowania 
 

do 22 stycznia 2007 r. wyłoŜenie spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w 
głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej 
 

do 26 stycznia 2007 r. podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na 
członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych 

do godz. 24.00 
3 lutego 2007 r. 

dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby 
rolniczej uprawnionych do udziału  w głosowaniu w wyborach do rad 
powiatowych izby rolniczej 

do godz. 24.00 
3 lutego 2007 r. 

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom 
obwodowym 

godz. 8.00-18.00  4 lutego 2007 r. WYBORY (głosowanie) 
do 25 lutego 2007 r. zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych 

tej izby 
 

Z głębokim Ŝalem zawiadamiamy, Ŝe w ostatnich dniach odeszli od nas 
Ś.p. 

Jan Rzeppa z Dębogórza, Ŝył 96 lat 
Kazimiera Skowrońska z Kosakowo, Ŝyła 92 lata 
Agnieszka Dettlaff z  Pogórza, Ŝyła 93 lata 
Joanna Bach z Mostów, Ŝyła 85 lat 
Klemens Baranowski z Pogórza, Ŝył 81 lat 
Jerzy Wesołowski z Kosakowa, Ŝył 78 lat 

 
„Biuletyn” bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo 

Redakcja: Krystyna Schmidt (red. naczelny), Elwira Klein (sekr. redakcji) 
Adres : 81 – 198 Kosakowo ul. śeromskiego 69 tel. 660-43-43, fax  660-43-01 e -mail: kosakowo@zgwrp.org.pl. 

Ukazuje się 15 kaŜdego miesiąca. Nakład 2300 egz. 
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Rozwój infrastruktury turystycznej w Mechelinkach 

dofinansowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego 
Realizowany obecnie projekt: "Z klifu na scenę - mała infrastruktura 
turystyczna w Mechelinkach Gm. Kosakowo" uzyskał wsparcie z Samorządu 
Województwa Pomorskiego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na 
rok 2006. 
 
Inwestycja obejmuje budowę zejścia z klifu poprzez wykonanie drewnianych 

schodów prowadzących z klifu na plaŜę (o długości 53 mb), zabezpieczenia zbocza klifu (o 
powierzchni ok. 500m2), oznakowanie terenu (poniewaŜ zejście ma słuŜyć celom turystycznym), 
utworzenie otoczenia scenicznego sceny plenerowej i oznaczenie trasy od sceny do klifu. Powstała 
publiczna infrastruktura do celów turystycznych i rekreacyjnych przyczyni się do wzrostu 
konkurencyjności wsi oraz stworzy pozytywny impuls dla dalszego rozwoju tego rodzaju 
infrastruktury zarówno publicznej jak i komercyjnej w celu rozwoju przedsiębiorczości lokalnej 
oraz utrzymania zaangaŜowania społeczności.  

Przyznana dotacja wyniosła 58 600zł. 

    I n f o r m a c j e  o  p r o g r a m i e: Pomorski Program Odnowy Wsi na rok 2006 został przyjęty 
Uchwałą Nr 799/XLIV/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego. Na jego realizację w budŜecie województwa 
zarezerwowano 5 mln zł. To największa w skali kraju kwota przeznaczona przez samorząd województwa na 
wsparcie projektów z zakresu odnowy wsi, z czego dofinansowano wiele projektów. Program ma na celu: 
aktywizowanie społeczności l lokalnej wokół wspólnego celu, na etapie planowania i realizacji w 
szczególności w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju inicjatyw społecznych, aktywności mieszkańców 
wsi, w tym wspieranie organizacji i liderów wiejskich oraz stworzeniu optymalnych warunków do tworzenia 
rozwoju gospodarczego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków dla rozbudowy infrastruktury 
społecznej i edukacyjnej. W ramach programu moŜliwa była realizacja projektów z zakresu infrastruktury 
turystycznej sportowej, edukacyjnej oraz renowacji obiektów zabytkowych na cele publiczne. Program ma 
słuŜyć realizacji strategii Województwa Pomorskiego 2010 poprzez wspieranie kompleksowej odnowy wsi 
pomorskiej w ramach kształtowania procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy warunków Ŝycia (cel 
strategiczny nr 4). Pomorski Program Odnowy Wsi 2006 wpisuje się w bogatą tradycję programów odnowy 
wsi w naszym województwie sięgających początku lat dwutysięcznych i cieszących się ogromnym 
zainteresowaniem społeczności wiejskich. 

              

PowyŜej zdjęcia z terenu budowy w Mechelinkach. 

Zejście budzi podziw nie tylko wśród mieszkańców, ale i spacerujących o tej porze roku przybyłych gości 
spoza naszego terenu. Rada Sołecka z Pierwoszyna składa podziękowanie za realizację tej budowy w imieniu 
spacerujących i odpoczywających mieszkańców i gości. 
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STATYSTYKA WYBORCZA 
(wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw w dn. 12.11.2006r.) 

 
WYBORY WÓJTA GMINY KOSAKOWO  

1. Liczba uprawnionych do głosowania    -  6279 
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania   -  3767 
3. Frekwencja wyborcza -  60% 
4. Liczba oddanych głosów waŜnych  -  3697 
5. Liczba głosów niewaŜnych - 70 
6. Liczba głosów oddanych na Jerzego Włudzika -  2778 ( 75,14% )  
7. Liczba głosów oddanych na Mirosława Busz  -  919 ( 24,86% ) 
 
Jak głosowano w poszczególnych obwodach głosowania: 

Liczba głosów oddanych 
na Jerzego Włudzika 

Liczba głosów 
oddanych na Mirosława 
Busz 

Nr obwodu głosowania  Liczba 
uprawn. 
do 
głosowan. 

Liczba 
wyborców, 
którym wydano 
karty  do 
głosowan. 

Frekwencja 
wyborcza 

Liczba 
głosów 
waŜnych 
  

głosy  
% 
zaufania 
wyborców 

 
głosy  

% 
zaufania 
wyborców 

Nr 1- Mosty  (Mechelinki, 
Mosty , Pierwoszyno) 

 
2142 

 
1266 

 
59,10 

 
1245 

 
973 

 
78,15 

 
272 

 
21,85 

Nr 2 - Rewa 689 451 65,46 448 295 65,85 153 34,15 
Nr 3 – Dębogórze 
(Dębogórze, Kosakowo, 
Dęb.Wybud., Kazimierz) 

 
1783 

 
1086 

 
60,9 

 
1058 

 
859 

 
81,19 

 
199 

 
18,81 

Nr 4 – Pogórze (Pogórze, 
Suchy  Dwór) 

 
1665 

 
964 

 
57,90 

 
946 

 
651 

 
68,82 

 
295 

 
31,18 

 

WYBORY DO RADY GMINY KOSAKOWO  
 

Liczba oddanych głosów Nr Okręgu 
Wyborczego 

Liczba 
uprawnionych 
do głosowania 

Liczba wyborców 
Którym wydano 

karty  do głosowania 

Frekwencja 
wyborcza 

Liczba 
głosów 

waŜnych 
Imię i nazwisko Liczba 

głosów 
% zaufania 
wyborców 

Nr 1 Mechelinki 
(1 mandat) 

243 168 69,13 168 Bober Ireneusz 
Brzeziński Jan 
Kierszka Henryk 
Stawicka Kinga 
Turzyńska Dorota 

72 
45 
28 
12 
11 

42,86 
26,78 
16,67 
7,14 
6,55 

Nr 2 Mosty  
(3 mandaty ) 

1315 760 57,79 722 Merchel Alina  
Klimczyk Wojciech 
Piotrowska Mirosława 
Buchna Marcin 
Luniak Sławomir 
Kosty ła Tadeusz 
Kujawa Stefan 
Wica Antoni 
Zawadzki Andrzej  

349 
299 
286 
203 
133 
122 
116 
105 
82 

48,34 
41,41 
39,61 
28,12 
18,42 
16,90 
16,07 
14,54 
11,36 

Nr 3 Pierwoszyno 
(1 mandat) 

584 338 57,88 328 Śliwińska Wiktoria 
Kloka Ryszard 

275 
53 

83,84 
16,16 

Nr 4 Rewa 
(2 mandaty ) 

689 451 65,46 444 Olszewski Jerzy 
Zielińska Maria  
Trybułowski Mieczysław 
Kopicki Marcin 
Śliwińska Teresa 
Skelnik Mariusz 

170 
169 
132 
100 
94 
73 

38,29 
38,06 
29,73 
22,52 
21,17 
16,44 

Nr 5  Kosakowo 
(1 mandat) 

571 348 60,94 343 Miklaszewicz Adam 
Kloka Stanisław 

270 
73 

78,72 
21,28 

Nr 6 Dębogórze + 
Dębogórze 
Wybudowanie 
(2 mandaty ) 

961 567 59,00 560 Dąbrowski Sławomir 
Kurowski Andr zej 
Tocke Danuta 
Gloza Beata 
Kaszuba Małgorzata 
Denc Lucyna 

210 
204 
153 
145 
117 
100 

37,50 
36,43 
27,32 
25,89 
20,89 
17,86 

Nr 7  Kazimierz 
(1 mandat) 

251 171 68,13 163 Brzozowska Al icja 
Wrzałek Jadwiga 

119 
44 

73,01 
26,99 

Nr 8 Pogórze 
(2 mandaty ) 

947 539 56,92 524 Strzelec Antoni 
Godlewski Dariusz 
Raducha Sy lwester 
Wronowska Barbara 
Kluga Teresa 
Rudzka Zofia 

194 
181 
171 
152 
109 
74 

37,02 
34,54 
32,63 
29,01 
20,80 
14,12 

Nr 9 Suchy  Dwór 
(1 mandat) 

718 425 59,19 419 Kądziela Marek 
Roszak BoŜena 
Elwart Waldemar 
Owanek Maria 

211 
190 
174 
86 

50,36 
45,35 
41,53 
20,52 
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Skład Rady Gminy Kosaakowo – 15 radnych, w tym: 
- 9 z KWW Jerzego Włudzika ( I. Bober, W. Klimczyk, W. Śliwi ńska, J. Olszewski, A. Miklaszewicz, S. Dąbrowski, A. Brzozowska,   
  D. Godlewski, M. Kądziela) 
- 2 z KWW Teraz Mosty ( A. Merchel, M. P iotrowska)  
- 2 z KWW Twórzmy Wspólnie ( M. Zielińska, B. Roszak) 
- 1 z KWW Andrzeja Kurowskiego ( A. Kurowski) 
- 1 z KWW Przyjaciół Pogórza ( A. Strzelec) 
 
Najwi ększy % zaufania wyborców: 
Okr ęgi jednomandatowe                  Okręgi wielomandatowe 
Wiktoria Śliwi ńska – 83,84%   Kądziela Marek – 50,36% 
Adam Miklaszewicz – 78,72%   Merchel Alina – 48,34% 
Alicja Brzozowska – 73,01%   Roszak BoŜena – 45,35% 
 
Do Rady Powiatu Puckiego wybraliśmy:      1. Mirosława Busza – 583 głosy 
            2. Zbigniewa Turzyńskiego – 521 głosów 
            3. Andrzeja Dzienisza – 404 głosy 
 
Do Sejmiku Województwa Pomorskiego najwięcej , bo 456 głosów wyborców otrzymał Mieczysław Struk. 
 

*************************************************** ****************** 

               
 
Szanowni mieszkańcy Pierwoszyna,  
Obdarzyliście mnie zaufaniem, wybierając na radną gminy Kosakowo. Tym, którzy jeszcze wątpią we mnie i tym, którzy 
oddali na mnie swoje głosy, obiecuję, Ŝe uczynię wszystko, by zabiegać o dobro wspólne naszego sołectwa i godnie 
wykonywać pracę w gminnym samorządzie. 

Z szacunkiem 
Radna wsi Pierwoszyno 

Wiktoria Śliwi ńska 
*************************************************** ********************************************** 
Pragnę podziękować wszystkim Moim Wyborcom za oddanie na mnie swoich głosów. Jestem bardzo wdzięczny za 
pełną wyborczą mobilizację mieszkańcom Dębogórza- Wybudowanie, mojej rodzimej wsi, jak i tym wszystkim osobom 
zamieszkałym w Dębogórzu, którzy udzielili mi kredytu zaufania. DołoŜę wszelkich starań by okazanego przez Państwa 
zaufania nie zawieść. 
      Radny Andrzej Kurowski 

 

UWAGA  od 1 stycznia zmiany przepisów o opłacie ska rbowej 
 
W dniu 16 listopada Sejm RP uchwalił nową ustawę o opłacie skarbowej. Wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 
2007r. (dotyczy równieŜ korespondencji wysłanej do Urzędu pocztą  w  grudniu br., która wpłynie po 1 
stycznia). 
Ustawa znosi opłat ę skarbow ą od poda ń i załączników do poda ń, weksli oraz od dokumentów 
zawieraj ących o świadczenie woli por ęczyciela. Ma to ułatwi ć wnoszenie poda ń drog ą elektroniczn ą.  
Opłacie skarbowej  b ędą podlega ć m.in. zaświadczenia, zezwolenia i koncesje wydawane na wniosek 
zainteresowanego oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu sądowym. 
Wyso kość  tych opłat ma być  proporcjonalna do kosztów ponoszonym przez administrację.  
Nowelizacja wprowadza teŜ nowe stawki opłaty skarbowej. 
Przestanie obowiązywać  opłata administracyjna uchwalana przez rady gmin dot. wypisów i wyrysów ze  
studium lub planów zagospodarowania przestrzennego. W miejsce tej opłaty wprowadzono za wydanie 
wypisu lub wyrysu opłatę skarbową. Wynosi ona: od wypisu do 5 stron – 30 zł, powyŜej 5 stron – 50 zł. od 
wyrysu za kaŜdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część  odpowiadającą stronie formatu A4 – 
20 zł, nie więcej niŜ 200 zł. 
Zachowano zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. Oznacza to, Ŝe 
objęte przedmiotową opłatą będą wyłącznie te czynności urzędowe, od których określono stawki w I części 
załącznika do ustawy. 
Opłata skarbowa b ędzie wnoszona w chwili zło Ŝenia wniosku , nie w chwili wydania zaświadczenia, jak 
obecnie. Będzie zwracana w przypadku, gdy nie zostanie ono wydane.  
Zapłaty nale Ŝnej  opłaty skarbowej  nie b ędzie mo Ŝna dokonywa ć przy u Ŝyciu znaków tej  opłaty /nie 
kupujemy znaczków skarbowych/, lecz wył ącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej . W 
związku z tym zakupione ju Ŝ znaki opłaty skarbowej i urz ędowe blankiety wekslowe powinny zosta ć 
wykorzystane do dnia 31 grudnia 2006r. 
Z ustawą moŜna się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu Gminy 
na www.bip.kosakowo.pl /podatki i opłaty. 
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MIJA ROK 2006... 

 
 

 Sztandar dla OSP Kosakowo 
 WyróŜnienie w konkursie na naj lepszą 

przestrzeń publiczną woj. pomorskiego  

 

 
5-leice Chóru Morzanie 

  

 

 

rekonstrukcja walk w obronie Kępy  Oksywskiej  

Dni Gminy  Kosakowo 

Zajęcie I miejsca w rankingu 
„GMINA-MANAGER 2006” 

 
"Szkoła rycerska”  w Mostach 

 100-lecie p.M. Schimmelpfenig 

 

 
DoŜynki Gminne 

„Mosty  wieś rozwojowa” 

     


