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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,  
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa  

i w drugiego człowieka. 
Życzymy, aby Święta Wielkanocne  

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość 
 

 
Wójt Gminy Jerzy Włudzik 

Przewodniczący Rady Gminy Adam Miklaszewicz 
oraz Radni Gminy Kosakowo. 

 
III Olimpiada Zimowa Szkół Podstawowych Gminy Kosakowo 

W poniedziałek, 23 lutego br. odbyła się III Olimpiada 
Zimowa Szkół Podstawowych Gminy Kosakowo. W 
ciekawych konkurencjach sportowych rywalizowały ze sobą 
dzieci ze szkół z Pogórza, Dębogórza i Mostów-  
gospodarza tegorocznych zawodów. W przerwach między 
poszczególnymi blokami sportowymi uczniowie 
odpowiadali na pytania dotyczące sportu.  
Pierwsze miejsce przypadło Szkole Podstawowej im. kadm. 
Xawerego Czernickiego w Pogórzu, drugie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina w Mostach, trzecie - Szkoła Podstawowa im. 

Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową walkę, a zwycięzcom 
gratulujemy wygranej. 

 
I Wyjazd Piłkarzy Gminy Kosakowo do Dukszt na 

Litwie 
Zwycięzcom turnieju Halowej Mini Ligi Piłki NoŜnej: 

druŜynie Mostów (kategoria szkoły podstawowe) i druŜynie 
z Rewy (kategoria gimnazjum) Wójt Gminy wręczył 

nagrodę w postaci wycieczki do Dukszt na Litwie, naszej 
gminy partnerskiej. Gratulujemy zwycięzcom i Ŝyczymy 

wielu miłych wraŜeń w podróŜy i w czasie pobytu na 
miejscu. 

 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – 7 CZERWCA 2009 r. 

 
Wybory europejskie w roku 2009 to jedno z największych wydarzeń demokratycznych na świecie. Dotyczą one 375 

milionów obywateli, którzy pójdą do urn wyborczych w dniach 4–7 czerwca. 375 milionów kobiet i męŜczyzn – z czego 36 
milionów będzie głosować po raz pierwszy – wybierze swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego i nada mu siłę i 
legitymację w Unii Europejskiej. (więcej informacji wewnątrz biuletynu) 

 

                                   

 

        

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

 

 



SPRAWOZDANIE 
Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO 
w okresie od 29.01.2009r. do 3.03.2009r. 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Zarządzeniem Nr 6/2009 ogłosiłem wykaz i ustaliłem ceny zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo przeznaczonych do zbycia w 
trybie przetargu nieograniczonego. Wykaz podlegał wywieszeniu przez okres 21 dni, tj. od dnia 30 stycznia do 23 lutego 2009r. na tablicy ogłoszeń tut. 
Urzędu Gminy. 

2. Zarządzeniem Nr 7/2009 sporządziłem wykaz nieruchomości /dz. nr 43/3 w Rewie/ przeznaczonej do sprzedaŜy w formie bezprzetargowej z zasobu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo. Wykaz wywieszono 3.02.2009r. na okres 6 tygodni na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy. 

3. Zarządzeniem Nr 8/2009 ustaliłem zasady uŜytkowania telefonów komórkowych przez sołtysów 
4. Zarządzeniem Nr 9/2009 powołałem Gminny Zespół Grantowy. Zespół na posiedzeniu w dniu 9 lutego br. dokonał wyboru ofert oraz ustalił kwoty 

dotacji na poszczególne zadania. Na realizację zdań gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznaczono w budŜecie gminy na 2009r. 
120 tys. zł. Wnioskowana kwota dotacji w złoŜonych ofertach to 225.396 zł. W konkursie zgłoszono 13 ofert. Dotacje przyznano dla 12 ofert. Komisja 
postanowiła nie przyznać dotacji dla oferty nr 1 Stowarzyszenia Alternatywnych Sportów Rekreacji i Turystyki INTEGRA z siedzibą w Zawadach, ul. 
Strąkowa Góra 24, 16-075 Zawady /wnioskowana kwota 18.286 zł./ na zadanie „Aktywna Zielona Szkoła w procesie upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu wśród dzieci i młodzieŜy poprzez popularyzację uniwersalnych i nowatorskich form rekreacji ruchowej, czyli to, na co nie ma czasu i miejsca w 
szkole” ze względu na brak w roku bieŜącym środków budŜetowych. Wyniki konkursu od dnia 10 lutego br. znajdują się na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo /menu Stowarzyszenia/. Umowy na dotacje zostały zawarte dnia 2 marca 2009r. 

5. Zarządzeniem Nr 14/2009 sporządziłem wykaz nieruchomości /dz. nr 1035/62 w Pogórzu/ przeznaczonej do sprzedaŜy w formie bezprzetargowej z 
zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo. Wykaz wywieszono 27.02.2009r. na okres 6 tygodni na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu 
Gminy. 

GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI 
1.  Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości: 
- działki nr 171/20, 171/24 i 171/27 o łącznej pow. 26,7593 ha obręb Pogórze w kwocie 351.024,00 zł  z zaliczeniem na poczet odszkodowania za drogi. 
2. Ustalenie renty planistycznej dla nieruchomości objętej zmianą do planu zagospodarowania: 
- działki nr 78/28 o pow. 0,0895 ha obręb Pogórze w kwocie 10.874,00 zł. 
3.  Zawarcie umowy dzierŜawy na część działki nr 244/11 o pow. 100 m2 na okres od 10 lutego do 15 maja 2009 roku na prowadzenie budowy (ustawienie 

barakowozu i materiałów budowlanych na paletach bez składowania odpadów budowlanych. Czynsz za cały okres dzierŜawy 191,71 zł brutto. 
4.  Zawarcie umowy najmu na lokal uŜytkowy o pow. 36 m2 w budynku OSP Kosakowo na okres od 12 grudnia 2008 roku do 6 marca 2009r na 

prowadzenie szkolenia – kursu konserwatorów Sprzętu PoŜarniczego OSP. Czynsz za cały okres 1098,00 zł brutto. 
5.  Zawarcie umowy najmu z osobą prywatną na lokal mieszkalny w miejscowości Pierwoszyno przy ul. Bocznej 15 dla zapewnienia lokalu socjalnego dla 

rodziny eksmitowanej na okres od 16 lutego do 31 grudnia 2009 roku zgodnie z wyrokiem sądowym. Miesięczny czynsz 700,00 zł, przy czym 200,00 zł 
uiszcza podnajemca oraz opłatę za zuŜycie prądu. 

6. Zawarcie w dniu 24 lutego porozumienia w sprawie rozwiązania umowy najmu z dnia 22 grudnia 2008 roku zawartej pomiędzy Gminą Kosakowo a 
osobą prywatna na lokal połoŜony w Pierwoszynie przy ul. Bocznej 15 przed upływem terminu, na który została zawarta z uwagi na rezygnację rodziny 
uprawnionej do otrzymania lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu. 

7. Zawarcie ośmiu umów dzierŜaw na teren w miejscowości Kosakowo przy cmentarzu komunalnym – część działki nr 50/3, stanowiska po 3 m2 z 
przeznaczeniem na sprzedaŜ kwiatów i zniczy. Czynsz dzierŜawny 66,00 zł + VAT 22 % dziennie lub 219,00 zł + VAT miesięcznie:  

     Stanowisko nr  3 na okres 2 dni oraz nr 4 na okres 5 dni, Stanowisko nr C na okres 1 miesiąca, Stanowisko nr B na okres 3 dni, Stanowisko nr E na okres 
3 dni, Stanowisko G na okres 1 miesiąca, Stanowisko nr H na okres 1 miesiąca, Stanowisko nr F na okres 2 dni, Stanowisko nr A na okres 1 dnia, 
Stanowisko  nr 11 i 12 na okres 2 dni 

8.  Zawarcie 1 umowy o ustaleniu odszkodowania za drogi przed zatwierdzeniem podziału nieruchomości 
   a) działka nr111/2 o pow. 0,9922 obręb Dębogórze, odszkodowanie w wysokości 35,00 zł za 1 m2. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
6. Trwają negocjacje w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na udzielenie Koncesji na roboty budowlane- budowa Regionalnego Kaszubskiego 

Centrum Oświatowo- Sportowego w Kosakowie.  
7. W przetargu nieograniczonym na Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych, gm. Kosakowo wybrano ofertę PUK PEKO sp. z o.o. w 

Kosakowie za cenę brutto wykonania zamówienia 360.000 zł.  /wpłynęły dwie oferty/. Umowa zostanie zawarta na okres od 1.04.2009r. do 31.03.2011r. 
8. W przetargu nieograniczonym na Obsługę terenów gminnych gm. Kosakowo – sprzątanie i utrzymanie plaŜ i terenów przyplaŜowych wybrano ofertę PUK 

PEKO sp. z o.o. w Kosakowie za cenę brutto wykonania zamówienia 217.500 zł. /wpłynęło 5 ofert, 1 odrzucono/. Umowa zostanie zawarta na okres od 
30.04.2009r. do 30.09.2011r. /3 sezony letnie/. 

SPOTKANIA I NARADY WÓJTA 
29.01. – przyjęcia interesantów, spotkanie w sprawie komunikacji gminnej z p.Wyszomirskim z ZKM Gdynia 
30.01. – spotkanie we Władysławowie dyskusja na temat powołania Lokalnej Rybackiej Grupy Działania 
31.01. – udział w uroczystości wodowania ksiąŜki pt. „Goście rewskiego strądu” autorstwa Zygmunta Miszewskiego w Dworku w Mostach. 
01.02. – udział w spotkaniu noworocznym seniorów sołectwa Rewa 
02.02. – uczestnictwo w szkoleniu na temat nowej Ustawy o pracownikach samorządowych. 
04.02. – przyjęcia interesantów 
05.02. – udział w negocjacjach w sprawie budowy Regionalnego Kaszubskiego Centrum Oświatowo – Sportowego w Kosakowie 
06.02. – wyjazd wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Adamem Miklaszewiczem do Warszawy - wizyta  u Wice premiera, Ministra Gospodarki 
Waldemara Pawlaka w celu załatwienia spraw związanych z budową Regionalnego Kaszubskiego Centrum Oświatowo – Sportowego w Kosakowie, 
spotkanie z  p. Jackiem Sierakiem w sprawie prognozy finansowej budŜetu Gminy Kosakowo do 2035r. 
09.02. – posiedzenie komisji grantowej, dalsza część negocjacji z firmą Stadianet na temat budowy Regionalnego Kaszubskiego Centrum Oświatowo – 
Sportowego w Kosakowie 
10.02. – przyjęcia interesantów, wizyta u p. Jadwigi Horyd, najstarszej mieszkanki Mostów w dniu jej 99 urodzin 
11.02. – przyjęcia interesantów, spotkanie z władzami Nowego Dworu Gdańskiego – wymiana doświadczeń dot. budowy obiektów oświatowo-sportowych 
12.02. – spotkanie z Burmistrzem Miasta Puck i Wójtem Gminy Puck w sprawie wyjazdu do Chin, przegląd zarządzania kierownictwa Urzędu dot. Systemu 
Zarządzania Jakością ISO  
13.02. – audyt zewnętrzny sprawdzający jednostki certyfikującej ISO 9001:2000 w Urzędzie Gminy, przyjęcia interesantów 
14.02. – udział w obchodach 35-lecia powstania Spółdzielni Usług WielobranŜowych w Rumi 
15.02. – udział i objęcie patronatem I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego Luperkalia’ Mosty 2009  
16.02. – przyjęcia interesantów 
17.02. – rozmowa z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Janem Kozłowskim na temat Regionalnego Kaszubskiego Centrum Oświatowo – Sportowego 
w Kosakowie, spotkanie z p. Andrzejem Zawadzkim w sprawie utworzenia młodzieŜowego klubu piłkarskiego 
18.02. – posiedzenie Rady Metropolitalnej w Gdańsku 
19.02. – przyjęcia interesantów, spotkanie z Wiceprezydentem Gdyni oraz Prezesem spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo, dotyczące rozwiązań 
komunikacyjnych związanych z dojazdem do lotniska 
20.02. – udział w Zebraniu Wiejskim wsi Pierwoszyno 



23 – 27.02. wizyta w Chinach. W 3 osobowej delegacji udział wzięli: Wójt Gminy Kosakowo, Burmistrz Miasta Puck, Wójt Gminy Puck. Koszty wizyty 
pokryli uczestnicy delegacji. 

/zastępstwo Wójta w dn. 23.02-3.03. - z-ca Wójta Z. Miszewski/ 
23.02. – udział i patronat nad III Olimpiadą Zimową w S.P. w Mostach, inauguracja szkolenia „Efektywny Samorząd – kompetentna kadra w Urzędzie 
Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo” w Gdyni 
24.02. – rozmowy w PEWiK Gdynia na temat kanalizacji Pogórza, Kazimierza i Dębogórza Wybudowania w latach 2010-2012, udział w jubileuszu 90-tych 
urodzin p. Leokadii Raducha z Pogórza 
25.02. – udział w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej 
26.02. – udział w komisji dot. zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, spotkanie w sprawie ścieŜki rowerowej Rumia – EC 
27.02. – udział w uroczystości poŜegnania odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, udział w Zebraniu Wiejskim wsi Mosty 
02.03. – udział w Komisji Rolnej Rady Gminy  
03.03. – odbiór robót budowlanych ciągu pieszo-rowerowego Kosakowo-Dębogórze, udział w Zebraniu Wiejskim w Kosakowie oraz w posiedzeniu Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej Rady Gminy. 

Odpowiedzi na zapytania z sesji Rady Gminy Kosakowo dniu 28.01.2009r. 
1/ Sprawa naprawy zdewastowanego chodnika w Alei ZasłuŜonych Ludzi Morza w Rewie 
Chodnik w Alei ZasłuŜonych Ludzi Morza w Rewie został naprawiony. 
2/ Na jakim etapie są prowadzone prace związane z budową kanalizacji w Gminie Kosakowo i kiedy nastąpi zakończenie i odbiór prac? 
Aktualnie budowa kanalizacji obejmuje dwa przedsięwzięcia, tj. w m. Pierwoszyno i m. Rewa IV (osiedle śledziowe, i m. Mosty od ul. Wałowej do 
Magnoliowej). Zgodnie z podpisana umową z wykonawca kanalizacji PI „PÓŁWYSEP” roboty budowlane mają zostać zakończone do 30.06.2009r. 
JednakŜe z uwagi na szybsze, niŜ zakładane wykonanie kanalizacji w m. Pierwoszyno, zakończenie tego zadania moŜliwe będzie z dwumiesięcznym 
wyprzedzeniem. W tym roku zakładamy zrealizowanie budowy kanalizacji w ul. Ceynowy w m. Pogórze. Aktualnie trwają prace projektowe. Roboty 
budowlane planowane są na trzeci kwartał 2009r. 
3/ Na jakim etapie są prace, związane z budową przystani rybackiej w Mechelinkach oraz czy wszelka dokumentacja związana z dofinansowaniem tego 
projektu jest gotowa? 
W celu otrzymania środków z Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007 - 2013" 
niezbędne jest przedłoŜenie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs następujących dokumentów: 1. Dokumentacja techniczna, 2. Pozwolenie na budowę, 
3.Biznes plan inwestycji. 
Jeśli chodzi o dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę – zgodnie z umową zawartą po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – 
wykonawcą została firma REDAN sp. z o.o. z siedziba w Szczecinie. Wykonawca obecnie jest na etapie otrzymywania decyzji środowiskowej dla 
przedmiotowej inwestycji, której otrzymanie planowane jest na marzec br. Planuje się, Ŝe około czerwca 2009r. ma otrzymać pozwolenie na budowę.  
Wniosek aplikacyjny oraz biznes plan są obecnie we wstępnej fazie, ze względu na brak wytycznych oraz odpowiednich rozporządzeń wydanych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
Nabór wniosków w ramach osi 3 Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007 - 2013" 
planowany jest na lipiec 2009r. Gmina Kosakowo planuje otrzymać 100 % refundację kosztów przedmiotowej inwestycji. W przypadku otrzymania 
dofinansowania inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana w latach 2010-2011.  
4/ Na jakim etapie jest budowa hali sportowej w Dębogórzu? 
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac budowlanych hali sportowej w Dębogórzu nastąpi do końca marca 2009r. Rozpoczęcie robót budowlanych 
przewidywane jest na przełomie kwietnia i maja. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2010r. 
5/ Sprawa korzyści finansowych dla gminy Kosakowo, wynikających z budowy zbiorników gazu na terenie gminy. 
Obszerne sprawozdanie wymaga analizy i wyliczeń. Zostanie przedstawione w terminie późniejszym. 
Ponadto: 
Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników s-ki PUK PEKO w Kosakowie została podjęta uchwała wyraŜająca zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd s-ki 
zobowiązania w formie umów leasingu w kwocie powyŜej 100 000, 00 zł w celu sfinansowania zakupu środków trwałych w postaci: 
1. Koparko – ładowarki CASE 695 Super R seria 2 o wartości netto 194 000, 00 zł. 
2. Agregatu prądotwórczego Atlas Copco typ QAS 125 o wartości netto 115 000, 00 zł. 

 
 

Uchwały podjęte na XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
 w dniu 4 marca 2009 roku. 

1. Uchwała nr XXXI/9/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przystani Ŝaglowej na obszarze nr 26 w Mostach, gmina Kosakowo. 

2. Uchwała nr XXXI/10/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne przejęcie nieruchomości połoŜonej w miejscowości Mosty 
Gmina Kosakowo. 

3. Uchwała nr XXXI/11/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości –działek nr 99/4 i nr 99/6 
obręb Dębogórze Gmina Kosakowo. 

4. Uchwała nr XXXI/12/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na rozłoŜenie na raty zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczoną 
nieruchomość. 

5. Uchwała nr XXXI/13/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w miejscowości 
Pogórze Gmina Kosakowo. 

6. Uchwala nr XXXI/14/2009 w sprawie nadania nazwy dla ulicy połoŜonej w obrębie geodezyjnym Kosakowo na terenie Gminy 
Kosakowo. 

7. Uchwała nr XXXI/15/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Kosakowo do projektu „ZOBACZ ILE MOśE NASZE MORZE - 
Turystyczna Kampania Promocyjna Gmin i Miast Powiatu Puckiego”. 

8. Uchwała nr XXXI/16/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Mosty. 
9. Uchwała nr XXXI/17/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Pierwoszyno. 
10. Uchwała nr XXXI/18/2009 w sprawie zmiany budŜetu gminy na rok 2009. 
11.Uchwała nr XXXI/19/2009 w sprawie zmiany uchwały nr XI/59/07 z dnia 19 lipca 2007 roku dotyczącej nadania nazwy ulicy w 
Gminie Kosakowo. 

 

 
Spokojnych Świąt Wielkanocnych, 

Wesołego Alleluja 
Ŝyczą Sołtysi Gminy Kosakowo. 

 



Festiwal Piosenki Naszych Dziadków 
„Muzyka łączy pokolenia”- to hasło, które przyświeca od początków istnienia Festiwalu Piosenek Naszych Dziadków. W tym 

roku konkurs odbył się 20 stycznia w Szkole Podstawowej w Mostach. Udział w nim wzięły równieŜ szkoły z śelistrzewa, Dębogórza, 
Pogórza. 
Celem konkursu było rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia oraz doskonalenie umiejętności wokalnych, propagowanie 
utworów, których słuchają starsze pokolenia. W festiwalu, w trzech kategoriach wiekowych, udział brało 30 uczestników. Konkurowali o 
nagrodę Grand Prix, tj. srebrną muszlę.  
Młodzi wykonawcy konkursu „wyśpiewali” wiele przebojów, których melodie wzruszały i rozbawiały pokolenie dziadków i rodziców. 
Młodych wykonawców oceniało profesjonalne jury. Główną nagrodę otrzymał Wiktor Gabor ze Szkoły Podstawowej w Mostach, który 
brawurowo i niezwykle wzruszająco zaśpiewał utwór Violetty Villas pt. „List do matki”. Laureatami zostali:   
W kategorii kl I – III :  I m – Natalia Szczygieł ( SP w Dębogórzu ); IIm – Wiktoria Rutecka ( SP w Dębogórzu); III m – Zuzanna 
Tabakiernik ( SP w Dębogórzu ); WyróŜnienie – Zespół w składzie : Tymoteusz Filar, Kacper Maksymiuk, Jerzy 
śołnowski ( SP Mosty). 
W kategorii IV – VI : I m – Marcin Molendowski  ( SP w Pogórzu ) oraz Krzysztof Hasse  ( SP w śelistrzewie ); II m – Karolina Mazur  ( 
SP w Mostach ); III m – Hanna Nawrot ( SP w Mostach ) 
Gimnazja: I m – Katarzyna Hewelt   (SP w Mrzezinie ); II m– Weronika Tercjak  ( SP w śelistrzewie ); III m – Weronika Wiśniewska 
(SP w śelistrzewie). 
                                                                                              Gratulujemy !  

Bardzo nam miło, gdy otrzymujemy takie listy… 
Szanowny Panie Wice Wójcie, 
 W imieniu rodziców, których dzieci dojeŜdŜają do Szkoły Podstawowej w Dębogórzu, składamy podziękowania za troskę o 
bezpieczeństwo naszych pociech. 
 Na początku roku szkolnego 2008/2009 wystąpiliśmy do Pana z prośbą o poprawę bezpieczeństwa w czasie dojazdu dzieci do 
szkoły, w godzinach porannych. Prosiliśmy o zmianę autobusu, z krótkiego na przegubowy. Miało to zapewnić więcej miejsca dla dzieci, 
które do tej pory stały w wielkim ścisku i tłoku. Istniała groźba wypadku w czasie hamowania lub zatrzymywania na przystankach. 
ZłoŜył Pan obietnicę, Ŝe dołoŜy wszelkich starań, by rozwiązać ten problem, poniewaŜ bezpieczeństwo dzieci jest jedną z najwaŜniejszych 
rzeczy. 
Cieszymy się, Ŝe słowa znalazły swe odbicie w rzeczywistości. Od początku tego semestru nasze pociechy podróŜują do szkoły 
bezpiecznie. 
 Panie Wice Wójcie jesteśmy zadowoleni, Ŝe naszą gminą przewodniczą ludzie odpowiedzialni i wiarygodni, dla których dobro 
najmłodszych mieszkańców jest rzeczą priorytetową. 
Dziękujemy 
Kosakowo 9.03.09r. 

 

DROGI 
Budowa i naprawa dróg gminnych jest jednym z kluczowych zadań gminy. Potrzeby w tym zakresie są b duŜe i sięgają lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Widząc celowość usystematyzowania działań w zakresie modernizacji nawierzchni dróg juŜ w 
styczniu 2005 roku opracowaliśmy pierwszy „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych”. Dokument ten jest 
publikowany na stronie internetowej Gminy Kosakowo – www.kosakowo.pl . W związku z licznymi telefonami dot. stanu 
nawierzchni dróg informujemy, Ŝe zadania związane z budową i utrzymaniem dróg zostały ustawowo przydzielone trzem 
jednostkom samorządu mterytorialnego: gminie, powiatowi, województwu, w zaleŜności od kategorii dróg. 
 
W budŜecie gminy Kosakowo zadania dot, dróg gminnych podzielono na bieŜące i wieloletnie i zapisano w: 
1.  Wieloletnim Planie Inwestycyjnym /WPI/, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy, którym zostały objęte ul.:Dębogórska (przez las) w  
Dębogórzu Wybudowaniu, Kochanowskiego (dokończenie) w Suchym Dworze, Wiązowa w Mostach, Złote Piaski w Kosakowie. WPI jest  
załącznikiem do uchwały budŜetowej XVIII/124/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. 
2.„Harmonogramie budowy i modernizacji dróg gminnych” - załącznik nr 3b do w/w Uchwały. Na wykonanie zadań wynikających z harmonogramu 
przeznacza się corocznie w budŜecie określone kwoty /w 2009r. - 2.470,000 zł.- dot. ulic: Koperkowa, Warzywna, Mostowa, Majowa, Daliowa, Goździkowa, 
Maciejkowa, Wrzosowa, Do Morza, Brzozowa, Konwaliowa, Świerkowa, Wierzbowa, Boczna, Wiśniowa, Broniewskiego, Kościuszki, Modrzejewskiej, 
Pułaskiego, Skargi, Słowackiego, Kujawska, Pucka, Wielkopolska, Brzechwy, Gałczyńskiego, Makuszyńskiego/ 
3.  Lokalnych inicjatywach inwestycyjnych /LII/, polegających na współuczestnictwie mieszkańców w zgłoszonej przez nich inwestycji, celem 
przyspieszenia jej realizacji. Maksymalny udział gminy moŜe wynosić 50% udziału finansowego, a koszt poniesiony przez mieszkańców odlicza się od 
przyszłych opłat adiacenckich /opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości/. Szczegółowe zasady zostały LII znajdują się równieŜ na w/w stronie 
internetowej gminy. W bieŜącym roku łączny kwota na lokalne inicjatywy, zagwarantowana w budŜecie gminy to 300.000 zł. 
4.  BieŜącym utrzymaniu dróg, polegającym na realizowaniu nagłych i koniecznych potrzeb, takich jak: łatanie dziur w nawierzchniach, wyrównywanie 
dróg gruntowych /w tym: koszty najmu równiarki, zakup kruszywa, oznakowanie ulic, zmiany organizacji ruchu, czyszczenie rowów, itp./. 
Podajemy numery telefonów, pod którymi moŜna uzyskać informacje na temat nawierzchni dróg gminnych: 
1/  w zakresie bieŜącego utrzymania: 660-43-10   z-ca Wójta  Zdzisław Miszewski oraz 660-43-08  podinsp. ds. dróg Irena Depta 
2/  w zakresie odtwarzania nawierzchni po pracach związanych z kanalizacją gminy - 660-43-30 Ref. Inwestycji, 679-15-31 spółka PUK PEKO w 
Kosakowie   
3/  w zakresie lokalizacji nowych zjazdów z dróg gminnych: 660-43-02 podinsp. ds. technicznych Krzysztof Janik. 
Budową dróg zajmuje się referat inwestycji, tel. 058 660-43-30. 
DROGI WOJEWÓDZKIE:  do Rumi (dawny pas startowy),  ul. śeromskiego (od skrzyŜowania do Kościoła w Pierwoszynie) 
Kontakt telef.  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – Rejon w Pucku, tel. : 058 673 25 44, e-mail puck@zdw.hnet.pl  
DROGI POWIATOWE:  Pogórze – Suchy Dwór (ul.Szkolna); Pogórze (ul.Wiejska) – Kosakowo (ul.śeromskiego); Kosakowo 
(ul.Chrzanowskiego) – Dębogórze (ul.Pomorska) – Kazimierz (ul.Kwietniowa); Pierwoszyno (ul.Kaszubska od ronda przy kościele) 
– Mosty (ul.Gdyńska) – Rewa (ul.Morska); Mosty – Mechelinki (ul.Szkolna) 
Kontakt tel.: Zarz ąd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Pucku: tel.:  058 774-32-80 e-mail: 
sekretariat@zd.puck.pl 

 



 
Dyplomatyczne relacje i współpraca z Miastem Heze /Chiny/ 
 

Informujemy, Ŝe w czasie pobytu Wójta Gminy w Heze, prowincji Shandong 
Chińskiej Republiki Ludowej zostało zawarte porozumienie o przyjaznej 
współpracy w takich dziedzinach działalności, jak: gospodarka, handel, nauka, kultura 
i edukacja, mające na celu ułatwienie wymiany doświadczeń oraz promocję regionów. 
Podobne porozumienia zawarły Miasto i Gmina Puck. Koszty wyjazdu nie obciąŜyły 
budŜetu gminy.  

 
WYBORY – 7 CZREWCA 2009r. 

Gdzie zapisać wyborcę 
Jak wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza, prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma:  
a) obywatel polski, który:  - najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, - nie został pozbawiony praw publicznych 
prawomocnym orzeczeniem sądu- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, - nie został pozbawiony 
praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 
b) obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który: - najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, - 
zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Polsce, - został ujęty w stałym rejestrze wyborców, - nie został pozbawiony praw 
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest 
obywatelem. 
Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. MoŜna być wpisanym tylko do jednego spisu. 
Do spisu wyborców z urzędu zostają ujęte osoby uprawnione do głosowania w miejscu zameldowania na pobyt stały.  
Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich wpisania do rejestru wyborców. 
Będzie to miejsce zameldowania na pobyt stały, o ile nie złoŜyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym 
miejscu. 
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkali na obszarze gminy i posiadający prawo 
wybierania mogą uczestniczyć w wyborach pod warunkiem, Ŝe najpóźniej w 30. dniu po zarządzeniu wyborów, tj. do dnia 9 
kwietnia 2009 r. złoŜą w urzędzie gminy wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców. 
 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Kosakowo z dnia 13 marca 2009r. 

w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w 
wyborach do parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 
 
Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z 
późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, Ŝe na obszarze Gminy Kosakowo Wójt Gminy wyznaczył następujące miejsca 
przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych: 

- gminne słupy ogłoszeniowe usytuowane w kaŜdej wsi 
oraz dla urzędowych obwieszczeń wyborczych w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. śeromskiego 69. 

 
                                                                                                                        Wójt Gminy 

                                                                                                                         /-/ Jerzy Włudzik 
Obwodowe Komisje Wyborcze zostaną powołane do 17 maja 2009r. Pełnomocnicy komitetów wyborczych zgłaszają po 
jednym kandydacie do składu kaŜdej obwodowej komisji wyborczej – do Wójta do dnia 8 maja 2009r. 

 
Wyniki zbiórek pieni ęŜnych na terenie Gminy Kosakowo 

1. Komitet do przeprowadzenia zbiórki ofiar na rzecz Daniela Hildebrandt 
/mieszkańca naszej gminy/ złoŜył do Wójta Gminy sprawozdanie, w którym informuje, Ŝe w wyniku przeprowadzonej do 
puszek w dniu 8 lutego 2009r. zbiórki zebrano 1.158,04 zł. Pieniądze zostały wpłacone w całości na konto Fundacji 
„PATOS” z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 67, pod opieką której jest Daniel, z dopiskiem: „Pomoc w leczeniu Daniela 
Hildebrandt od mieszkańców Gminy Kosakowo” /dot. pozwolenia Wójta Gminy Kosakowo Nr OO-KS.5022/2/09 z dnia 
30.01.2009r/. 
2.Informujemy, Ŝe Stowarzyszenie Wspierające Osoby Dotknięte Chorobami Nowotworowymi „Bliźniacy.org”  z 
siedzibą w Wejherowie, które w dniach 4-6 lipca 2008r. w czasie imprezy Heineken Open'er Festival przeprowadzało 
zbiórkę pienięŜną informuje, Ŝe zebrano kwotę 177 zł. Środki te zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów 
leczenia podopiecznego Stowarzyszenia /dot. pozwolenia Wójta Gminy Kosakowo Nr OO-KS.5022/1/08 z dnia 4.07.2008r./. 
3. Zbiórka na rzecz uczniów z Gimnazjum w Mostach przeprowadzona przez Radę Rodziców  
Informujemy, Ŝe w wyniku zbiórki zebrano kwotę 790 zł. Przeprowadzający zbiórkę dziękują za udzielone wsparcie: p. A. 
Merchel, J. Włudzikowi, Z. Miszewskiemu, A. Miklaszewiczowi, firmom: Mastpol, „”Jakubowski’, Celstan, Cukiernictwo 
B. Formela, Prokokos, hurtowni Tropic, sklepom Marko i Kasia /dot. decyzji Nr OO-KS.5022/3/09 z dnia 4 lutego 2009r./. 



 
Szanowni Rodzice 

 Nowy projekt Ministerstwa Edukacji Nauki, dotyczący obniŜenia wieku szkolnego, czeka na przegłosowanie w Sejmie. 
Projektowane obecnie zmiany mają na celu obniŜenie do 6 lat wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego. 
Prosimy rodziców, którzy w roku szkolnym 2009/2010 zechcą posłać 6 latka do szkoły o odebranie i wypisanie wniosku w 
obwodowej szkole.  
Termin ten dotyczy równieŜ dzieci 5-letnich, które zgodnie z projektem MEN, będą miały prawo do bezpłatnej edukacji 
przedszkolnej od 2009/2010r. 
PoniewaŜ prace legislacyjne przedłuŜają się, a Dyrektorzy mają coraz mniej czasu niezbędnego do zorganizowania edukacji na nowych 
zasadach, prosimy Państwa o pomoc i terminowe składanie wniosków. 
 

Szanowni Państwo 
W związku z wieloma pytaniami związanymi z organizacją komunikacji miejskiej  a dotyczącą przejazdów uczniów zamieszkujących 
Gminę Kosakowo wyjaśniamy,  Ŝe:  
a) Od dnia 1 stycznia 2009r do 30 czerwca 2009r. oraz od 1 września 2009 r. do 31 grudnia 2009 r, uczniowie zamieszkali na terenie 
gminy Kosakowo, a uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Mostach, Szkoły Podstawowej w Pogórzu, Szkoły Podstawowej w 
Dębogorzu i Gimnazjum w Mostach oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkali w Dębogórzu Wybudowaniu i 
Kazimierzu uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej  na terenie Gminy Kosakowo od poniedziałku do 
soboty, w godzinach 6.00 – 20.00. Podstawą do bezpłatnego przejazdu ucznia jest legitymacja szkolna zawierająca dane o miejscu 
zamieszkania ucznia.  
b) W przypadku spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, do w/w przejazdów uprawnia zaświadczenie wydane 
przez szkołę/ przedszkole zgodnie z rozorządzeniem MENiS w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów 
państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a takŜe zasad legalizacji 
dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ( Dz.U. 
2005.Nr.58.poz 504 z późn zm). 

 
WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kosakowo informuje, iŜ pierwszy w tym 
roku wywóz odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców gminy Kosakowo odbędzie się w miesiącu maju.  
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców obsługiwanych przez niŜej wymienione firmy 
wywozowe przedstawia się następująco: 
Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem Robót Sanitarno-
Porządkowych Sanipor Sp. z o.o. w Gdyni:                                                           - 16 maja,   
  
Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Rumi - PUK: 
1. Pogórze, Suchy Dwór       - 15 maja 
2. Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie       - 18 maja 
3. Kosakowo, Pierwoszyno       - 19 maja 
4. Rewa         - 20 maja 
5. Mosty, Mechelinki        - 21 maja, 
Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych z Zakładem  
Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach      - 19 maja,    
Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych z Metalpolem  - 19 maja. 

 
KOMUNIKAT 

/selektywna zbiórka odpadów/ 
Komunalny Związek Gmin przypomina, Ŝe z dniem 31.03.2009 zostanie zlikwidowany pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów w 
Suchym Dworze przy ul. Kochanowskiego 2. Mieszkańcy otrzymali juŜ informację na temat moŜliwości segregacji odpadów w systemie 
workowym, a mianowicie, Ŝe w ramach umowy na odbiór odpadów komunalnych naleŜy się miesięcznie jeden bezpłatny zestaw worków 
na makulaturę, tworzywa sztuczne oraz szkło. Mieszkańcy mają równieŜ moŜliwość oddania odpadów gromadzonych selektywnie do 
kontenera znajdującego się w Kosakowie, w bazie PEKO przy ul. Chrzanowskiego 44. 
Dodatkowo na koniec marca zostanie ustawiony specjalny pojemnik w kształcie „słupa ogłoszeniowego” do zbiórki odpadów z tworzyw 
sztucznych oraz szkła (butelki po napojach, opakowania po produktach spoŜywczych itp). Ustawiony będzie na placu zabaw w Suchym 
Dworze, z przeznaczeniem dla spacerowiczów oraz osób korzystających z placu zabaw. Mamy nadzieję, Ŝe poza funkcją uŜytkową będzie 
pełnił równieŜ funkcję edukacyjną, wskazując jak naleŜy prawidłowo postępować z odpadami opakowaniowymi. 

 
 

 

Św. pamięci 
Grabowska Barbara z Pogórza, lat 90 

Stankiewicz Janina z Dębogórza Wybudowanie, lat 84 
Szleszyńska Janina z Pogórza, lat 81 

Kuchnowska Jadwiga z Rewy, lat 80 
Chorzelewska Zofia z Rewy, lat 68 

Stysiek Tadeusz z Mechelinek, lat 61 

Willma Benedykt z Kosakowa, lat 60 



Informacja o podjęciu Planów Odnowy 
Miejscowości Mostów i  Pierwoszyna 

Na zebraniach wiejskich w Pierwoszynie /20.02.2009/ i w 
Mostach /27.02.2009/ mieszkańcy przyjęli Plany Odnowy 
swoich miejscowości. Programy te zostały następnie w dniu 
4 marca br. zatwierdzone na sesji przez Radę Gminy 
Kosakowo. Dzięki temu będziemy mogli ubiegać się o 
dofinansowanie ze środków Unii w zakresie urządzenia w 
Mostach i Pierwoszynie skwerków z ławeczkami i zielenią, 
parkingów oraz dla m. Mosty budowy chodnika 
prowadzącego ze skwerku do szkoły, a w Pierwoszynie ze 
skwerku do Domu Kultury. Plany Odnowy Miejscowości 
mają uzasadniać potrzebę tych inwestycji oraz ich 
przedstawienie. Obie inwestycje będą zawierały się w 
projekcie „Odpocznijmy razem – kształtowanie obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców w miejscowościach wiejskich Mosty i 
Pierwoszyno”. 
O ich dofinansowanie będziemy się ubiegać w ramach 
Działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

     
 

 
 

KOMUNIKAT PRASOWY  
Agencja Rynku Rolnego zakończyła przyjmowanie 

wniosków 
Agencja Rynku Rolnego informuje, Ŝe Oddziały 
Terenowe ARR zakończyły przyjmowanie wniosków 
o przyznanie dopłaty z tytułu zuŜytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany zbóŜ ozimych, wysianych w okresie od 1 
lipca do 30 listopada 2008 roku. 
Następny termin składania wniosków o przyznanie 
dopłaty z tytułu zuŜytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego rozpocznie się  

15 kwietnia 2009 r. i potrawa do 15 czerwca 2009 r. 

We wskazanym terminie będzie moŜna ubiegać się o 
przyznanie dopłaty z tytułu zuŜytego do siewu materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany: 

�  zbóŜ ozimych (wysianych w okresie od 1 lipca do 30 
listopada 2008 r.),  

�  zbóŜ jarych (wysianych w 2009 r.),  
�  roślin strączkowych (wysianych w 2009 r.),  
�  ziemniaka (wysadzonego w 2009 r.). 

Informacje na temat dopłat do materiału siewnego 
moŜna uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, 
w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub w 
Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod 
numerem: (0 2 2)  6 6 1- 7 2 - 7 2. 

TPI  czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-
16:00. Konsultantom moŜna równieŜ zadawać drogą 
elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów 
administrowanych przez ARR, korespondencję naleŜy 
kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl. 

 

MELIORACJE 

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 rozpoczął się nabór wniosków o wykonanie 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt 
Skarbu Państwa przy współudziale publicznych 
środków wspólnotowych, z zwrotem przez 
zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w 
postaci opłaty inwestycyjnej.  
Tytuł projektu  „Odbudowa urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej 
retencji na terenie na terenie województwa pomorskiego” 
Nabór wniosków rozpoczął się 16.02.2009 i trwa do dnia 
30.04.2009.  
Wnioski naleŜy składać w Zarządzie Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 80-531 
ul. Sucha 12: 
- osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7.00 do 15.00, 

- listem poleconym lub przesyłką kurierską, wysłanymi nie 
później niŜ ostatniego dnia terminu składania wniosków tj. 
30.04.2009 (decyduje data nadania). 

 
Informacje dla potencjalnych wnioskodawców oraz 
formularz wniosku wraz z załącznikami dostępne są na 
stronie ZMiUW WP w Gdańsku: www.zmiuw.gda.pl oraz w 
siedzibach terenowych oddziałów Zarządu zlokalizowanych 
na terenie województwa. 
Dodatkowych informacji w powyŜszej sprawie udziela 
Marcin Stefański, inspektor ds. 
funduszy unijnych, tel.: 343 22 54 do 56 wew. 217 ,  
e-mail:m.stefanski@zmiuw.gda.pl 

 

Wójt Gminy Kosakowo 
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Gminy 
Kosakowo na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze 
przy wejściu głównym, wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaŜy w formie bezprzetargowej 
zamieszczonego w Zarządzeniu nr 16 Wójta Gminy 
Kosakowo z dnia 06 marca 2009 roku. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Kosakowo i 
przeznaczona została do zbycia w trybie bezprzetargowym 
na rzecz właściciela działek przyległych w celu 
poprawienia warunków ich zagospodarowania (w oparciu o 
art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 
Nieruchomość stanowi działki nr 78/52, 78/53, 78/54, 
75/55 i 78/56 o ogólnej powierzchni 866 m2 obręb 
Pogórze, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW 
NR 10350 Sadu Rejonowego w Wejherowie 
Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Pucku. 
Wykaz wywiesza się na okres 6 tygodni począwszy od dnia 
6 marca 2009r 
 

Konkurs na Dyrektora Szkoły 
Wójt Gminy Kosakowo ogłosił konkurs na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Pogórzu. 

Informacje o konkursie na stronie internetowej: 
http://www.bip.kosakowo.pl/ w dziale oświata. 

„Biuletyn” - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo 

Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Anna Padée ( Sekr. Redakcji) 

Adres: 81-198 Kosakowo ul. śeromskiego 69, tel. 058 660-43-00, fax 660-43-01 e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl 

Ukazuje się między 15 a 20 dniem kaŜdego miesiąca. Nakład 2700 egz. 



 WÓJT GMINY KOSAKOWO OGŁASZA  
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAś NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI  
POŁOśONYCH W MIEJSCOWOŚCI KOSAKOWO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO 

 
OPIS NIERUCHOMOŚCI : 
Nieruchomości atrakcyjnie połoŜone na terenie gminy Kosakowo, granicząca z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi, w pobliskim kontakcie z 
głównymi drogami publicznymi, przeznaczone do sprzedaŜy w trybie przetargu nieograniczonego. 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2009 o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo ul. śeromskiego 69 (II piętro) odrębnie na 
kaŜdą nieruchomość wg kolejności podanej w ogłoszeniu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konkretną nieruchomość w 
wysokości 10 % ceny wywoławczej przelewem najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2009 roku na konto Urzędu Gminy Kosakowo BS RUMIA 65 8351 0003 
0000 1267 2000 0040 i okazanie kwitu wpłaty w dniu wyznaczonym na przetarg. 
W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej naleŜy komisji przetargowej przed otwarciem przetargu przedłoŜyć aktualny ( max do 3 miesięcy 
przed terminem przetargu ) wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa. 
Ustala się minimalne postąpienie w wysokości 6.000,00 zł dla kaŜdej nieruchomości. Dodatkowo nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. 
Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet ceny sprzedaŜy. 
JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w 
zawiadomieniu, organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
Cena nabycia nieruchomości w trybie przetargu powiększona o 22 % podatek VAT płatna jest do dnia zawarciu umowy notarialnej. 
Okazanie przedmiotu sprzedaŜy moŜliwe będzie w dniu 9 kwietnia 2009 w godzinach od 10:00 do 11:00 ul. Złote Piaski Kosakowo 
Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pod nr telefonu 660 43 35 lub 
osobiście w pokoju nr 107 Urzędu Gminy Kosakowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na www.bip.kosakowo.pl 
Wójt Gminy Kosakowo zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia przetargu jedynie z waŜnych uzasadnionych powodów. 
INFORMACJA: WYLICYTOWANA W WYNIKU PRZETARGU NIEOGRA NICZONEGO CENA NABYCIA NIERUCHOMO ŚCI PODLEGA 
POWIĘKSZENIU O 22% PODATKU VAT. 
 

WYKAZ NIERUCHOMO ŚCI STANOWI ĄCYCH WŁASNO ŚĆ GMINY KOSAKOWO PRZEZNACZONYCH DO 
SPRZEDAśY W DRODZE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. 
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58.U,MN - teren zabudowy 
usługowej nieuciąŜliwej, 
występującej samodzielnie lub 
łącznie z mieszkaniem 
( działki  od 1/1 do 1/4 ) 
 

 
 
 

56.MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, bliźniaczej 
( działki od 1/6 do 1/16 ) 
 
 
 
 
61.MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, bliźniaczej 
(działki od nr 1/17 do 1/25 ) 

 
 
62.U,MN – teren zabudowy 
usługowej nieuciąŜliwej, 
występującej samodzielnie lub 
łącznie z mieszkaniem  
( działki od nr 1/26 do 1/30 ) 
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OGŁOSZENIA 
* Sołtys wsi Dębogórze wraz z Radą Sołecką organizuje w dniach 27 i 28 maja 2009r wycieczkę do Lichenia.  
Zapisy do 31 marca br., koszt wycieczki od 120zł do 150zł. Informacje pod tel. (058) 679-10-97 
* Sołtys wsi Dębogórze dziękuje Panu Wojciechowi Kuli za wykonanie metalowej podstawy do nowego KrzyŜa. 
* Czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo przepraszamy, Ŝe przedłuŜa się odbiór nowego 

lokum z czytelnią, który przewidziany na przełom kwietnia/maja br. Do tego czasu biblioteka będzie 

nieczynna. 



 
 

 
KAMPANIA SPOŁECZNA  

“W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” 

Na terenie, który obejmuje Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” około 15% mieszkańców domków jednorodzinnych 
przyznaje się, Ŝe spala odpady domowe we własnym piecu (badanie opinii społecznej 2003r.). Przyczyną tego zjawiska jest brak wiedzy 
i świadomości ludzi na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. Tzw. „podwójna oszczędność” opału i kosztu 
wywozu odpadów to główne powody, dla których mieszkańcy nieświadomi skutków takiego postępowania decydują się na  
to rozwiązanie. 

Prawda jest inna. Domowe instalacje nie są wyposaŜone w Ŝadne urządzenia do oczyszczania spalin. Oznacza to, Ŝe wraz z dymem do 
atmosfery przedostają się m.in. dioksyny i furany. Niskie kominy domków jednorodzinnych i duŜa wilgotność powietrza sprzyja 
opadaniu toksycznych substancji w najbliŜszym sąsiedztwie, gdzie przenikają do gruntu, kumulowane są w roślinach m.in. warzywach  
i owocach oraz mięsie zwierząt, które spoŜywamy. Wdychane są równieŜ przez nas wraz z powietrzem i stają się źródłem zaburzeń 
układu oddechowego i gospodarki hormonalnej organizmu, osłabienia układu odpornościowego, a takŜe chorób nowotworowych. 
Płacimy więc najwyŜszą cenę - tracimy zdrowie. Wybierając spalanie śmieci ponosimy długotrwałe konsekwencje nie ograniczające się 
do przykrego zapachu poniewaŜ toksyny uwolnione do środowiska pozostają w nim na stałe.  

Spalając odpady domowe nadające się do recyklingu to takŜe strata cennych surowców, których powtórne 
wykorzystanie chroni zasoby naturalne, zmniejsza zuŜycie energii elektrycznej, wody, itp. Interesująca jest na tym tle 
nasza niechęć do profesjonalnych instalacji do termicznego przekształcania odpadów, które stosują nowoczesne 
techniki redukowania emisji zanieczyszczeń,  przez co są bezpieczne i ekologicznie. 

Kampania dotycząca szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych prowadzona jest przez Związek kolejny raz. Obecna pod 
tytułem “W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”, rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Jest ona realizowana  
we współpracy z gminami, WFOŚ i PFOŚ w Wejherowie i Pucku. Podobnie jak wcześniej, jej celami są przede wszystkim: 
- budowa świadomości mieszkańców w zakresie zagroŜeń dla środowiska i zdrowia człowieka, wynikających ze spalania odpadów  
w piecach domowych, 
- promowanie działań zmierzających do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 
- dąŜenie do ukształtowania wśród mieszkańców postawy tzw. „samokontroli” sąsiedzkiej, 
- promowanie nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów, w tym bezpiecznych ekologicznie instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów. 

Adresatami, do których skierowana jest kampania są głównie mieszkańcy domków jednorodzinnych, ogrzewanych ciepłem z pieców  
na paliwo stałe, a takŜe mieszkańcy, którzy borykają się z problemem spalania odpadów przez ich sąsiadów. 

Poprzez kampanię chcemy: 
- ograniczyć nawyk spalania odpadów w paleniskach domowych, 
- poprawić jakość powietrza w regionie poprzez zmniejszenie emisji pyłów  
oraz związków niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, tj. dioksyny, furany, związki 
chloru i fluoru, tlenki azotu, siarki, tlenek węgla oraz metale cięŜkie, 
- wykształcić i utrwalić nawyk prawidłowego postępowania z odpadami, 
- podnieść świadomość w zakresie gospodarowania odpadami z zastosowaniem 
ekologicznie bezpiecznych technologii.  

 
Kampania ma charakter medialny. Przy jej realizacji współpracujemy z TVP Gdańsk i TK CHOPIN, które od listopada do stycznia 
emitowały film p.n. “Niech Cię oświeci światłość ze śmieci”. Dzięki Gryf Media Centrum na przełomie listopada i grudnia był on takŜe 
wyświetlany na ekranach LCD w 46 liniach komunikacji miejskiej w Gdyni. Radio Gdańsk w dniach 21.XI.-18.XII. przeprowadziło 
emisję spotu radiowego oraz konkursu ekologicznego p.n. “Zielony Komin”, który był poświęcony problemom spalania odpadów  
w piecach domowych. Od grudnia 2008 do lutego 2009 pojawiły się publikacje prasowe w biuletynach gminnych. We wszystkich 
gminach Związku prezentowany był plakat reklamujący akcję o tym samym tytule. Obecnie trwa jeszcze konkurs dla najmłodszych 
dzieci p.n. “Małe dzieci nie chcą śmieci - Spalanie śmieci szkodzi i szpeci”. 

KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl 
- gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, mail: dgo@kzg.pl 



WYDARZENIA SPORTOWE I KULTURALNE 
Kibol-Cup 2009 
W tegorocznym turnieju halowej piłki noŜnej Kibol-Cup 
w Pucku, gminę Kosakowo reprezentowały zespoły 

Mostów i 
Dębogórza. Mosty 
ze swojej grupy 
wyszły z kompletem 
zwycięstw, niestety 
odpadły w 

ćwierćfinale. 
Dębogórze z kolei, 
wygrało dwa 
pierwsze mecze 

grupowe - zapewniało im to juŜ wyjście z grupy - niestety 
z powodu gry w druŜynie piłkarzy spoza zgłoszonej listy, 
zostało zdyskwalifikowane z turnieju. Szkoda.  

 
Wyniki Konkursu Poetyckiego poświęconego Miłości 
Wieczór Poetycki poświęcony Miłości odbył się 19 lutego 
w siedzibie GOKiS w Rewie. Uczniowie szkół 
podstawowych i 
gimnazjalnych zaprezentowali 
własne utwory poetyckie. 
Zarówno wartość artystyczną 
wierszy o bardzo szeroko 
rozumianej miłości (jak i 
sposób ich prezentacji, 
oceniało Jury w składzie: Pani 
E. Kowalewska Dyr. GOKiS 
oraz Pani Hildegarda 
Skurczyńska - nauczyciel i 
pedagog. Konkurs Poetycki 
zdominowali uczniowie SP w Pogórzu i SP w Dębogórzu. 
Poetyckie laury przypadły: - I miejsce - Michał Toczek 
(SP Pogórze), II miejsce - Artur Mach (SP Pogórze), III 
miejsce - Konstancja Baltyzar (SP Pogórze). 
WyróŜnienia: Marta Nowosielska (SP Dębogórze), 
Martyna Grabińska (SP Dębogórze) 
Następnie zaprezentowali się znani i cenieni trójmiejscy 
poeci: Piotr Rudzki (autor m.in. tomów: W niepokoju, 
Juwenilia Piotrowe, dokumentu literackiego Wąskie linie 
snów, załoŜyciel Grupy Poetyckiej WARS) oraz Lech 
Landecki (autor tomu Drzazgi pod powiekami, laureat 
licznych konkursów, m.in. VI Gdyńskiego Przeglšdu 
Połowy Poetyckie 2007). Wszystkim naszym Gościom i 
Młodym Poetom dziękujemy za wspólnie spędzony 
wieczór nad poezją i muzyką.                                                   
Łamcie pióra dalej! 

 
Piłkarze z Gimnazjum w Mostach najlepsi w 
śelistrzewie 
24 lutego br. w śelistrzewie odbył się Halowy Turniej Piłki 
NoŜnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w śelistrzewie. 
Zgłosiło się 8 druŜyn, które zostały podzielone na dwie 
grupy: w grupie A 
znalazły się zespoły 
śelistrzewa I, Mostów, 
Mrzezina i 
Władysławowa II; w 
grupie B - śelistrzewa 
II, Kostkowa, Helu i 
Władysławowa I. 
 
Mosty w swojej grupie 
zajęły pierwsze miejsce. W półfinale pokonały zespół 
śelistrzewa II 4:0, a w finale spotkały się z druŜyną 
Kostkowa. Mecz zakończył się wygraną Mostów 2:1. 
Opiekunem zespołu Mostów był Kazimierz Wróbel. Na 
zakończenie Turnieju, dyrektor Zespołu Szkół w 
śelistrzewie wręczyła puchary dla najlepszych 3 zespołów: 
Mostów, Kostkowa i śelistrzewa I. Wszystkie druŜyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy.  
Gratulujemy naszym piłkarzom udanego występu! 
 
Zakończenie rozgrywek Halowej Mini-Ligi Piłki NoŜnej 
14 marca 2009 r. w Hali Sportowej w Mostach zakończyły 
się rozgrywki Halowej Mini-Ligi Piłki NoŜnej. Zespoły 
rywalizowały w dwóch grupach: klas gimnazjalnych oraz 
szkół podstawowych. W młodszej grupie - szkół 
podstawowych - najlepsi okazali się piłkarze Mostów I (68 
pkt.), którzy wyprzedzili zespoły Rewy (53 pkt.), Mostów II 
(33 pkt.), Iskry (30 pkt.), Dębogórza (9 pkt.) i Kazimierza (7 
pkt.). W starszej grupie - klas gimnazjalnych - pierwsze 
miejsce zajęła Rewa (45 pkt.) przed Dębogórzem (31 pkt.), 

Mostami I (16 pkt.), 
Mostami II (9 pkt.) i 
Kazimierzem (0 pkt.). 
Gratulujemy!  
 
 
 
 
 

 
DZIEŃ KOBIET W D ĘBOGÓRZU 

Uroczyste spotkanie kobiet w tym roku odbyło się w Domu 
Kaszubskim w sobotę 7 marca . Jego gospodarze, sołtys Józef 
Melzer wraz z członkiem rady sołeckiej, przywitali panie 
wręczając kaŜdej symboliczny kwiatek. Następnie przy 
świecach, kawie i ciastkach mieliśmy – nie po raz pierwszy - 
duchową ucztę muzyczną, którą zorganizował GOKiS, 
zapraszając Panią A. Bieg Piaseczny oraz A. Kaczor i M. 
Kaczorowskiego - śpiewaków z teatru muzycznego, których 

występy nagrodzono gromkimi brawami. Była równieŜ okazja do wspólnych rozmów. Jak zwykle i niezawodnie udział w 
spotkaniu wziął ks. Proboszcz Jan Grzelak, przekazując w kierunku pań wiele ciepłych słów. 
Dziękujemy wszystkim organizatorom /Sołtysowi Dębogórza, radzie sołeckiej, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu 
O/Dębogórze oraz GOKiS/ za tak miłe spotkanie.



 


