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KOSAKOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
14 października rozpoczął swoją działalność Kosakowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku /UTW/, zainaugurowany w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
wykładem prof. dra hab. Jerzego Młynarczyka pt. „Prawo na co dzień” . Przed 
wykładem, Rektor Honorowy Uniwersytetu Jerzy Włudzik osobiście wręczał 
indeksy „studentkom oraz studentom” Kosakowskiego UTW.  
 
Następnego dnia odbyło się pierwsze Spotkanie z Muzyką, które poprowadziła 
Magdalena Molendowska. Zamiast zwyczajowej prezentacji, słuchacze dostali za 
zadanie opowiedzieć o swoim najprzyjemniejszym i najgorszym wydarzeniu 
muzycznym, zapamiętanym koncercie, programie telewizyjnym czy wykonawcy. 
Było wzruszająco, ale teŜ zabawnie, zwłaszcza, kiedy prowadząca zabrała się do 
prezentowania jednej ze znanych arii w irytującej interpretacji podpatrzonej we 
Włoszech.  

śeby kaŜdy znalazł coś dla siebie, spróbuję przybliŜyć Państwu wielu kompozytorów, róŜne formy muzyczne i instrumenty, ale postaram się 
takŜe, aby kaŜdemu naszemu spotkaniu towarzyszyła opera, poniewaŜ jest to muzyka, którą moŜna takŜe zobaczyć. Grupa od razu podjęła 
wyzwanie i przy pomocy prowadzącej ustaliła, czym tak naprawdę jest opera oraz skąd wziął się pomysł, Ŝeby w jednym miejscu 
równocześnie grać, tańczyć i śpiewać. Na pierwsze spotkanie pani Molendowska wybrała operę Pucciniego o perypetiach wyjątkowo 
chciwej rodziny Donatich i przedsiębiorczym Giannim Schicchi, który w sprytny sposób pozbawia ich spadku. Słuchacze na początku 
trochę obawiali się oglądania opery w obcym języku, ale okazało się, Ŝe prowadząca przygotowała dla nich tłumaczenie, a w dodatku scena 
po scenie wyjaśniała rozwój akcji i co ciekawsze pomysły muzyczne i reŜyserskie. W trakcie zajęć słuchacze mogli teŜ na bieŜąco zadawać 
pytania i dzielić się swoimi spostrzeŜeniami.  

Ale spotkania z muzyką to nie tylko opera. 29 października o godz. 16.00 grupa planuje spotkać się na Zaduszkach 
Muzycznych. Odwiedźcie nas wtedy. Wsłuchamy się w dźwięki Requiem - muzyki, która wraz z odchodzącą duszą wznosi się ku niebu. 
Kto wie, moŜe w tej chwili zadumy Ci, których tak bardzo nam brak, znów będą blisko nas?  
Spotkania z Muzyką odbywają się w kaŜdy wtorek i czwartek, godz. 16.00  w Domu Kultury w Pierwoszynie - Zaprasza Magdalena 
Molendowska 

W ramach zajęć na Kosakowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku proponujemy równieŜ „Spotkania z Teatrem”. Kto 
po raz pierwszy porównał świat ze sceną, ludzkie Ŝycie z grą, a człowieka z aktorem - nie wiadomo. W kaŜdym razie niezwykle Ŝywotny w 
literaturze topos theatrum mundi (świat jest teatrem) fascynuje do dziś i w wymowny sposób ukazuje obopólny związek teatru z Ŝyciem. 
Dlatego teŜ, pamiętając o tym związku, pełne Ŝycia i teatru będą teŜ te zajęcia. W magiczną podróŜ do świata teatru, od antyku po czasy 
współczesne, od teorii do praktyki, a przede wszystkim mnóstwo zabawy w teatr, z teatrem i literaturą - zaprasza Karol Dettlaff, 
teatrolog i filmoznawca. Spotkania w kaŜdy poniedziałek od 16.00 do 17.30 w 
Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.  
W bieŜącym semestrze prowadzone będą następujące zajęcia: 
-Aerobik  (Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie;  wtorek: 18.00-19.00/zajęcia płatne/); 
-BrydŜ (Gminny D.K. w Pierwoszynie: Warsztaty brydŜowe /nauka i przypomnienie 
umiejętności/ w środę: 17.00-19.00 . Turnieje brydŜowe we wtorek - 17:00 - 21.30); 
-Nordic-walking (start: plaŜa w Mechelinkach, przy barze: wtorek i piątek. od 17:30); 
-Siłownia (Szkoła w Mostach: piątek 15.30-16.30); 
-Spotkania z muzyką (Gminny D.K. w Pierwoszynie: wtorek i czwartek - 16:00-17.30); 
-Spotkania z teatrem  i li teraturą (Gminny D.K. w Pierwoszynie: poniedz. - 16:00-17.30); 
-Taniec klasyczny (Gminny D.K. w Pierwoszynie: środa, piątek -18:30-20:00 /zajęcia płatne/); 
-Zajęcia komputerowe (Siedziba OSP w Kosakowie, ul. Chrzanowskiego 44: poniedziałek - 
17:30-19.00, środa - 16:00-17.30); 
-Zajęcia plastyczne (Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie -  poniedziałek 18.00-20.00) 
-Wykłady tematyczne  (Gminny D.K. w Pierwoszynie raz na dwa tygodnie w pon. godz 17.00*) *ze względu na Dzień Zaduszny następny wykład - 
9.11.2009 r.  
Konkurs na logo -przypominamy o konkursie na logo Kosakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na propozycje czekamy do 
ostatniego dnia października 2009 r.. MoŜna je przesłać drogą elektroniczną, listownie lub osobiście. Nagroda czeka.  

 
"Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje,  a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem...." 
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 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 międzysesyjnym od 30.06. do 30.09.2009r. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Zarządzeniem Nr 58/2009 sporządziłem wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy w formie bezprzetargowej /dot. dz. 193/31 i 193/32 w 
Mechelinkach/. Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy od 30.06. do 12.08.2009r. 
2. Zarządzeniem Nr 59/2009 sporządziłem wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany /dot. dz. 27/4, 210, 1034, 1037 w Pogórzu przeznaczone na 
ścieŜkę rowerową/. Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 30.06. do 12.08.2009r. 
3. Zarządzeniem Nr 60/2009 powołałem komisję do odbioru i przekazania pomieszczenia w związku ze zmianą siedziby StraŜy Gminnej 
4. Zarządzeniem Nr 61/2009 powołałem komisję do odbioru i przekazania pomieszczeń w związku ze zmianą siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  
5. Zarządzeniem Nr 64/2009 powołałem komisję do odbioru i przekazania pomieszczeń świetlicy sołeckiej w Rewie 
6. Zarządzeniem Nr 68/2009 ogłosiłem wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierŜawienia w trybie 
bezprzetargowym na okres do trzech lat /dot. dz. Nr 146/62 w Kosakowie/. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w okresie 10.07. do 30.07.2009r. – 21 dni. 
7. Zarządzeniem Nr 70/2009 sporządziłem wykaz nieruchomości do zamiany /dot. dz. 1/12 w Kosakowie/. Wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Kosakowie od 13.07. do 24.08.2009r. 
8.  Zarządzeniem Nr 71/2009 powołałem Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
9. Zarządzeniem Nr 74/2009 przeznaczyłem do likwidacji zuŜyty sprzęt  na wyposaŜeniu Biblioteki Publicznej /w tym regały drewniane, lada biblioteczna, 
szafki katalogowe, krzesła i drobny sprzęt /. Drewno przekazano na opał. 
10. Zarządzeniami  Nr 77/2009  i 78/2009, w wyniku przeprowadzonego konkursu powierzyłem stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogórzu p. 
ElŜbiecie Czaja i udzieliłem  jej pełnomocnictwa do wykonywania czynności zwykłego zarządu, związanych z działalnością szkoły. 
11. Zarządzeniem Nr 81/2009 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budŜetowej Gminy na rok 2010 zobowiązałem 
kierowników referatów, osoby na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie, dyrektorów jednostek organizacyjnych i instytucji kultury do opracowania do 
dnia 6.10.br. materiałów planistycznych dochodów i wydatków budŜetowych na rok 2010. 
12. W wyniku przeprowadzonych naborów zatrudniono w Urzędzie Gminy Kosakowo do pracy w księgowości - p. Alinę Heland /w miejsce p. H. Miller, 
która przeszła na emeryturę/,  do straŜy gminnej - p. Magdalenę Buchna ds. administracyjnych i od 12.10. p. Jana Urbaniaka jako oskarŜyciela publicznego 
– do obsługi administracyjnej i sądowej dokumentacji fotoradarowej.  

II. GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI 
1. Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości: działka nr 1148/11 o pow. 3547 m2 obręb Mosty w kwocie 43.131,00 zł oraz działka nr 
1244/33 o pow. 1,9026 ha obręb Mosty w kwocie 196.031,78 zł z zaliczeniem w części na poczet odszkodowania za drogi 
2.  Podpisanie w dniu 14 sierpnia 2009 roku w Kancelarii Notarialnej Jacka Warońskiego w Gdyni 9 aktów notarialnych : 
a) sprzedaŜ nieruchomości połoŜonych w Kosakowie ( Złote Piaski) w trybie przetargu nieograniczonego - 9 działek nr 1/9, 1/10, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 
1/17, 1/19 i 1/24 za łączną kwotę 1.574.300,00 zł brutto  
b) odpłatne nabycie przez Gminę działki nr 82/23 o pow. 872 m2 i nr 82/24 o pow.700 m2 obręb Pierwoszyno (część pod drogę lokalną ) od osoby fizycznej 
za cenę 456.776,00 zł  
3.  W dniu 15 września 2009 roku odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ 11 działek budowlanych połoŜonych w obrębie geodezyjnym 
Kosakowo ( Złote Piaski ). W wyniku licytacji zostały zbyte 3 działki nr 1/2, 1/7, 1/18 za łączną kwotę 524.450,00 zł brutto. 
4.  Zawarcie 3 umów dzierŜawy na teren stanowiący własność Gminy Kosakowo na sezon letni w miejscowości Rewa  
a)  na części dz. Nr 147/47o pow. 6 m2 stanowisko nr 11P i 14P z przeznaczeniem na sprzedaŜ okularów przeciwsłonecznych – jednorazowy czynsz 117,12 
zł , 
b)  na części dz. Nr 244/11 o pow. 9 m2 na stanowisko nr 16P z przeznaczeniem na sprzedaŜ parawanów, ręczników i zabawek – jednorazowy czynsz 
2175,68 zł, 
c)  na części dz. Nr 147/47 o pow. 4 m2 stanowisko nr 8P z przeznaczeniem na sprzedaŜ waty cukrowej i artykułów przemysłowych – jednorazowy czynsz 
78,08 zł netto  
5. Umowa uŜyczenia zawarta ze Starostą Puckim z dnia 10.07.2009 roku na część działki nr 99/1 o pow. 900 m2 obręb Mechelinki na okres do 3.01.2014 
roku w celu realizacji fragmentu inwestycji przyczółka pomostu cumowniczego. 
6. Umowa dzierŜawy na część działki nr 146/62 o pow. 35 m2 połoŜony w Kosakowie na okres do 30.06.2012 roku z przeznaczeniem na prowadzenie 
handlu artykułami przemysłowymi. Czynsz miesięczny 165,90 zł + VAT 22%  
7. Zawarcie umowy dzierŜawy na część działki nr 102/20 – 1229 m2 Mechelinki z Hydrobudową S.A. z siedzibą w Gdańsku na okres od 01.05.2009r do 
31.12.2009r z przeznaczeniem na usytuowanie placu budowy przy realizacji obiektów głębokowodnego kolektora ściekowego. Czynsz jednorazowy 
5.014,32 zł. 
8. Ustalenie renty planistycznej dla nieruchomości objętych zmianą do planu  zagospodarowania : a) działki nr 80/13,80/14,80/16 o pow. 3298 m2 obręb 
Pierwoszyno w kwocie 24.273,00 zł , b) działka nr 429/1 o pow. 2500 m2 obręb Dębogórze Wybud. w kwocie 17.175,00 zł ,        c) działka nr 237/5 o pow. 
1258 m2 obręb Dębogórze w kwocie 10.240,00 zł ,  d) działka nr 994/39 o pow. 895 m2 obręb Mosty w kwocie 7.348,00 zł ,  e) działka nr 88/94 o pow. 
1074 m2 obręb Kosakowo w kwocie 8.818,00 zł ,  f) działka nr 278/1 o pow. 2002 m2 obręb Kosakowo w kwocie 8.328,00 zł,  g) działka nr 133/1 o pow. 
10000 m2 obręb Kosakowo w kwocie 15.240,00 zł,  h) działka nr 994/37 o pow. 801 m2 obręb Mosty w kwocie 6.576,00 zł ,  i) działka nr 164/106 o pow. 
813 m2 obręb Kosakowo w kwocie 6.764,20 zł  
9. Zawarcie 6 umów o ustaleniu odszkodowania za drogi przed zatwierdzeniem podziału nieruchomości 
a)  działka nr 1004/11 o pow. 324 m2 obręb Mosty, odszkodowanie z zaliczeniem na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu podziału   
b)  działka nr 1037/3 o pow. 0,2561 ha obręb Kazimierz wypłata odszkodowania po ujawnieniu drogi w księdze wieczystej   
c)  działka nr 88/71 o pow. 3,93 ha obręb Kosakowo odszkodowanie z zaliczeniem na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu podziału   
d)  działka nr 17/2,17/3 o pow. 2,05 ha obręb Dębogórze odszkodowanie z zaliczeniem na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu podziału   
e)  działka nr 17/4 o pow. 1,51 ha obręb Dębogórze odszkodowanie z zaliczeniem na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu podziału  
f)działka nr 78/2 o pow. 1,5815 ha obręb Pierwoszyno wypłata odszkodowania po ujawnieniu drogi w księdze wieczystej  
10. Decyzja Ministra Skarbu państwa z dnia 15.09.2009r wyraŜająca zgodę na przekazanie w drodze uŜyczenia na co najmniej 30 lat na rzecz Gminy 
Kosakowo nieruchomości Skarbu Państwa obejmującej 272 ha gruntów lotniska Gdynia-Babie Doły. 
11. Zawarcie 2 umów dzierŜawy na teren w miejscowości Kosakowo przy cmentarzu komunalnym – część działki nr 50/3 z przeznaczeniem na sprzedaŜ 
zniczy i kwiatów,  
a) stanowisko nr 10 - 3 m2. Czynsz dzierŜawny 66,00 zł + VAT 22 % dziennie na okres 2 dni, 
b) stanowisko nr 8 - 3 m2. Czynsz dzierŜawny 219,00 zł + VAT 22 % mies. na okres 3 m-cy. 

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, 27.07.2009 zawarto trzyletnią umowę z Bankiem Rumia Spółdzielczym na 
Bankową i kasową obsługę budŜetu Gminy Kosakowo  
2. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, 24.07.2009 zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 
„Gdynia” na remonty istniejących nawierzchni w ciągu dróg gminnych wsi Kosakowo, Rewa, Mosty, Dębogórze, Pierwoszyno, Suchy Dwór za cenę 
1.524.914,03 zł. 
3. W wyniku postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, 15.07.2009 zawarto umowę z Włodzimierzem 
Nowosielskim „Usługi projektowe i wyceny nieruchomości” na wykonanie wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo oraz innych 
podmiotów za cenę 19 215,00 zł. 



4. W wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę, 22.07.2009 zawarto umowę z Arch &Pro Koncept Leszek Zalewski 
na wykonanie opracowań projektowo – kosztorysowych dla kaszubskiego Centrum Przedsiębiorczości za cenę 152 500,00 zł 
5. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, 03.08.2009 zawarto 4 umowy z wykonawcami wybranymi w przetargu 
nieograniczonym (podzielonym na części) na wykonanie prac wykończeniowych, instalacyjnych i zagospodarowania terenu w domku letniskowym w 
Mechelinkach. Wybrani wykonawcy to ELDO S. Dobryłko za cenę 11 765,68 zł; PEKO za cenę 8 905,62 zł; Zakład stolarski J. Pienczke za cenę 25 363,80 
zł; LARO za cenę 21 584,95 zł. 
6. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, 17.08.2009 zawarto umowę z MARKOS Usługi Ogólnobudowlane z Gdyni 
na wykonanie robót remontowo – adaptacyjnych celem utworzenia Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego przy Szkole Podstawowej w Ojranach na Litwie za 
cenę 149 999,00 zł. 
7. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, 11.09.2009 zawarto umowę z Bankiem Ochrony Środowiska, Oddział w 
Gdańsku na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 5 700 000,00 zł za cenę 1 567 628,84 zł. 
8. W wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę, 26.08.2009 zawarto umowę z Piotrem Duh-Imborem z Gdańska na 
wykonanie zmian w koncepcji architektonicznej Kaszubskiego Centrum Oświatowo Sportowego w Kosakowie za cenę 175 680,00 zł 
9. Ogłoszono zwycięzcę przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów oraz chodników przy drogach 
powiatowych. W przetargu złoŜono 4 oferty, jedną ofertę odrzucono. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rumi z 
ceną 642 000 zł za trzy sezony zimowe. 
10. Ogłoszono zwycięzcę przetargu nieograniczonego na Usługi edukacyjne z nauczaniem j. angielskiego w projekcie Superprzedszkolak. 
W przetargu złoŜono 3 oferty, jedną ofertę odrzucono. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Szkoła Języków Obcych YES! z Gdyni z ceną 183 800 zł w 
dwóch, gminnych oddziałach przedszkolnych na dwa lata. 
11. Ogłoszono zwycięzcę przetargu nieograniczonego na wykonanie robót drogowych przy urządzaniu dodatkowego zjazdu z Drogi 
publicznej na teren Szkoły Podstawowej w Mostach. W przetargu złoŜono 2 oferty, jedną ofertę odrzucono. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma 
NORDVIK – M. Konopka i K. Wróbel z Redy, z ceną 102 835,29 zł.  
12.  UniewaŜniono kolejno dwa przetargi na Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla przystani Ŝaglowej w 
Mostach gm. Kosakowo, część lądowa, obszar 80 ha. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła Ŝadna oferta, w drugim wpłynęła 1 oferta przekraczająca 
kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie tego zamówienia.  
13. W postępowaniu na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przystani Ŝaglowej w Mostach gm. Kosakowo 
została wybrana oferta złoŜona przez: Biuro Projektowe Art. Plan SC, ul. 3-go maja 71/5, 81-850 Sopot za cenę brutto wykonania zamówienia  59 780,00 zł. 
14.W postępowaniu na Modernizację przepompowni ścieków P-2, m. Dębogórze, gm. Kosakowo została wybrana oferta złoŜona przez: TECHMEX Sp. z 
o.o., ul. Sobieskiego 21 a, 80-216 Gdańsk  za cenę brutto wykonania zamówienia 158 478,00 zł.  
 

Małe zamówienia 

nr umowy data 
zawarcia wykonawca wartość 

brutto przedmiot umowy 

DI/75/2009 19.08.2009 ELPOL Firma Robót 
Elektrycznych H. Szweda  47 750,00 zł Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na ulicy Przybosia i Gałczyńskiego 

DI/72/2009 4.08.2009 PEKO 14 640,00 zł Wykonanie ogrodzenie boiska gminnego w Kazimierzu od strony rowu dł ok. 70 
mb, wys. 4m z siatki stalowej powlekanej o oczkach 4x4 cm 

DI/76/2009 19.08.2009 AJM Spółka zoo  29 346,20 zł Zagospodarowanie i budowa systemu oświetlenia ulicznego na ul. Koperkowej 
w Dębogórzu 

DI/78/2009 18.08.2009 MEDIAS-SYSTEM Gdynia 49 971,20 zł wykonanie montaŜu monitoringu dla terenu stawu oraz przyległego do niego 
budynku Domu kultury w Dębogórzu 

DI/80/2009 24.08.2009 ANTEX Zakład przerobu i 
Usług Elektrycznych 37 990,80 zł zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Południowej, 

Truskawkowej i Malinowej w Pierwoszynie 

DI/83/2009 24.08.2009 S.Dobryłko 38 132,32 zł zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Maciejkowej w 
Kosakowie 

GKOŚ-
8/2009/ek 20.08.2009 LARO Piotr Romanow  22 997,00 zł budowa chodników w Rewie przy ul. Wodnej i Bałtyckiej 

DI/85/2009 3.09.2009 PEKO 50 000,00 zł remont zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza do Szkoły 
Podstawowej w m. Pogórze gm. Kosakowo 

DI/86/2009-MP 9.09.2009 JM Pracownia Projektowa 39 040,00 zł 

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania 
inwestycyjnego: Turystyczny Szlak Północnych Kaszub – budowa, przebudowa 
publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego 
na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego 

 
 

Uchwały podjęte przez Radę  Gminy Kosakowo  
na posiedzeniu XLI  Nadzwyczajnej Sesji  

w dniu 21 września 2009 roku 
1. Uchwała Nr XLI/65/2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/61/2009 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „Północno-kaszubska Lokalna Grupa 
Rybacka”. 

Uchwały podjęte przez Radę  Gminy Kosakowo 
na posiedzeniu XLII  Zwyczajnej Sesji   

w dniu 30 września 2009 roku 
1. Uchwała Nr XLII/66/2009 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kosakowie, 
2. Uchwała Nr XLII/67/2009 w sprawie współpracy z Miastem Heze (Chińska Republika Ludowa), 
3. Uchwała Nr XLII/68/2009 w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróŜnień i nagród Wójta Gminy Kosakowo za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za wysokie wyniki sportowe, 
4. Uchwała Nr XLII/69/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/74/05 z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom połoŜonym w 
obrębie geodezyjnym Mosty na terenie Gminy Kosakowo, 
5. Uchwała Nr XLII/70/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/57/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom oraz 
wprowadzenia numeracji nieruchomości w miejscowości Pogórze, 
6. Uchwała Nr XLII/71/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/57/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom oraz 
wprowadzenia numeracji nieruchomości w miejscowości Pogórze, 
7. Uchwała Nr XLII/72/2009 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr III/14/91 z dnia 21 lutego 1991 roku w sprawie nadania nazw nowym 
ulicom oraz wprowadzenia numeracji nieruchomości w miejscowości Mosty 
8. Uchwała Nr XLII/73/2009 w sprawie zmiany budŜetu gminy na rok 2009. 

 



 
Uchwała Nr XLII/68/2009 
Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 30 września 2009 roku 
w sprawie: zasad i trybu przyznawania wyróŜnień i nagród Wójta Gminy Kosakowo za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za wysokie wyniki sportowe 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  
art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
ze zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.), 

Rada Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
Ustanawia się regulamin wyróŜnień i nagród pienięŜnych Wójta Gminy Kosakowo za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej oraz wysokie wyniki sportowe mieszkańców Gminy Kosakowo lub za całokształt dokonań w zakresie upowszechniania i 
ochrony dóbr kultury i sportu na terenie Gminy Kosakowo wg zasad i trybu określonego niniejszą uchwałą. 

§ 2 
1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Kosakowo lub osobom prawnym i innym 
podmiotom nie działającym w celu osiągnięcia zysku i mającym siedzibę na terenie Gminy Kosakowo.  
2. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, 
popularyzatorom kultury i sportu, podmiotom prowadzącym działalność kulturalną oraz sportowcom nieposiadającym licencji zawodnika, 
osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

§ 3 
1. WyróŜnieniami są puchary i dyplomy. 
2. Nagrody stanowią wyraz uznania samorządu lokalnego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu, promujące zarazem 
Gminę Kosakowo.  
3. Warunkiem wypłaty nagrody jest pisemna zgoda osoby obdarowanej lub w przypadku osoby poniŜej 18 roku Ŝycia jego opiekuna 
prawnego. 
4. MoŜna otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.  
5. Nagrody mogą być indywidualne lub zbiorowe.  
6. WyróŜnienie i nagrodę przyznaje się łącznie. 
7.      Informację o przyznaniu nagrody Wójt podaje do wiadomości publicznej. 

§ 4 
1. WyróŜnienia i nagrody przyznaje Wójt z własnej inicjatywy lub na wniosek -udokumentowany protokołem - z wynikami zawodów, 
konkursów, festiwali itp.   
2. Wniosek składa się do Wójta w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik na niwie sportu lub kultury został uzyskany, nie później 
jednak niŜ do 31.01. kaŜdego roku za rok poprzedni.  
3. Wniosek powinien zawierać dane osobowe kandydata do wyróŜnienia i nagrody oraz informację o osiągnięciu,  za które nagroda ma być 
przyznana wraz z uzasadnieniem. 

§ 5 
Wniosek  o przyznanie wyróŜnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę dóbr 
kultury mogą składać: 
1) twórcy, artyści, osoby fizyczne 
2) instytucje kultury, placówki kulturalno-oświatowe, kluby sportowe 
3) stowarzyszenia społeczno-kulturalne i inni organizatorzy Ŝycia kulturalnego w Gminie Kosakowo 
4) komisja ds. kultury i sportu Rady Gminy Kosakowo 

§ 6 
1. Za wysokie wyniki sportowe nagrody przyznawane są osobom fizycznym - zawodnikom niezrzeszonym, stale zamieszkałym na terenie 
Gminy Kosakowo oraz zawodnikom sportowych gier zespołowych, których klub lub zespół działa na terenie Gminy Kosakowo. 
2. Nagrodę otrzymać mogą zawodnicy, którzy: 
    a) zajęli medalowe miejsce w mistrzostwach Polski lub 
    b)  brali udział w mistrzostwach świata lub Europy, lub 
    c)  brali udział w igrzyskach olimpijskich, lub 
    d)  zajęli medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej 5 
krajów. 
3. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu. 

§ 7 
Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 
a) złoŜenia po terminie; 
b) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę; 
c) nie usunięciu w wyznaczonym terminie braków formalnych. 

§ 8 
1. Nagrody przyznaje się w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków przewidzianych na ten cel w budŜecie Gminy.  
2. W przypadku braku środków budŜetowych, Wójt moŜe nie przyznać nagrody lub postanowić o zawieszeniu rozpatrzenia wniosku do 
czasu uchwalenia przez Radę Gminy zmian w budŜecie lub uchwały budŜetowej na kolejny rok. 

§ 9 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 

    WICEPRZEWODNICZĄCY 
                                                                                                                                RADY GMINY KOSAKOWO 
         /-/ Ireneusz Bober                                                                               



 
,,Twój trud nie umrze ze mną, będzie Ŝył w słonecznych oczach, rozkwitłych w dojrzałość ‘’  

 Dyrekcji, nauczycielom, pedagogom, pracownikom administracji i obsługi oraz wszystkim, co 
współtworzą oświatę, składamy wyrazy wdzięczności i serdeczne gratulacje. śyczymy radości serca z 
codziennego trudu, wdzięczności wychowanków, szacunku rodziców, zdrowia i satysfakcji z wypełniania 
Ŝyciowego powołania.  
                                                            Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dębogórzu 
 

ŚWIĘTO SZKOŁY W D ĘBOGÓRZU 
Dnia 18 września obchodziliśmy Święto Szkoły. W nastrój święta wprowadziła wszystkich piękna okolicznościowa dekoracja wg projektu 
pani Lidii Klimaszewskiej.  

Na początku pani dyrektor powitała uczniów, nauczycieli i przedstawiła 
przebieg obchodów święta. Nauczyciel historii przypomniał, z jakim 
waŜnym wydarzeniem z historii Polski, wiąŜe się nasze święto. Poczet 
sztandarowy złoŜył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą patrona 
szkoły - Obrońców Kępy Oksywskiej, po czym nastąpiła część 
artystyczna. Uczniowie przedstawiali przygotowane na ten dzień występy. 
W przerwie odbyły się zawody sportowe klas II-VI oraz między klasowy 
konkurs tematyczny pt. "Wojna i sztuka".  
W drugiej części uroczystości odbyło się pasowanie pierwszoklasistów. 
Drugoklasiści przygotowali dla młodszych koleŜanek i kolegów pytania 
egzaminacyjne, a ci pomyślnie zdali test i złoŜyli uroczyste ślubowanie. 
Pasowania na ucznia dokonała dyrektor szkoły, a wychowawczyni kl. I 
wręczyła akty ślubowania oraz słodkie upominki i maskotki. KaŜdy z 
pierwszoklasistów otrzymał równieŜ ksiąŜeczkę SKO.  
Na zakończenie wszyscy pełni wraŜeń i głodni udali się na smaczną 
grochówkę. 
mgr Hanna Skurczyńska 

 

Pamięci bohaterom II wojny światowej 
Jak juŜ informowaliśmy, w 70. rocznicę Obrony Kępy Oksywskiej, 19 
września br. odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna przy pomniku 
w Mostach. Miło nam dodać, Ŝe w dniu tym w holu naszego gimnazjum 
dokonano równieŜ odsłonięcia pamiątkowej tablicy, poświęconej 
dyrektorom i nauczycielom z terenu Gminy Kosakowo, zamordowanym 
w czasie II wojny światowej. Ponadto, pod kierunkiem nauczyciela 
języka polskiego ukazał się specjalny numer gazetki szkolnej, mający 
na celu przybliŜenie historii tamtych dni,  z wywiadami uczniów z 
osobami, które przeŜyły wojnę .  
Dzięki uprzejmości pana Sebastiana Dragi i jego Stowarzyszenia Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej Ludowej Obrony WybrzeŜa, przy 
współudziale Muzeum Miasta Gdyni zostanie w gimnazjum 
zorganizowana równieŜ wystawa o tej tematyce.  
Kępa Oksywska broniła się siedem dni. Dowódcą Lądowej Obrony 
WybrzeŜa był płk Stanisław Dąbek. Z około 15 tysięcy Ŝołnierzy i 
ochotników broniących tego skrawka ziemi zginęło lub odniosło rany 
około 5 tysięcy.  
W szkolnej uroczystości wzięło udział wielu gości. Wśród nich  m.in. represjonowani Ŝołnierze - górnicy, córka generała Zygmunta 
Horyda- pani Maria Bardzik, przedstawiciele Marynarki Wojennej oraz radni. Dzień 19 września 2009r. był wspaniałą lekcją historii, 
która – mamy nadzieję - na długo pozostanie w pamięci młodych ludzi, a odsłonięta tablica przypominać będzie o tragicznych 
wydarzeniach II wojny światowej i o tych naszych nauczycielach,  którzy za wolność ojczyzny zapłacili cenę najwyŜszą.  
 
Msza w Katedrze Oliwskiej 
17 września 2009 delegacja Szkoły Podstawowej im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu wraz z pocztem sztandarowym wzięła 
udział w uroczystej mszy św. w Katedrze Oliwskiej w intencji Obrońców Wschodnich Kresów Rzeczypospolitej. Celebracji przewodniczył 
ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił polski chór z Grodna „Głos znad Niemna”.  
Uroczystości odbywały się z okazji 70. rocznicy agresji sowieckiej na wschodnie tereny Rzeczpospolitej. Po mszy odbyło się uroczyste 
odczytanie aktu nadania przez Radę Miasta Gdańska imienia Tadeusza Jasińskiego (ofiary walk o Grodno) jednej z gdańskich ulic. 
                                                                                                                                                                        

 
Promocja ksiąŜki  

„Kapliczki w Gminie Kosakowo” 
Dnia 3 października 2009 r. w Gminnym Domu 
Kultury w Pierwoszynie odbyła się promocja nowej 
ksiąŜki autorstwa p. Jadwigi Piernickiej oraz p. 
Tadeusza Krzysztofa: „Kapliczki w Gminie 
Kosakowo”. 
 Promocję poprzedziły rajdy:  pieszy, rowerowy 
oraz nordic-walking – przeprowadzony śladami 
kapliczek gminy, które (mimo niesprzyjającej aury) 
wystartowały z placu sprzed Urzędu Gminy. 



Rozgrywki piłki noŜnej  
o puchar Przewodniczącego Rady Gminy 

Tradycyjnie juŜ, jesień w naszej Gminie kojarzy się z 
rozgrywkami piłki noŜnej o puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy. Zawodnicy wręcz nie mogli doczekać się tegorocznego 
spotkania. I....odbyło się! W sobotę 10 października na boisku 
Orlik w Mostach słońce pięknie zagrzewało do emocjonującej 
walki o wspomniany puchar. Zgłosiło się 5 druŜyn – z 
Dębogórza, Mechelinek, Mostów, Pogórza i Rewy. 
Zawodników było wielu...a piłka tylko jedna. Wygrali  ci – 
których piłka słuchała najbardziej – dru Ŝyna Rewy!! Na drugim 
miejscu uplasowali się panowie z Pogórza przed zawodnikami z 
Dębogórza. Kolejne miejsca zajęła druŜyna z Mostów i 
Mechelinek. 
Przewodniczący Rady Adam Miklaszewicz dla trzech 
zwycięskich druŜyn ufundował nagrody pienięŜne z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu, bądź akcesoriów sportowych, 
o wartości 1.200, 1.000 i 800 zł.  
Najlepszym bramkarzem tegorocznych rozgrywek został 
Sławomir Zduńczyk, królem strzelców – Mirosław 
Zduńczyk. CzyŜby rodzinne hobby? Czy utrzymają swoje 
tytuły w przyszłym roku? Zobaczymy… 

Zapraszamy na kolejne rozgrywki! 

Zawody Sportowo – PoŜarnicze 
3 października 2009 r. na boisku w Pogórzu odbyły się VI 
Powiatowe Zawody Sportowo – PoŜarnicze jednostek OSP naszego 
powiatu. Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa PSP w 
Pucku, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
w Pucku oraz Gmina Kosakowo; sponsorami: Starostwo Powiatowe 
w Pucku i Wójt Gminy Kosakowo oraz tut. GOKiS. ChociaŜ pogoda 
nie dopisała /opady deszczu i silny wiatr znacznie utrudniały udział w 
zawodach/- na szczęście - obyło się bez wypadków.   
Klasyfikacja generalna była następująca: w grupie kobiecej 
zwycięŜyła druŜyna OSP Karlikowo z wynikiem 120 pkt. druga 
była druŜyna z OSP GnieŜdŜewo z wynikiem 139 pkt., a trzecia 
reprezentacja OSP Tyłowo z wynikiem 160 pkt. W grupie męskiej 
pierwsze miejsce zajęła OSP Karlikowo 109 pkt., drugie OSP 
Swarzewo 111 pkt., a trzecie miejsce OSP Sławoszyno 119 pkt. W 
trakcie zawodów dokonano aktu przekazania dla Gminy Krokowa 
samochodu, będącego dotychczas na wyposaŜeniu Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Pucku. Wiceminister Rolnictwa Kazimierz Plocke 
przekazał jednostkom OSP śelistrzewo, Sobieńczyce i Leśniewo 
torby do ratownictwa medycznego, a puchar Gminy Kosakowo dla 
najlepszej druŜyny kobiecej zawodów w konkurencji bojowej 
wręczył z-ca wójta Zdzisław Miszewski .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Streetball - Suchy Dwór 2009 

W niedzielę, 5 października br., odbył się XI turniej koszykówki ulicznej Streetball - Suchy Dwór’ 
2009. Turniej miał się odbyć wcześniej, jednak zła 
pogoda nie pozwoliła wówczas na rozegranie meczów 
Tym razem równieŜ aura dała się we znaki - sędziowie 
kilkakrotnie musieli przerywać grę z powodu 
przelotnych opadów deszczu. 
Z powodu jesiennej, wietrznej i niepewnej pogody nie 
dopisała takŜe frekwencja; turniej udało się rozegrać 
jedynie w kategorii open, gdzie druŜyny w pierwszej 
fazie zostały podzielone na dwie grupy: 5 i 4 zespołowe. 

Pierwsze miejsce zdobyła druŜyna Chrząszczybrząszczyno, która w finale pokonała 10:5 
druŜynę Wilkasy. Trzecie miejsce wywalczył zespół Gdzie jest śurek. Turniej rzutów za 3 
punkty wygrał Mateusz Stenka z Wilkasów. Nagrodzono równieŜ najmłodszą ekipę (z kat. 
10-13 lat) Dębogórze-Team oraz jedyną Ŝeńską (z kat. 14-17 lat) Czewiki. 
 
Z śYCIA SOŁECTW  
Dębogórze i Dębogórze Wybudowanie 
*Na wycieczce integracyjnej i grzybobraniu w dniu 19 i 20 września 2009 w 
PaŜeńce koło StęŜycy odbył się wieczorek integracyjny przy ognisku. 
Przygrywała kapela. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili, były śpiewy. Na 
drugi dzień uczestnicy wycieczki udali się do lasu na grzyby, których zebrano 
niemało. 
*W dniu 13,14 i 15 listopada 2009 od godz. 13.00 do godz. 20.00 Sołtys wsi 
Dębogórze Józef Melzer /ul. Roślinna 9/  przyjmuje podatki.  
Pogórze 
*Sołtys wsi Pogórze i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Gminy 
Kosakowo na wyjazd do Mrągowa na Piknik Country 2010, który jest organizowany w ostatni weekend lipca 2010r.. 
Chętni proszeni są o kontakt telefoniczny z Sołtysem Antonim Strzelcem pod nr telefonu: 0-604-311-780 
*Sołtys wsi Pogórze zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o udostępnienie wszelkich materiałów (zdjęcia, mapy, wspomnienia itp.) 
dotyczących historii wsi Pogórze. Materiały te będą pomocne przy tworzeniu ksiąŜki o wsi Pogórze. 



Sprawozdanie z działalności Programu Edukacji śeglarskiej 
i Morskiej (PEśiM) dla dzieci i młodzieŜy. 
W pierwszym roku działalności, w ramach szkolenia Ŝeglarskiego i morskiego 
od podstaw, uczestniczyło 57 dzieci z terenu gminy Kosakowo (z uwagi na duŜe 
zainteresowanie w połowie sierpnia wstrzymano zapisy). Zajęcia trwały od 20 
maja do 16 września br. Prowadzący zajęcia instruktorzy Ŝeglarstwa odbyli po 
38 spotkań szkoleniowych i teoretycznych. Dzieci uczestniczące w szkoleniu 
spędziły 220 godzin pod Ŝaglami na jachtach klasy Puck. Dodatkowo w 
szkoleniu uczestniczyły dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej z Chorzowa. W 
ramach zajęć Ŝeglarskich dzieci brały udział: w regatach dla dzieci i młodzieŜy o 
Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo, w I regatach o Puchar Wójta 
Gminy Kosakowo./wymienione imprezy wchodzą na stałe do kalendarza imprez 
GOKiS-u Kosakowo/. Ponadto dzieci uczestniczyły w rejsach na Suche Rewy, do 
Pucka i Rzucewa (ze zwiedzaniem zamku Jana III Sobieskiego). 
W niedzielne przedpołudnie 11 października br. na pokładzie Daru Pomorza 
odbyło się wręczenie certyfikatów wszystkim uczestnikom I Programu 
Edukacji śeglarskie j i  Morskiej - Rewa 2009. Dyrektor GOKiS Ewa 
Kowalewska przywitała uczestników szkolenia, rodziców, opiekunów, dziadków i rodzeństwo. Szkolenie podsumowali instruktorzy Ŝeglarstwa PZś 
Krzysztof Choroś i Krzysztof Wolbek.                           Dziękujemy instruktorom, rodzicom i uczestnikom Edukacji śeglarskiej za zaangaŜowanie i pasje. 
  
Zakończenie Wiosennej Ligi Piłki NoŜnej – Mistrzostwo dla Rewy! 
Wyniki ostatniej kolejki (2009.09.27)  

Pierwoszyno Sztorm Mosty 3:6 (0:4) 
Kosakowo Mechelinki 0:13 (0:2) 
Dębogórze Pogórze 1:3 /przerwany 
Mosty Rewa 2:11 (2:3) 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Tabela końcowa: 
Rewa zdeklasowała rywali i zapewniła sobie I 
miejsce juŜ w przedostatniej kolejce spotkań. 
Ostatnia kolejka decydowała natomiast o 
miejscach II i III. Pogórze zdobyło 
wicemistrzostwo po wygranym meczu z osłabionym Dębogórzem (mecz został przerwany w 30 minucie gdy Dębogórze zostało juŜ tylko z 
3 zawodnikami na placu gry). Jednak i Dębogórze miało powody tego dnia do zadowolenia - ostatecznie zostało sklasyfikowane na 
trzecim miejscu dzięki korzystnym rozstrzygnięciom w dwóch pozostałych spotkaniach, tj. dzięki zwycięstwom Sztormu z Pierwoszynem i 
Rewy z Mostami (którym to do trzeciego miejsca wystarczał by remis) oraz małej tabeli, bowiem druŜyny z miejsc 3-5 uzbierały po 
jednakową liczbę punktów. Warto teŜ zwrócić uwagę na wysokie - 4 miejsce Sztormu Mosty. 

Królem strzelców został Sebastian Karnat z Rewy z dorobkiem 28 bramek. Puchar Fair-Play trafił do druŜyny Pogórza, 
które w całej edycji ligi zostało ukarane tylko 1 Ŝółtą kartką. Bramkarz Pogórza Sławomir Zduńczyk został ponadto uznany za 
najlepszego bramkarza ligi. 

Działania Gminnego Ośrodka  Kultury i Sportu w Kosakowie w 2009 r. – 
w plakatach 

Dnia 14 października 2009, podczas inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku, została otwarta 
wystawa pt.: „Działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 2009 w plakatach”. Eksponuje ona 
plakaty z licznych wydarzeń kulturalnych i sportowych, zorganizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie od początku 2009 roku. 
MoŜna ją jeszcze obejrzeć  w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, gdzie zajmuje całą 
ścianę w auli. Zamieszczamy parę zdjęć. 

 
 

 

Wyró Ŝnienie  
30 września br. podczas konferencji i regionalnej gali rankingu Gazety Prawnej 

Europejska Gmina – Europejskie Miasto, 
Gmina Kosakowo otrzymała wyróŜnienie dla samorządu, który dobrze daje sobie 
radę w pozyskiwaniu środków unijnych.

  l.m.  pkt.  bramki   z - r - p  bezpośrednie spotkania 
1.  REWA 7  21  61 - 7  (+54)  7 - 0 - 0  - 
2.  Pogórze  7  18  46 - 27  (+19)  6 - 0 - 1  - 
3.  Dębogórze  7  12  31 - 26  (+5)  4 - 0 - 3  3 pkt. / br. 12-8 (+4) 
4.  Sztorm Mosty  7  12  47 - 35  (+12)  4 - 0 - 3  3 pkt. / br. 10-12 (-2) 
5.  Mosty I  7  12  55 - 52  (+3)  4 - 0 - 3  3 pkt. / br. 10-12 (-2) 
6.  Pierwoszyno  7  6  31 - 31  (0)  2 - 0 - 5  - 
7.  Mechelinki  7  3  27 - 59  (−32)  1 - 0 - 6  - 
8.  Kosakowo  7  0  20 - 81  (−61)  0 - 0 - 7  - 
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11 listopada w naszej gminie 

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik 
Proboszcz parafii św. Antoniego w Kosakowie ks. kanonik Jan Grzelak 
Dyrektor GOKiS Ewa Kowalewska, sołtys Kosakowa Anna Chojnicka 

zapraszają na 

Obchody 91 rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości: 

-12.00 msza św. w intencji Ojczyzny - Kościół w Kosakowie, 
po mszy św. nastąpi złoŜenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Klebby w 
Kosakowie 
-14.30  IV Biegi z okazji Święta Niepodległości(Kosakowo -
Pierwoszyno) 
- 18.00 wieczornica z okazji Święta Niepodległości w Gminnym Domu 
Kultury w Pierwoszynie: wręczenie statuetek Złotego Kłosa oraz 
nagród druhom OSP Kosakowo.  
Wysłuchamy - Chóru Echo z Tczewa, oraz obejrzymy występ Zespołu  
Cymbalistów. 
                                                              Do miłego zobaczenia

ZAPOWIED Ź WYKŁADU- UNIWERSYTET III WIEKU 
W dniu 16.11.2009 roku w ramach wolontariatu Pani Janina Podgórska mieszkanka Mostów, biegły rewident od 1992 roku, wcześniej biegły księgowy, mgr 
ekonomii poprowadzi wykład pt. Zakładam własną firm ę  - jak rozwiązać problemy związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej małych 
podatników i nie tylko? 
Program wykładu obejmuje: 1. Rejestrację działalności, 2. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym, 3. Kiedy musimy zarejestrować się 
jako podatnik VAT, 4. Koszty ZUS 
Pani Janina Podgórska od 1977 roku zajmuje się finansami i rachunkowością. Od 1995 roku prowadzi wykłady z rachunkowości finansowej i rewizji 
finansowej na wyŜszych uczelniach publicznych takich jak Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Akademia Morska w Gdyni i w kilku uczelniach 
niepublicznych oraz na kursach i szkoleniach. Od 17 lat jest wspólnikiem i załoŜycielem spółki z o.o. świadczącej usługi audytorskie i rachunkowe. Obecnie 
na emeryturze. 

Zajęcia teatralne dla dzieci w Pierwoszyńskim Domu Kultury 
MłodzieŜ  i  dzieci w wieku szkolnym zainteresowane teatrem zapraszamy w kaŜdy poniedziałek i czwartek od godziny 18.00 na zajęcia teatralne do 
Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie. Teatr MłodzieŜowy prowadzony jest przez uwielbianego przez młodzieŜ „Mozarta naszej gminy”, Pana 
Karola Dettlaffa, którego spontaniczność i dobry humor łatwo udziela się wszystkim uczestnikom warsztatów. Zdobywcy Dechy - głównej nagrody na I 
Festiwalu Amatorskich Zespołów Teatralnych w Elblągu, zapowiadają kolejne zapadające w pamięć występy. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy 
mają ochotę pobawić się w teatr, wystąpić na scenie, przeŜyć niezapomnianą przygodę, podszkolić warsztat aktorski lub po prostu pragną ciekawie spędzić 
wolny czas, grają na jakimś instrumencie, interesują się teatrem, filmem, muzyką, literaturą. 
Pozostałe, ogólnodostępne sekcje, działające w ramach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kosakowie:  
- Aerobik  (Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie wtorek: 19.15-20.15 /zajęcia płatne/); 
- BrydŜ  (Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie:  
Warsztaty brydŜowe (nauka i przypomnienie) w środę: 17.00-19.00  
Turnieje brydŜowe we wtorek - 17:00 - 21.30); 
- Nordic-walking  (start: plaŜa w Mechelinkach, przy barze: wtorek., piątek - 17:30)  
- Teatr MłodzieŜowy (Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie: poniedziałek - 18:00-20.00, czwartek: 18:00-20.00), 
 - Zajęcia teatralne (Świetlica Dębogórze Wybudowanie: poniedziałek -14.00 - 16.00, Świetlica w Kazimierzu: wtorek 18.00-20.00, czwartek 16.00-18.00, 
Świetlica w Mechelinkach: wtorek 15.00-17.00, piątek 18.00-20.00, Szkoła Podst. Pogórze: czwartek 14.30-15.30) 
- Taniec klasyczny (Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie: środa, piątek -  17.30-18.30; /zajęcia płatne/) 
- Zajęcia komputerowe (Siedziba OSP w Kosakowie, ul. Chrzanowskiego 44:   środa - 17:30-19:00, sobota:15.00-19.30); 
- Zajęcia plastyczne (Świetlica Dębogórze-Wybudowanie: poniedziałek-15.30-17.30, czwartek -15.30-18.00, Świetlica w Kazimierzu - wtorek - 15.30-
18.00; środa- 15.30-18.00) 
 - Zajęcia umuzykalniająco - ruchowe dla dzieci w wieku 5 - 7 lat:  
Świetlica w Mechelinkach - poniedziałek godz. 14.00 -16.00,  
Świetlica w Dębogórzu Wybudowaniu - wtorek, środa, piątek w godz. 14.00 - 16.00, 
Świetlica w Kazimierzu -czwartek godz. 14.00 - 16.00, 
 - Zajęcia dla młodzieŜy -  
Dom Kaszubski w Dębogórzu - poniedziałek, środa, piątek godz. 17.00 - 20.00 
Kontakt, informacje Zapraszamy na stronę internetową,www.gokis.kosakowo.pl, gdzie są zamieszczane bieŜące informacje o sekcjach i Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku oraz jest moŜliwość pobrania ankiet. Szczegółowe informacje moŜna uzyskać równieŜ w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Morska 56 
w Rewie. Tel/fax: 058-620-06-95, mail: gokis@kosakowo.pl 
 

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo serdecznie zaprasza do obejrzenia kolejnej wystawy  tematycznej zatytułowanej 
Rewa (1589 - 2009) - 420 lat pisanej historii. 

Znajdą tu Państwo m. in. najstarsze (znane) zdjęcie Rewy z czasów zaboru pruskiego. 
Wystawa jest czynna od 13 października w godzinach otwarcia Biblioteki. 

11 listopada 2009 roku o godz. 17:00 w budynku Biblioteki odbędzie się wernisaŜ prac malarskich mieszkańca Rewy - Pana Zdzisława Karbowiaka.       
                                                                                                                                                        Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.  

Informacja dla uczniów - mieszkańców Dębogórza – Wybudowania i Kazimierza w sprawie biletów elektronicznych  
Uprzejmie informujemy, Ŝe od dnia 20 listopada 2009r. uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Rumi i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi, będący mieszkańcami 
Dębogórza-Wybudowania i Kazimierza, będą mogli dokonywać równieŜ doładowań biletów elektronicznych z terminala znajdującego się w Urzędzie 
Pocztowym Rumia 1, ul. Pomorska 11 w godzinach pracy Urzędu Pocztowego. SprzedaŜ doładowań będzie się odbywała na rzecz osób wymienionych w 
załącznikach imiennych przekazanych Urzędowi Pocztowemu przez tut. Urząd Gminy. Przypominamy, Ŝe zgodnie z podpisana umową, doładowania 
biletów na rzecz uczniów wykazanych w załączniku,  rozpoczynają się w danym miesiącu od 20 dnia danego miesiąca do ostatniego dnia kalendarzowego 
danego miesiąca. 



Pamięci o zamordowanych podczas II wojny światowej... 
 

8 listopada 2009 roku o godz. 13:00  
 

Mszą św. w Kościele p.w. św. Antoniego w Kosakowie  
rozpoczną się uroczystości odsłonięcia obelisku  

upamiętniającego zamordowanych przez hitlerowców  
w Lasach Piaśnickich i obozach koncentracyjnych  

podczas II wojny światowej 
tutejszych księŜy, nauczycieli i mieszkańców. 

Uroczystościom będzie przewodniczył  
 

J.E.Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź , Metropolita Gdański 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców 
Ks. Proboszcz Jan Grzelak 

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik 
Komitet Wzniesienia Obelisku: 

Tadeusz Krzysztof 
Zygmunt Miszewski 
Adam Miklaszewicz 

 
 

UWAGA !!! 
OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA NUMERACJI NA BUDYNKACH 

Przypominamy, iŜ zgodnie z § 10 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji 
porządkowej nieruchomości oraz art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku  – 
Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciele nieruchomości zabudowanych 
zobowiązani są w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego umieścić w 
widocznym miejscu na budynku, ogrodzeniu lub przy bramie  

tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości.. 
Prosimy nie zwlekać z uzupełnieniem braków w numeracji budynków, gdyŜ 
w m-cu listopadzie tut. StraŜ Gminna przeprowadzać będzie kontrole posesji. 
Winni nie wykonania powyŜszego obowiązku podlegają karze grzywny do 
250 zł. (art. 64 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r.- Kodeks wykroczeń). 

 
 

Zmian organizacji ruchu w dniu 1listopada  
Uprzejmie informujemy, Ŝe w dniu 1 listopada, podobnie jak w 
latach ubiegłych, będą obowiązywały zmiany w organizacji 
ruchu drogowego. Zmiany będą polegały na: 
1. Wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ulicy 
Rzemieślniczej  (kierunek przejazdu: od ulicy Rumskiej do ulicy 
Chrzanowskiego) 
2. Wprowadzeniu objazdu do cmentarza komunalnego przez 
Pierwoszyno 
3. Wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się i postoju na ulicy 
Rzemieślniczej po stronie cmentarza. 
Jednocześnie informujemy, ze autobusy ZKM będą dojeŜdŜały 
do cmentarza przez Pierwoszyno.  

WYBIERAM POMORSKIE – dbam o siebie i swój region 
Program WYBIERAM POMORSKIE powstał z inicjatywy Pomorskiego Klubu Biznesu, a polega na promocji i zrzeszaniu pomorskich 
przedsiębiorców oraz edukacji społeczeństwa, które w najprostszych codziennych sytuacjach moŜe wspierać pomorski biznes. Inicjatorzy 
maja nadzieje, Ŝe zwrócenie uwagi klientów w sklepach na produkty oznaczone logo WYBIERAM POMORSKIE spowoduje znaczny 
wzrost sprzedaŜy tych właśnie produktów i usług, co w efekcie przyniesie długofalowe korzyści dla mieszkańców i pracowników całego 
Pomorza. Akcja ma na celu popularyzowanie, propagowanie oraz wspieranie produktów i usług wytwarzanych przez pomorskich 
przedsiębiorców oraz wspieranie pomorskich przedsiębiorstw poprzez zrzeszanie ich w grupie współpracujących ze sobą i wymieniających 
się doświadczeniami członków. 
Program objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Pomorskiego, udział w nim w imieniu Gminy Kosakowo zgłosił – Wójt 
Jerzy Włudzik.                                                                                                      Więcej na  www.pomorskibiznes.org  

 

Wicemin ister Roln ictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz PLOCKE  zaprasza serdecznie mieszkańców Gminy Kosakowo na 
spotkanie, którego tematem przewodnim będzie „Rozwój Obszarów Wiejskich”. Spotkanie odbędzie się dnia 15 listopada 
2009 roku o godz. 15.00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. W spotkaniu uczestniczyć będą: Wiceminister 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – Kazimierz PLOCKE, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Wiesław 
BYCZKOWSKI, Starosta Pucki – Wojciech DETTLAFF  oraz władze samorządowe gminy Kosakowo, przedstawiciele 
instytucji i organizacji związanych z polską wsią.  
                                                   SERDECZNIE ZAPRASZAMY i liczymy na duŜe zainteresowanie mieszkańców 

 
 

 

 

Św. pamięci 
Kolano Jan z Kosakowa   lat 73 

Nerkowski Władysław z Pogórza  lat 68 
Jaskólska Danuta z Mostów lat 58 

„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 20 a 25 dniem kaŜdego miesiąca. Nakład 2800 egz. 



 
 

PEKO – INFORMACJE 
Informujemy, Ŝe w październiku bieŜącego roku oddaliśmy do uŜytku stronę internetową Przedsiębiorstw Usług Komunalnych „PEKO” Spółka 
z o.o., która została umieszczona pod adresem www.pukpeko.pl. 

Znajdą Państwo na niej wszystkie niezbędne druki, formularze, wzory umów wykorzystywane w naszej codziennej pracy. Ponadto na stronie znajduje się 
takŜe obowiązująca taryfa na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, cennik usług dodatkowych, regulamin 
świadczenia usług a takŜe krótki opis najczęściej załatwianych spraw. 
Zachęcamy do korzystania z umieszczonego na stronie formularza, umoŜliwiającego podanie odczytu wodomierza, a takŜe do zapoznawania się z treścią 
informacji umieszczanych w dziale aktualności (komunikaty o awariach, moŜliwościach włączenia się do nowowybudowanych urządzeń infrastruktury 
wodociągowej czy kanalizacyjnej) oraz ogłoszenia, gdzie zawarte są komunikaty mające zastosowanie długoterminowe. 
Zainteresowanych działalnością Spółki „PEKO” w zakresie konserwacji i eksploatacji obiektów, odsyłamy do działu galeria, który przedstawia przedmiot 
działań pracowników obsługi sieci. 
W miarę posiadanych informacji, będziemy dokonywać stałej aktualizacji strony internetowej, ponadto w przygotowaniu są dwa kolejne działy dotyczące 
statystyki w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz danych dotyczących odprowadzania ścieków, a takŜe mapy obrazujące stopień zwodociągowania i 
skanalizowania poszczególnych miejscowości Gminy Kosakowo. 
JeŜeli stwierdzą Państwo, Ŝe na stronie jest błąd, źle działający link, lub jakaś informacja jest niekompletna prosimy o zgłoszenie na adres 
biuro@pukpeko.pl. Na ten adres mogą Państwo takŜe wysłać wszelką korespondencję dotyczącą spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę i 
odprowadzaniem ścieków, uwagi dotyczące przedmiotu działalności Spółki, a takŜe Państwa oczekiwania co do treści umieszczonych na stronie 
www.pukpeko.pl.  
UWAGA!!! 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. przypomina Mieszkańcom Gminy Kosakowo o obowiązku zabezpieczenia instalacji i 
urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) § 116 i 117: 
„ […]  zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, 
łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych […]” 
„Pomieszczenia powinny mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura 
dodatnia.” 
Informujemy, Ŝe w przypadku stwierdzenia przez pracowników PUK „PEKO” uszkodzeń urządzeń pomiarowych powstałych w wyniku zamarznięcia, 
odbiorca ponosi całość kosztów związanych z ich wymianą. 
Pozostałe zabezpieczenia, powinny być wykonane w sposób umoŜliwiający dokonanie odczytu. 

 



 

 

 
EDUKACJA EKOLOGICZNA PODSTAW Ą KSZTAŁTOWANIA ZACHOWA Ń PROŚRODOWISKOWYCH 

Celem edukacji ekologicznej jest kształtowanie zachowań prośrodowiskowych. Poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naleŜy 
budować i wzmacniać juŜ w umysłach najmłodszej części społeczeństwa. To właśnie dzieci i młodzieŜ w sposób najbardziej skuteczny, 
z wrodzoną ich wraŜliwością, wyedukują nas dorosłych. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” aktywnie wspiera 
edukację ekologiczną, która realizowana jest przez placówki oświatowe, ze szczególnym naciskiem na ukazanie lokalnych 
uwarunkowań przyrodniczych, technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarki komunalnej.  Takie działania mogą mieć nawet 
większe znaczenie dla środowiska, niŜ instrumenty prawne, techniczne, organizacyjne czy ekonomiczne. 

 

Związek przedstawia Państwu propozycję warsztatów                    
i konkursów na rok szkolny 2009/2010. Z doświadczenia wiemy, 
Ŝe właśnie te metody cieszą się największym zainteresowaniem 
dzieci, uczniów i nauczycieli. Nasza oferta adresowana jest do 
placówek oświatowych z terenu gmin Związku. 

Stałym punktem w naszym kalendarzu jest konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci”. W tym roku szkolnym będzie to juŜ jego XII edycja! 
Niesłabnąca popularność konkursu „Mała nakrętka-duŜy problem”, w którym dzieci i młodzieŜ zbiera plastikowe nakrętki sprawiła, Ŝe 
będziemy go realizować po raz siódmy. Od kilku lat, z wielkim powodzeniem, realizowany jest „Konkurs wiedzy ekologicznej” 
skierowany do uczniów szkół specjalnych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Będzie to jego ósma odsłona. Kontynuowany równieŜ 
będzie konkurs pn.: „Program REBA - zbiórka baterii”, a takŜe „Konkurs fotograficzny” (II edycja) oraz „Monitorujemy śmieci” (II 
edycja). W roku bieŜącym w konkursie „Monitorujemy śmieci” wprowadzamy moŜliwość wyboru dwóch tematów: „Monitoring dzikich 
wysypisk” albo „W domowym piecu śmieci spalanie truje i rujnuje”, gdzie formą realizacji będzie prezentacja multimedialna. 
 
Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Związku nadal będą kontynuowane jednodniowe warsztaty: „Ciepło dla 
Trójmiasta” (realizowane przy współpracy ze spółką OPEC i Elektrociepłowniami WybrzeŜe) oraz „Oczyszczanie ścieków” i 
„Ujmowanie i uzdatnianie wody” (realizowane wraz ze spółką PEWIK). Podobnie jak w roku ubiegłym w ramach warsztatów pt.: 
„Bli Ŝej Europy-nowoczesne metody gospodarowania odpadami” młodzieŜ gimnazjalna i licealna będzie mogła poznać nowoczesne 
sposoby i technologie zagospodarowywania odpadów (na terenie spółki EKO DOLINA w ŁęŜycach). W tym roku szkolnym w tych 
warsztatach będą mogli brać udział takŜe uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI.  
 
Przypominamy, Ŝe zgłoszenia do konkursów i warsztatów przyjmujemy tylko w postaci formularzy dostępnych na naszej stronie 
internetowej (www.kzg.pl). Wypełnione formularze, podpisane przez dyrektora szkoły, naleŜy wysłać pocztą lub faksem (dane adresowe 
poniŜej). W zgłoszeniach dotyczących warsztatów naleŜy podać opiekuna grupy. Przypominamy, Ŝe w trakcie warsztatów 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i dyscyplinę grupy spoczywa na szkole. 
 
Realizacja wszystkich prowadzonych przez Związek działań w zakresie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2009/2010 finansowana 

jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Wejherowie, PFOŚ w Pucku oraz spółki: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK, EC WybrzeŜe. 

Mamy nadzieję, Ŝe udział w proponowanych konkursach i warsztatach będzie pomocny w prowadzonej przez placówki oświatowe 
edukacji ekologicznej. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumiejąc potrzebę ochrony środowiska będą chcieli z nami współpracować. 
Szczegółowe opisy poszczególnych warsztatów i konkursów zostały przekazane do poszczególnych placówek oświatowych w postaci 
informatora pt. „Propozycje warsztatów i konkursów ekologicznych dla placówek oświatowych z terenu działania Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na rok szkolny 2009/2010„. Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z ich szczegółowym 
opisem. 

 
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 

-  ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. 058-624-75-15, dos@kzg.pl 


