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Niech zakróluje na Waszych stołach baranek, 
niech barwią się pisanki, 

niech nie zabraknie bab i mazurków, 
niech wszyscy cieszą się chwilą              

Zmartwychwstania 
 
 

                                                             Wesołego Alleluja! 
                                                        Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Radni i Sołtysi 
 
 
 
 

MŁODZI I ZDOLNI Z GMINY KOSAKOWO 

 

Miło nam, gdy moŜemy informować Państwa o sukcesach, jakie 
osiągają mieszkańcy naszej Gminy. W tym roku - po raz pierwszy 
- wójt Jerzy Włudzik wręczył indywidualne nagrody oraz 
pamiątkowe albumy za wysokie wyniki sportowe w roku 2009. 
Wśród wyróŜnionych znaleźli się: 
 
Marta Natywo, mieszkanka Mostów – tancerka klubu tańca 
sportowego Latino Cafe, zdobywczyni medalowych miejsc na 
ogólnopolskich turniejach tańca.  
 

Iga Zjawin, mieszkanka Kosakowa - 
uczestniczka Mistrzostw Świata IDO w Tańcu 
Sportowym Disco Dance w Bratysławie.  
 
Adam Skomski, mieszkaniec Mostów –  
uczestnik i zwycięzca regat Ŝeglarskich sezonu 
2009  , /Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, 
Puchar Niemiec, „Błękitna Wstęga Zatoki 
Puckiej”, Euro Cat/. 
 

Jesteśmy  pełni uznania dla pracy i 
podejmowanego wysiłku oraz idących za tym 

osiągnięć.  śyczymy dalszych sukcesów ! 
 

 

 

                                   

 

        

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

 

 



SZKUTY REWSKIE 
W kolejnych naszych biuletynach przedstawimy Państwu 15 szkut rewskich - tworzących w latach 1862-1945 
kaszubską, przybrzeŜną Ŝeglugę towarową w Zatoce Puckiej. Dzisiaj opis pierwszej z nich: 

„ARVIN” 
Zbudowany około roku 1874, najprawdopodobniej dla Franciszka Marka I. W latach 

1902 -1904 przechodzi remont kapitalny na Rewie. W roku 1919 odkupił go, od 

będącego w podeszłym wieku Franciszka Marka, Jan Długi I /senior/, ówczesny 

właściciel „Therese”. W 1927 roku przebudowany przez Jana Długiego II na 

dwumasztowy kecz, ale grotmaszt był bez stengi. Galion pod bukszprytem: głowa 

jaszczura. W roku 1935 stocznia Kroppa w Gdańsku zamontowała jednocylindrowy 

silnik żarowy duńskiej firmy Ian Dan o mocy 20 KM, a rumpel zamieniono kołem 

sterowym. Dnia 6 października 1937 roku silny sztorm wyrzucił go na brzeg w 

Rewie. W ściągnięciu na wodę pomagała „Helena” i pogłębiarka Urzędu Morskiego 

„Nowa Draga” z bagermajstrem Jeką. Na początku 1938 roku umiera właściciel Jan 

Długi. Na rok wydzierżawił statek Franciszek Kaleta i woził nim kamienie na 

budowę portu wojennego w Helu. W 1939 roku brat Jana Długiego,  Paweł, 

odprowadził statek na zimowisko pod Bekę. Po wybuchu wojny nie mógł się nim 

opiekować i „Arvin” osiadł na mieliźnie. Ciężka zima 1939/1940 skuła go lodami, 

które zniosły całą część nadwodną. Podwodną część kadłuba pochłonął piasek 

mielizny.      /z opracowania dr. inż. Zygmunta Miszewskiego – mieszkańca Mostów/ 

 
ROK CHOPINOWSKI –ZAPROSZENIE NA KONCERT 

 
W związku z trwającymi obchodami Roku 
Chopinowskiego, Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu zaprasza na koncert "Zapomnieni?..." 
poświęcony wokalnej twórczości Fryderyka 
Chopina. 
W trakcie spektaklu, który powstał pod opieką 
artystyczną Krzysztofa Bobrzeckiego, 
usłyszymy najpopularniejsze pieśni i piosnki w 
interpretacji studentów Wydziału Wokalno - 
Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. 
Młodym wokalistom na fortepianie towarzyszyć 
będzie Aleksandra Dąbrowska. 
Wszystkich, którzy mają ochotę przekonać się, która z panien ma " ...skrzydełka jak gąska" i czy towarzyszyć jej 
będzie "Śliczny chłopiec" - zapraszamy w sobotę 17 kwietnia o godz. 18.00 do Gminnego Domu Kultury w 
Pierwoszynie. Wstęp wolny. 

WYBORY MISS ZIEMI KASZUBSKIEJ 
 
W dniu 10 kwietnia br. (w sobotę) o godz. 18.00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbędą 
się Wybory Miss Ziemi Kaszubskiej oraz Miss Nastolatek Ziemi Kaszubskiej. Więcej szczegółów w 
najbliŜszych dniach na plakatach oraz na stronie internetowej GOKiS. Zapraszamy. 
 

SUPERPRZEDSZKOLAK  
Informujemy o naborze dzieci w wieku 3-5 lat do udziału w projekcie „Superprzedszkolak – 
innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w gminie Kosakowo”.  
Zasady rekrutacji i dokumenty do zgłoszenia dziecka moŜna pobrać ze strony internetowej 
www.superprzedszkolak.pl lub w Urzędzie Gminy w Kosakowie.  
Wypełnione dokumenty naleŜy składać w Biurze Projektu, które znajduje się w Urzędzie Gminy 
Kosakowo: 
ul. śeromskiego 69 pokój 102  Tel.: 058 660 43 03  e-mail: efs@kosakowo.pl 

Termin składania dokumentów upływa 16.04.2010 roku. 
 

„Biuletyn” - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo 

Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke ( 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. 



Uchwały podjęte podczas 
LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 

w dniu 9 marca 2010 roku 
1. Uchwała Nr LI/20/2010 w sprawie zaskarŜenia Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz udzielenia 

pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo Adamowi Miklaszewiczowi do reprezentowania Rady 
Gminy Kosakowo przed sądami administracyjnymi z prawem udzielania pełnomocnictw substytucyjnych. 

 
2. Uchwała Nr LI/21/2010 w sprawie rozpatrzenia wezwania Sołtysa wsi Dębogórze p. Józefa Melzera do usunięcia 

naruszenia prawa dokonanego Uchwałą Nr XLV/91/2009 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 grudnia 2009 roku w 
sprawie wyraŜenia zgody na zamianę gruntów. 

LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
 w dniu 18 marca 2010 roku 

Uchwała Nr LII/22/2010 w sprawie zaŜalenia na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Pucku oraz upowaŜnienia 
Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo Adama Miklaszewicza do wniesienia zaŜalenia. 

DZIAŁANIE ANTYKRYZYSOWE 

W ramach działań antykryzysowych, w celu zapobieŜenia skutkom ewentualnej powodzi, Wójt Gminy zakupił 
3.500 worków oraz zabezpieczył w siedzibie PEKO piach do dyspozycji Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.  

W dniu 25 lutego br. odbyła się narada słuŜb odpowiadających i uczestniczących w tych akcjach. W naradzie 
uczestniczyli Wójt gmin, Zastępca Wójta, Sołtysi, PUK PEKO, OSP, StraŜ Gminna. Rozmowy dot. 
newralgicznych miejsc w poszczególnych miejscowościach, ustalono system powiadamiania o zagroŜeniu oraz 
prowadzeniu akcji. 

O przypadkach zagro Ŝenia Ŝycia i mienia nale Ŝy zgłasza ć do Powiatowego Centrum Powiadomienia 
Kryzysowego pod numer telefonu czynny cał ą dobę  do 15.30 –tel. 58 673 38 37 i 998     po godz. 15.30 – 58 673 
04 50 i 998 

 
DROGI W  GMINIE KOSAKOWO 

W związku ze złym, po zimie, stanem nawierzchni dróg informujemy, Ŝe zadania związane z budową i 
utrzymaniem dróg zostały ustawowo przydzielono trzem jednostkom samorządu terytorialnego: gminie, 
powiatowi, województwu, w zaleŜności od kategorii dróg. 

DROGI WOJEWÓDZKIE : do Rumi, do Pucka ( dawny pas startowy), ul. śeromskiego (od skrzy Ŝowania do 
Kościoła w Pierwoszynie). Kontakt tel. Zarz ąd Dróg Wojewódzkich w Gda ńsku-Rejon w Pucku, tel. 58 673 25 44, 
e-mail puck@zdw.hnet.pl 

DROGI POWIATOWE: Pogórze- Suchy Dwór (ul. Szkolna), Pogórze (ul. Wie jska) - Kosakowo (ul. śeromskiego), 
Kosakowo (ul. Chrzanowskiego) – D ębogórze (ul. Pomorska) – Kazimierz (ul. Kasztanowa) , Pierwoszyno (ul. 
Kaszubska od ronda przy Ko ściele)- Mosty ( ul. Gdy ńska) – Rewa(ul. Morska), Mosty- Mechelinki (ul. Szk olna). 
Kontakt tel. Zarz ąd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w P ucku tel. 58 774 32 80 e-mail: 
sekretariat@ zd.puck.pl  

Pozostałe – drogi gminne.  Numery telefonów tut. urzędu, pod którymi moŜna uzyskać informacje na temat nawierzchni 
dróg gminnych: -w zakresie bieŜącego utrzymania:58 660 43 10 z-ca Wójta Zdzisław Miszewski oraz 58 660 43 08 
podinsp. ds. dróg Irena Depta 

-w zakresie odtwarzania nawierzchni po pracach związanych z kanalizacją gminy 58 660 43 30 Ref. Inwestycji, 58 679 
15 31 spółka PUK PEKO w Kosakowie, w zakresie lokalizacji nowych zjazdów z dróg gminnych, podinspektor ds. 
technicznych Krzysztof Janik, Tel. 58 660-43-30. 

Informujemy, Ŝe budŜet dla Gminy Kosakowo na rok 2010 uchwaliła dnia 22.02.10r. Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Gdańsku, lecz jedynie w zakresie zadań własnych i zleconych, bez zadań inwestycyjnych. W związku z tym, Wójt 
wystąpił do tut. Rady Gminy z projektem uchwały w sprawie zmian w tej uchwale budŜetowej, w której m.in. przeznacza 
się środki na wykonanie Harmonogramu dróg gminnych, Jak na razie w zakresie zadań inwestycyjnych, w tym 
polegających na remoncie nawierzchni, nie dysponujemy Ŝadnymi środkami. Zahamowało to rozpoczęcie inwestycji w 
tym roku, na co Wójt nie miał wpływu. NajbliŜsza sesja Rady Gminy odbędzie się 31 marca br. 

 

Budynek socjalny 
Pragniemy poinformować, iŜ w najbliŜszym czasie ruszy inwestycja  pn.„Budowa budynku socjalnego w 
Pogórzu”, która rozpocznie się pracami wyburzeniowymi obecnych lokali w tym miejscu. W związku z tym 
podjęto decyzję, aby na czas trwania budowy nowego obiektu przenieść mieszkańców z dotychczasowych lokali 
socjalnych do „Wioski śeglarskiej” w Rewie. Są to osoby starsze oraz rodziny z dziećmi. Zakończenie 
inwestycji przewidywane jest na październik tego roku. Informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami tut. urzędu- pok. nr107 (tel.58 660-43-35).  



Gminna Konferencja  
dotyczącą rozwoju sieci internetowej i sieci telewizji kablowych 

W miesiącu marcu odbyła się konferencja z udziałem mieszkańców dotycząca szerokopasmowego internetu i 
telewizji kablowej w naszej gminie. Na nasze zaproszenie odpowiedziało kilka firm, pięć z nich postanowiło 
przedstawić swoje propozycje. Spotkanie zaczęło się prezentacją firm i rozwiązań dostarczenia sygnału do 
mieszkańców w naszej gminie. Na początku dyskusja skupiła się na temacie rozwiązań bezprzewodowych 
takich, jak np: WiMax i inne rozwiązania radiowe. Jedna firm zaproponowała zupełnie inne rozwiązanie 
dotyczące wykonania infrastruktury teletechnicznej włącznie z połoŜeniem sieci światłowodowej.  WaŜnym 
punktem konferencji była moŜliwość wykorzystania środków Unii Europejskiej, która wspiera tego typu 
Inwestycje. Efektem spotkania będzie nawiązanie współpracy z firmami telekomunikacyjnymi w celu wybrania 
najlepszych rozwiązań dla gminy Kosakowo. Prezentacje firm pokazane w trakcie konferencji juŜ niedługo 
zostaną umieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu. 
 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
• Informujemy mieszkańców gminy, iŜ pierwszy w tym roku wywóz odpadów wielkogabarytowych zostanie 

zapoczątkowany dnia 29.04.2010 roku (czwartek). W tym dniu objęci zbiórką odpadów 
wielkogabarytowych zostaną właściciele nieruchomości posiadający umowę na wywóz odpadów 
komunalnych z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym METALPOL .  Od dnia 04.05.2010 roku 
rozpoczną swoje zbiórki pozostałe przedsiębiorstwa obsługujące mieszkańców na terenie naszej gminy.  

 
• Z uwagi na duŜą ilość zawartych z mieszkańcami gminy umów Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. 

z o.o. w Rumi (w skrócie PUK) wzorem poprzednich zbiórek rozdzieliła dni wywozu na poszczególne 
sołectwa. 

I tak harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych dla właścicieli nieruchomości posiadającymi umowy 
z tą firmą przedstawia się następująco: 
        1. Kosakowo, Pierwoszyno     - 04 maja (wtorek), 
        2. Rewa       - 05 maja (środa), 
        3. Mosty, Mechelinki     - 06 maja (czwartek), 
        4. Pogórze, Suchy Dwór     - 07 maja (piątek), 
        5. Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz    - 10 maja (poniedziałek). 
• Dnia 4 maja (wtorek) zostaną objęci zbiórką takŜe mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór 

odpadów komunalnych z  Zakładem Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach. 
 
• Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor Sp. z o.o. w Gdyni odbierze natomiast 

gabaryty od swoich klientów dnia 8 maja (sobota).      
   

Uprzejmie prosimy mieszkańców o sprawdzenie, z jakim przedsiębiorstwem zawarta jest umowa   i wystawienie 
odpadów wielkogabarytowych na dzień przed ustaloną datą zbiórki lub do godziny 8.00 w dniu wystawki. W 
przypadku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rumi prosimy takŜe o dokładne sprawdzenie ustalonej na 
dany dzień miejscowości.  
Pamiętajmy , Ŝe zgodnie  z zapisem punktu  6 § 13 rozdziału 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Kosakowo odpady wielkogabarytowe na terenach zabudowy jednorodzinnej winny być wystawione przed posesje w sposób 
nie utrudniający przejścia lub przejazdu 
Przypominamy takŜe iŜ w trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych wystawiamy: zuŜyty sprzęt 
gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna), sprzęt elektroniczny 
(telewizory, radia, komputery, odkurzacze), stare meble, stolarka budowlana (okna, drzwi – pojedyncze sztuki), 
inne przedmioty o duŜych rozmiarach.  

Wszystkie te odpady trafiają do Zakładu Zagospodarowania Odpadów "EKO DOLINA"  sp. z o.o. w ŁęŜycach, 
gdzie w przygotowanych do tego celu pomieszczeniach zostaną one rozebrane, a poszczególne ich frakcje 
posegregowane i w zaleŜności od przydatności poddane recyklingowi lub utylizacji. 

DORADZTWO dla ROLNIKÓW 
Informujemy, Ŝe p. agronom Olga śochowska z Ośrodka Doradztwa Rolniczego pełni dyŜury 
w Bibliotece Publicznej w Kosakowie /przy ośrodku zdrowia/ w kaŜdy czwartek w 
godzinach  od 9.00 do 12.30. SłuŜy doradztwem rolnikom z naszej Gminy - między innymi 
pomaga w wypełnianiu wniosków do ARiMR na tzw. dopłaty bezpośrednie. 

 
 



 ROZLICZENIA PIT za rok 2009 
Mając na uwadze ułatwienie mieszkańcom Gminy dokonanie rozliczenia podatkowego w zakresie podatku dochodowego od 
osób fizycznych za 2009r.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku informuje o: 

• pracującej sobocie 24 kwietnia br. -  Urząd Skarbowy w Pucku będzie czynny w godz. 9-13, kasa w godz. 9-12. 

• użyteczne informacje dot. rozliczeń podatkowych znajdują się na stronach internetowych 

- złożenie zeznania przez Internet:           www.e-deklaracje.gov.pl 

- Informacja dot. akcji „szybki PIT”:          www.szybkipit.onet.pl  

- krajowa Informacja podatkowa:             www.kip.gov.pl  

- druki zeznań podatkowych oraz inne informacje: www.mf.gov.pl  

• Urząd Skarbowy w Pucku czynny pon., wt. czw.,piąt. od godz. 8-15, w środy od 8-18, kasa codziennie od 8-13, 

tel. 58 774-24-00 

• wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Pucku dla podatników składających zeznania podatkowe: 

26.04., 27.04., 28.04.,29.04. – do godz. 18, 30.04. – do godz. 20,  Kasa od 8-13. 

Urząd Gminy Kosakowo informuje, Ŝe druki zeznań podatkowych moŜna równieŜ pobrać w tut. Biurze Obslugi Interesanta w 
godz. pracy urzędu /pon. wt. śr. piąt. 7,45 – 15,30, czw. 7,45-17,00 – tel. 58 660-43-43.  

 
 

ZAPIS Z CZATU INTERNETOWEGO Z WÓJTEM GMINY KOSAKOWO 
– JERZYM WŁUDZIKIEM Z DNIA 3 MARCA 2010R. 

• KATS ALPAT 

inkub - Dzień dobry. Czy w przyszłym sezonie druŜyna Alpat Gdynia nadal będzie występować w sali w Mostach, 
czy poszuka sobie innej sali w Gdyni? Z tego co pamiętam ten sezon miał być ostatnim, w którym Alpat mógł 
korzystać z naszej hali. 
Wójt - Tak, w przyszłym sezonie Alpat nie będzie grał na terenie naszej gminy. 

• Plany na następną kadencję 

mieszkanka - Drogi Pani Wójcie ! ZbliŜa się koniec Pańskiej kadencji, gdyby miał ją Pan podsumować i 
wypunktować najwaŜniejsze inwestycje, to czym mógłby się Pan pochwalić? Poza tym, jakie ma Pan plany na 
nadchodzącą kadencję i jakie są najwaŜniejsze punkty Pańskiego programu wyborczego, czyli czym chce Pan 
zachęcić potencjalnego wyborcę jesienią? 
Wójt - Podsumowania kadencji dokonam w miesiącu wrześniu. Około 2 miesięcy przed wyborami. A 
w kampanii wyborczej ogłoszę mój program wyborczy na następną kadencję. Podsumowanie i 
program jest tak bogaty, Ŝe nie sposób wymieniać go na czacie. 

• NOMI 

inkub - Kiedy przewiduje się otwarcie marketu budowlanego Nomi w Pogórzu (w dawnej hali Climy)? Jakie 
sklepy tu jeszcze będą? Czy w tym miejscu będzie Family Point, czy to będzie drugie centrum handlowe? Jedno 
miało się podobno nazywać Szperk. 
Wójt - Będzie to centrum handlowe, w którym mieścić się będzie galeria handlowa, delikatesy Piotra 
i Pawła oraz market- dom i ogród. Będzie ogłoszony konkurs na logo i nazwę firmy np. Szperk. 
inkub  - Dziękuje, jeszcze się spytam kiedy jest szansa na otwarcie? Uda się w tym roku? 
Wójt - W bieŜącym roku 1. etap zostanie oddany do uŜytku, tzn. dom i ogród. 

• Autobus do Pucka  

inkub  - Czy są plany uruchomienia połączenia bezpośrednio Kosakowa z Puckiem? W końcu tam znajduje się 
nasze Starostwo Powiatowe. 
Wójt - Nie ma na razie takich planów. Gdy autobus jeździł z Kosakowa do Pucka to miał bardzo małą 
frekwencję, czasami Ŝadną. 

• Pytania do Wójta 

graŜyna - 1. Kiedy rozpocznie sie budowa drogi w Mostach ulica Wiązowa, 2. Jakie miejsca pracy będą dla 
tutejszej społeczności - na lotnisku oraz w magazynach gazu, 3. Kiedy Urząd Pracy Puck podejmie odpowiednie 
szkolenia ludzi - związane z nowymi inwestycjami (jest jeszcze czas), 4. Kiedy moŜna sie spodziewać drogi z 
Pogórza do Kosakowa bezpośrednio (droga biegnąca obok dawnej strzelnicy), 5. Chodnik z Pierwoszyna do 
Mostów jest nie do przejścia od długiego czasu, czekamy na Tragedię , 6. Dziury na drogach masakra kiedy 
moŜna się spodziewać prac.  
Wójt - Ad. 1 Ulicę Wiązową rozpoczniemy na wiosnę, Ad. 2 Nie wiem jakie miejsca pracy będą. Będą 
określone po uruchomieniu lotniska i wybudowaniu magazynów gazu, Ad. 3 Nie wiem. Urząd Pracy 
nie jest mi podległy i Ŝadnych wiadomości dotychczas nie otrzymałem, Ad. 4 Zapytana droga będzie 
budowana etapami. 1. etap w przyszłym roku przy supermarkecie. 2. etap przy urządzaniu lotniska - 
dojazd do zaplecza terminala. i 3. etap z funduszy pomocowych i gminnych tak, Ŝeby zakończyć ją w 
2014 roku, Ad.5 Została zerwana umowa z dotychczasową firmą odśnieŜającą. NałoŜono na nią 
karę. Nowe firmy, które wygrały przetarg będą na bieŜąco odśnieŜać drogi i chodniki, Ad. 6 W 
sprawie punktu 6 juŜ odpowiedziałem, Ponadto chciałem dodać Ŝe powiat i województwo rozpoczęły 
juŜ łatanie dziur. 



graŜyna - Panie Wójcie, kiedy Lotnisko i magazyny gazu będą oddane do uŜytku - nie będzie mowy o miejscach 
pracy, będzie za późno, po prostu będą obsadzone. Do Urzędu pracy znając miejsca pracy na lotnisku i w 
magazynach naleŜy wystąpić o odpowiednie szkolenie przyszłych pracowników - Urząd Pracy ma na te cele 
pieniądze. 
Wójt - Postaram się dogłębnie przeanalizować tą sprawę i odpowiem w moŜliwie krótkim czasie w 
pytaniach do wójta. 

• Komunikacja miejska 

 
mieszkanka  - czy to prawda, iŜ ZKM Gdynia przestanie kursować na terenie naszej gminy na rzecz przewoźnika Gryf? 
 
Wójt - będzie ogłoszony przetarg o nowych przewoźników i ten który przedstawi nam tańszą ofertę 
wygra i będzie przewoźnikiem, moŜe nie w całości, ale na części terenu gminy. 
CorvusCorax- Panie Wójcie, czy przewoźnik który wygra przetarg będzie dowoził mieszkańców tylko do Pogórza, 
czy moŜe do centrum Gdyni, a jeśli tylko do Pogórza, to jak będzie wyglądać sprawa biletów miesięcznych 
(jeden do Pogórza od jednego przewoźnika, a drugi od dotychczasowego z Pogórza do Gdyni? czy moŜe jakiś 
jeden uniwersalny?) 
graŜyna - nie wiem czy to dobry pomysł i czy wszyscy sie ze mną zgodzą, ale wszyscy wiemy Ŝe autobusów jest 
za mało, a moŜe warto by pomyśleć o autobusie który będzie kursował non stop z Rewy do Pogórza i z 
powrotem oraz drugi Pogórze- Dębogórze,  moŜe to rozwiązałoby problem. 
Wójt - Nie będzie Ŝadnych zmian w kursowaniu autobusów. Przetarg jest tylko na nowego 
przewodnika, który ma być tańszy. 

• Praca dla osób bezrobotnych 

rybkon - W jaki sposób, urząd gminy realizuje pana program przedwyborczy bieŜącej kadencji praca dla 
bezrobotnych na terenie naszej gminy? Pytanie moje wynika z braku ofert pracy z rejonowego urzędu pracy, a 
w szczególności dla kobiet w róŜnym wieku. 
Wójt - Robimy szkolenia miejscowe przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Odbyły się juŜ dwa 
kusy przysposobienia do zawodu. Wiele osób skorzystało z nich i podjęło pracę lub działalność. O 
szczegóły proszę zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie. 
rybkon - Tak rozumiem, szkolenia za unijne pieniądze odbyły się, lecz tym papierem ukończenia kursu więcej 
się nie zwojuje, jeŜeli powstające firmy nie będą robić naboru pracowników z naszej gminy. To jest przykre, 
brak pomocy ze strony gminy. 
Wójt - Pomoc ze strony gminy jest i była w postaci zorganizowania szkoleń i rozmów z 
przedsiębiorcami. Natomiast, jest gospodarka rynkowa i nikt nikogo nie zmusi do zatrudnienia 
kogokolwiek. Jest to prawo rynku i zachęt ustawowych, ulg i podatków kreowanych przez sejm i 
rząd. 
rybcon – Propozycja: moŜe na tablicy ogłoszeń informować zainteresowanych o nowo powstającej firmie i 
adresie kontaktowym. Aby miejsca pracy nie uciekły np. na lotnisku, Nomi, czy w innych podmiotach 
gospodarczych. 
Wójt – Dobrze, będziemy to stosować. Proszę śledzić tablice i w internecie. Nie omieszkamy tego 
faktu ogłosić równieŜ w biuletynie. 
rybcon - W imieniu poszukujących ślicznie dziękuję. Powinniśmy pomagać znaleźć pracę, gdyŜ wielokrotnie 
zdarzają się ludzkie tragedie 

• Chodnik na ul. M. Dąbrowskiej 

lady 75 - Kiedy rozpocznie się budowa chodnika na ulicy Marii Dąbrowskiej na Suchym Dworze? Czy będzie 
takŜe przedłuŜenie chodnika (podobno kostka jest) po prawej stronie ul. Szkolnej? 
Wójt – Tak, rozpoczęcie będzie, jak tylko pogoda pozwoli. Mam zamiar przedłuŜyć go na ulicę 
Szkolną, Ŝeby połączyć go przejściem przez ulicę z chodnikiem wzdłuŜ posesji p. Sieka. 

• Ulica Necla oraz coś o zaległościach w infrastrukturze 

lady 75 - Mam pytanie związane z budową drogi na ul. Necla na Suchym Dworze. Budowa tej drogi została 
uwzględniona na rok 2010. Kiedy rozpocznie się budowa drogi? Kiedy zostanie zainstalowane oświetlenie na tej 
ulicy? 
Wójt - Sam bym chciał to wiedzieć. 
lady 75 - Odpowiedź ta, Panie Wójcie, ma wydźwięk arogancki (kto jak nie Pan powinien posiadać taką wiedzę?) 
Niezrozumiały dla mnie jest fakt tworzenia harmonogramów, które są obietnicami bez pokrycia. 
zbynek - Panie Wójcie, czy w związku z nie zrealizowaniem planu budowy dróg w 2009 roku moŜna mieć 
nadzieję, Ŝe w roku bieŜącym wszelkie nowe inwestycje drogowe zostaną poprzedzone skończeniem 
wcześniejszych, planowanych, zatwierdzonych, ale nie zakończonych inwestycji, jak np. odcinek ulicy 
Maciejkowej w Kosakowie.  
Wójt - Według mego rozeznania wszystkie drogi zaplanowane w poprzednim roku zostały wykonane, 
oprócz Pogórza. Niektóre drogi są budowane etapowo. 
lebuj - Czy ona teŜ została zrealizowana zgodnie z harmonogramem?  Czy poślizg w jej wykonaniu będzie trwał 
jeden rok (zgodnie z tym, co obiecano na piśmie mieszkańcom Panie Wójcie: kawa na ławę, dotrzymujemy 
słowa, czy nie. 
Wójt - Droga lady75 i pozostali, naprawdę nie ma w tej odpowiedzi Ŝadnej arogancji. To Rada 
decyduje o dystrybucji środków na poszczególne zadania. JeŜeli Rada nie zatwierdzi środków na 
remonty dróg, to bardzo przepraszam, ale "szlag trafi" cały harmonogram. Pisałem, Ŝe do dzisiaj nie 
mam pełnej wiedzy o moŜliwościach inwestycyjnych, jakie zostaną uchwalone przez Radę w dniu 31 
marca, na złoŜonej przeze mnie propozycji.  



• Przystanek ZKM w Kosakowie 

rybkon - Przystanki ZKM –u w Kosakowie: od wielu lat usytuowanie ich naprzeciwko siebie z dala od przejścia 
dla pieszych jest w mojej ocenie wielce niebezpieczne dla pasaŜerów przechodzących ,a nawet przebiegających 
między autobusami linii 146 a 173.W jaki sposób moŜna to rozwiązać? Czy powiat Pucki wraz z włodarzami 
gminnymi byłby zainteresowany wykonać to wraz z budową ronda. Uniknijmy tragedii. 
Wójt - Dziękuję za podpowiedź. Zastanowimy się nad tym rozwiązaniem wraz z włodarzami powiatu. 

• SP Pogórze 

A.Elwart - A moŜe trzeba zmienić radnego, który jest równieŜ sołtysem na Pogórzu Nic nie robi tylko organizuje 
wyjazdy. MoŜe postawić na kogoś młodszego /niekoniecznie męŜczyznę/. Mieszkańcy Pogórza mają swoje typy, 
np. pani, która doprowadziła do remontu ulicy Słowackiego? 
Wójt - Wybór radnego jest zaleŜny od mieszkańców. Mieszkańcy w wyborach bezpośrednich 
wybierają radnego, sołtysa i wójta. I to od Was mili Państwo zaleŜy, kto będzie Was reprezentował 
w urzędzie, radzie i sołectwie. 
A.Elwart - Mam nadzieję, Ŝe tak będzie. 

• Nowy rozkład ZKM 

dino - Panie Wójcie, od 01.02.2010r został zmieniony rozkład autobusów, ciekawi mnie czy ktoś go rozpatrzył 
przed zatwierdzeniem. Teraz dzieci z Mostów i Mechelinek nie mają powrotu ze mszy niedzielnej - dziecinnej, 
msza kończy się ok 10:40 a autobus jest o 11:19. Proszę pamiętać, Ŝe mamy cztery pory roku. Prędzej dojazd 
pasował, ale się pozmieniało... Czy coś z tym zostanie zrobione; Myślałam, Ŝe autobusy są dla mieszkańców,  
Wójt -TeŜ tak uwaŜam, Ŝe autobusy są dla mieszkańców. Rozkład jazdy przeanalizował mój zastępca 
i jeŜeli jest tak faktycznie, Ŝe trzeba czekać 39 minut, to kaŜę mu jeszcze raz wrócić do tego 
rozkładu. 

• Psy 

mysza - Próbowałam zgłosić problem ujadających psów o 4 nad ranem szanownej StraŜy Miejskiej, niestety 
Ŝaden telefon podany na stronie interenetowej nie odpowiadał. Czy i gdzie mogę zgłosić ten problem? Czy 
istnieją przepisy regulujące zakłócanie ciszy nocnej przez ujadające psy? MoŜe kary dla ich właścicieli? 
mieszkanka -  Z całym szacunkiem, ale na terenie wiejskim trzeba się przyzwyczaić do obecności naszych 
małych milusińskich. Zresztą w dobie szczególnej dbałości o ich prawa, zbytnia ingerencja w ich egzystencję i 
związane z tym niedogodności jest co nie co ryzykowna. 
mysza - A co z prawami człowieka do snu i odpoczynku w swoim domu? 
mieszkanka - CóŜ, kiedyś budziły mieszkańców wsi koguty, teraz psy. Ale jak to mówią, kto rano wstaje, temu 
Pan Bóg daje.  
graŜyna - zawsze moŜna sie wyprowadzić. Pies nie szczeka bez powodu a moŜe właśnie uratował Pani dom 
przed kradzieŜą? 
mieszkanka – OtóŜ, to w końcu pies najlepszym przyjacielem człowieka, a ponadto, a nie od dzisiaj wiadomo, iŜ 
zwierzęta mają instynkt, więc moŜe chronią nas przed czymś, co dla nas niewidoczne?  
mysza - Zmartwię was. Mój dom ochrania agencja ochrony a nie ujadające, zaniedbane przez właścicieli psy, 
Zostawione same sobie, nie wyprowadzane, Całe Ŝycie na łańcuchu. Kto ma ochotę się z nimi zamienić? 
mieszkanka - To moŜe warto zainteresować się ich losem, a nie tylko liczyć na pomoc StraŜy w środku nocy? 
Przypuszczam, Ŝe w tej sytuacji kary dla właścicieli nie przyniosą rezultatu. 
graŜyna – o ho ho, agencja Pani powiada. A to jeśli taka krzywda dzieje się tym psom, to proszę zadzwonić do 
innych słuŜb, a nie tylko interesować się ich losem, jak zaczynają przeszkadzać. Troszkę wygodne myślenie 
typu "to nie moja sprawa" . Dopiero jak coś się stanie to będziemy się mądrzyć ? A po za tym, to jeśli się nie 
mylę, to StraŜ jest czynna tylko w dzień, tak jak i Policja w Naszej gminie. Jeśli się mylę to proszę o 
sprostowanie.  
mysza - Zrobiłam co w mojej mocy, Ŝeby pomóc zwierzętom (wizyty Animals),  ale niestety nie przyniosło to 
Ŝadnego rezultatu...śal zwierząt 
Wójt - Bardzo lubię psy. W sprawach poruszanych uwaŜam, Ŝe powinny poprawić się relacje w 
stosunkach międzyludzkich i dobrosąsiedzkich. Nie wyobraŜam sobie zakłócania ciszy nocnej: 
sąsiad - sąsiadowi przez jego pupila. Nie pomoŜe tutaj Policja, ani StraŜ Gminna, gdyŜ będą to 
półśrodki. Jest to kultura człowieka i kultura obcowania ze zwierzęciem. Odpowiadając na czas 
pracy słuŜb stwierdzam, Ŝe straŜ gminna pracuje w dzień. Wyjątkowo w sezonie w okresach imprez 
i festynów takŜe w nocy. Natomiast posterunek zmienia się w najbliŜszych miesiącach na komisariat 
i będzie pracował całodobowo. 
mysza - A kolejny raz Was zmartwię... Dzwoniłam w dzień powszedni, a nie w nocy i nadal wszyscy mięli to w 
nosie. 
Wójt - Nikt nie miał tego w nosie, tylko Pani się nie dodzwoniła. Oprócz straŜ gminnej są jeszcze 
telefony do Wójta, Zastępcy i do Urzędu. 
mysza - To proszę o podanie mi telefonu bezpośrednio do Pana Wójta /tel. do  wójta – 58 660-43-05 lub 
sekretariat 660-43-00/ 

• Gminna konferencja dot. rozwoju sieci internetowej 

werty - Czy mógłby Wójt w skrócie opisać co tam było i jakie były propozycje? 
Wójt - Uczestniczące firmy przesyłają nam swoje prezentacje i w ciągu 2-3 tygodni opublikujemy je 
na naszych stronach internetowych wraz z propozycjami. A na marginesie zachęcam do udziału w 
takich imprezach. 
werty - nie kaŜdy mógł być tam chciałbym dowiedzieć sie co się tam działo, czy mógłby Wójt z grubsza 
powiedzieć? tak będzie lepiej niŜ info poczta pantoflowa:) 



admin - Po czacie opublikujemy krótką relację z konferencji (na stronie gminy). 
rybkon - zaskoczony byłem ilością propozycji operatorów i róŜnością technologiczną przesyłu danych 
internetowych. Pochwała co do rozwiązań światłowodowych jednak czas realizacji dosyć długi. 

• Równość szans edukacyjnych c.d. 

CorvusCorax - Panie Wójcie, w wątku pytania do wójta otrzymałem odpowiedź na pytania dotyczące równości 
szans edukacyjnych czyli de facto róŜnicy pomiędzy szkołą w Pogórzu a szkołami w Dębogórzu i Mostach. 
Dziękuję, ale szczerze powiedziawszy nie bardzo rozumiem takie podejście- jedna szkoła na kadencję - w 
trzeciej kadencji przyjdzie kolej na szkołę w Pogórzu, a co jeŜeli nie będzie trzeciej kadencji, a nowy wójt będzie 
miał inne wydatki? PrzecieŜ jeŜeli mamy troje dzieci to karmimy je po równo, a nie karmimy dwoje trzeciemu 
kaŜąc umrzeć z głodu. I tu kolejne pytanie: Według jakich kryteriów ustalono kolejność unowocześniania szkół? 
Wójt - Według Ŝadnych kryteriów nie ustalono- tylko potrzeby to wyartykułowały. Szkoła w Mostach 
pęka w szwach. Szkoła w Dębogórzu takŜe jest pełna. Szkoła w Pogórzu będzie zapełniona (nowa) 
po skończeniu nowych osiedli. Co do trzeciej kadencji, to nie jest tak, Ŝe ktoś przyjdzie i będzie miał 
inne zdanie. My działamy od dłuŜszego czasu w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i w tym 
planie jest zagwarantowana rozbudowa nowej szkoły w Pogórzu w przyszłej kadencji. Jest jeszcze 
jeden wątek w tej sprawie, Ŝe do szkoły w Pogórzu chodzą dzieci z Gdyni. Gdyby ich nie przyjąć - to 
szkoła nie jest przepełniona, ale będzie przepełniona za trzy lata. 
A.Elwart - Więc moŜe stwórzmy własnym dzieciom dobre warunki i nie przyjmujmy z gminy Gdynia. 

• GOKiS 

mysza - Czy nie ma alternatywy dla artystów z Krakowa występujących po raz kolejny w GOKIS z miernym i 
mało interesującym przedstawieniem dla naszych dzieci. Są chyba tańsze i ciekawsze rozwiązania - chociaŜby 
Teatr Rozmaitości z Gdańska 
Wójt - Nie wiem, moŜe i jest alternatywa. Zapytam się i przedyskutuję to z Panią Dyrektor GOKIS. 
mysza - Cieszę się, bo uwaŜam, Ŝe istnieją inne, a przede wszystkim tańsze rozwiązania tego pomysłu. 
Notabene, ile kosztował GOKIS występ artystów z przedstawieniem "Zaczarowany kufer"? 
Wójt - Wszystkiego nie wiem. Proszę się zapytać u źródła. 
mysza - Proszę mnie nie zbywać. To chyba Pan Wójt ma wpływ na funkcjonowanie GOKIS 
mieszkanka - JednakŜe to nie Pan Wójt nim zarządza, więc sądzę, Ŝe najlepiej swoje pytanie byłoby kierować 
do Dyrektor GOKISU. 
mysza - Ale ja nie mam prawa zadawać tego typu pytań pani Dyr. GOKiS a pan Wójt ma , nie rozumiesz tego 
mieszkanko? 
mieszkanka - GOKIS jest otwarty na wszelkie propozycje mieszkańców. 
mysza - Propozycje moŜe tak, ale resztę...Szkoda pieniędzy i naszych dzieci. które liczyły na świetną zabawę, a 
otrzymały bzdety i w trakcie "Spektaklu" chciały pójść do domu. 
Wójt - Sam byłem na zabawie karnawałowej i na Mikołajkach i odniosłem wręcz inne wraŜenie. 
Totalne zadowolenie Mam i Dzieci. Zdarza się przecieŜ nie wszystkim wszyscy dogodzą, ale droga 
Internautko, cały czas wraz z GOKIS-em podnosimy swoją atrakcyjność. Cenę tego spektaklu to jak 
juŜ kogoś interesuje podam w odpowiedziach na pytania do Wójta, bo naprawdę nie wiem. 
mysza – dziękuję i trzymam Pana za słowo. 
 
/po sprawdzeniu u źródła Wójt informuje, Ŝe Studio Teatralne Art. Re z Krakowa, które dało przedstawienie pt. 
„Latający Kufer” za cenę brutto 500 zł. oferuje szeroki wachlarz przedstawień, za kaŜdym razem inny i po 
cenach konkurencyjnych/. 

• Budynek socjalny w Pogórzu 

A.Elwart - Witam! Chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej na temat budynku socjalnego na Pogórzu. Kto ma 
szanse na zamieszkanie oraz jakie są przewidziane parametry mieszkań. 
Wójt - Budynek socjalny zostanie oddany późną jesienią bieŜącego roku. W pierwszej kolejności 
zostaną zasiedleni mieszkańcy dwóch później zburzonych budynków z Pogórza, tj. z baraku i 
budynku przy stawie. Poza tym otrzymają mieszkania ludzie, którym wynajmujemy mieszkania w 
prywatnych budynkach i parę mieszkań zostanie wolnych na sprawy losowe i klęski Ŝywiołowe. Ten 
jeden budynek nie załatwi całkowicie spraw ludności nie posiadających mieszkania. Naprawdę w 
wyjątkowych wypadkach, powołana specjalna komisja przydzieli mieszkanie dla szczególnie 
potrzebujących, ale będą to sporadyczne decyzje. 
A.Elwart - Dziękuję. Zdaję sobie sprawę, Ŝe takich bloków musiałoby być więcej. Mam tylko nadzieję, Ŝe oprócz 
starych mieszkańców otrzymają je osoby, które od dawna zamieszkują naszą gminę i od dawna oczekują na 
mieszkania. Czy pamięta Pan jakie będą parametry budynku i czy na miejscu wyburzonych baraków "coś" 
będzie? 
Wójt - Nie pamiętam Ŝadnych parametrów 30 mieszkań i nie będą to standardowo jednakowe 
mieszkania. W miejscu baraków, zastanowimy się nad infrastrukturą tego miejsca i ewentualnego 
poszerzenia wąskiego gardła ulicy Szkolnej. Przed rozmową z właścicielami działek i rozwiązań w 
tym terenie więcej nic nie mogę dodać. 
A.Elwart - Mam nadzieję, Ŝe chociaŜ ulica zostanie dokończona. 

• Rynek  

inkub - Czy jest szansa iŜ w miejscu placu w Kosakowie (tam gdzie są sklepy i restauracja) w przyszłości 
powstanie rynek z prawdziwego zdarzenia który będzie mógł tętnić Ŝyciem cały dzień? 
Wójt -  Dotychczasowy rozwój budownictwa i ilościowy mieszkańców determinuje powstawanie w 
przyszłości nie tylko tętniącego Ŝyciem rynku w Kosakowie, ale i takŜe w innych miejscowościach, a 



szczególnie w Mostach, które juŜ przekroczyły 2000 mieszkańców. Jest to naturalna kolej rzeczy w 
tak dynamicznie rozwijającej się gminie. 

• Ukryty powód rozłamu w Radzie Gminy 

smerfetka - Panie Wójcie proszę o odpowiedź na pytania: - co było prawdziwą przyczyną rozłamu w Radzie 
Gminy? - jak wszyscy wiemy, wybory są w jakimś stopniu loterią, podczas której mogą pojawić się 
nieprzewidywalne sytuacje. KrąŜą na ten temat róŜne opinie i plotki. Czy rozłam nie jest przypadkiem tylko 
sztuczką i sposobem na zachowanie władzy?, tzn. jak nie wygra Pan Wójt, to wygra Pan Miklaszewicz? 
Wójt - To są Pani dywagacje. Ja mówiłem, mówię i będę mówił, Ŝe w nadchodzących wyborach będę 
kandydatem na wójta. Nie podpisałem, ani nie dogadałem się na układy albo -albo. Chcę wygrać te 
wybory i dalej rozwiązywać problemy gminy, a od wyborców zaleŜy czy tak się stanie. 
smerfetka - Przyzna Pan, Ŝe jedno nie wyklucza drugiego? Jak mówi przysłowie "stara miłość nie rdzewieje". 
Przyjaźń zresztą teŜ. Przyzna Pan, Ŝe wyborcom naleŜą się obszerne wyjaśnienia na ten temat. W przeciwnym 
razie kampanię wyborczą będzie moŜna uznać za farsę, w której wszystko z góry jest ustalone. 

• Rada Gminy  

mieszkanka - Nie jest tajemnicą, iŜ ostatnimi czasy doszło do rozłamu w Radzie Gminy, kiedy to dotychczasowi 
zwolennicy Pana Wójta stanęli po przeciwnej stronie barykady, o czym pisał Pan w styczniowym biuletynie. Czy 
ten nagły podział po tylu latach udanej i - czego jesteśmy świadkami - owocnej współpracy został wywołany 
konkretnymi inicjatywami Pana Wójta, czy to raczej atak personalny przeciwko Pańskiej osobie, a moŜe kryje 
się za tym większa polityka? 
Wójt - Odpowiadałem i nie chcę juŜ więcej o tym pisać, ale wg mojego rozeznania, kryje się za tym 
kampania wyborcza. 
smerfetka - Ucieka Pan od tematu. Prosimy o rozwinięcie wypowiedzi, gdyŜ interesuje się tym wiele osób. Czy to 
prawda Ŝe rozłamu w Radzie Gminy wcale nie ma i chodzi jedynie o zachowanie władzy? Jak mówią ludzie - 
kalkulacja jest taka: jeśli wyjdą sprawy o których wyborcy nie powinni wiedzieć i nie wygra Pan Wójt, to wygra 
wybory Pan Miklaszewicz 
Dziękuję za wymijającą odpowiedź. Nie wyjaśnił Pan nam (wyborcom) powodu rozłamu i nie spodziewałam się, 
Ŝe Pan to zrobi:) To niestety tylko uwiarygadnia krąŜącą plotkę. 
mieszkanka - JednakŜe brak informacji to nie powód do zawierzania plotkom. 
Wójt - Jeszcze raz powtarzam. Nie mam Ŝadnej umowy z Panem Miklaszewiczem, ani z innym 
kandydatem, który się pojawi. Naprawdę będę startował sam z moimi wybranymi radnymi. A rozłam 
w Radzie jest faktem, tak jak powiedziałem : 4 radnych z mojego komitetu wyborczego zdradziło 
mnie. Dobitnie podkreślam, zdradziło mnie, w tym takŜe p. Miklaszewicz. 
smerfetka - Naprawdę chciałabym Panu wierzyć. Jednak ostatnie wydarzenia - w tym stawianie Pana pod 
murem przez byłych kolegów, gdzie wiadomo Ŝe i tak nic Panu nie zrobią (ponadto nieprawidłowości w UG, 
poprawki w budŜecie etc) prowadzą do innych wniosków. Trochę za duŜo działań pod publikę. śyczę Panu 
spokojnej kampanii wyborczej. 
mieszkanka - MoŜemy tylko liczyć na rozsądne podejście mieszkańców, którzy postawią na rzeczowość, a nie na 
puste slogany i wytarte frazesy mające zaprowadzić ich twórców na szczyt naszego gminnego samorządu. 
Wójt - Dziękuję Pani za zauwaŜenie, Ŝe jest to działanie pod publikę, bo myślę, Ŝe takie jest. Chcą 
zbić na mojej krytyce i szukaniu tzw. haków swój kapitał wyborczy. Proszę sobie wyobrazić, Ŝe w 
bieŜącym roku (za niecałe 3 miesiące) ilość posiedzeń i kontroli komisji rewizyjnej Rady Gminy 
niedługo prześcignie ich ilość w ubiegłym roku. Świadczy to o szukaniu dziury w całym. 
mieszkanka - Niewątpliwie do tych akcji moŜemy zaliczyć wypowiedzi TVP Gdańsk przeciwko lotnisku, podczas 
których nie da się nie oprzeć wraŜeniu, Ŝe są skierowane nie tyle przeciwko portowi lotniczemu, ale przeciwko 
Pańskiej osobie. Najbardziej absurdalny w tej sytuacji jest fakt, Ŝe lotnisko to istnieje nie od dzisiaj, chociaŜ w 
innym charakterze, niŜ jest w planach. 
smerfetka - Lotnisko to bardzo dobry temat sporny (zastępczy), aby odwrócić uwagę od innych duŜo 
waŜniejszych spraw, w których mieszkańcy są brzydko mówiąc robieni w balona . Kampania wyborcza dopiero 
się zaczyna. Proszę nie oczekiwać, Ŝe dziś napiszę więcej. 
A.Elwart - Czy mieszkanka nie jest naganiaczem kampanii pana Wójta? Mam nadzieję, Ŝe nie, choć wypowiedzi 
jej są podejrzanie dobrze zorientowane w Gminnej rzeczywistości. 
mieszkanka - Po prostu interesuje się sprawami Małej Ojczyzny, taka forma patriotyzmu. Nie sądzę, Ŝebym 
miała wgląd w więcej spraw niŜ kaŜdy mieszkaniec, który chciałby się nad losem Gminy pochylić. Ale Pan 
równieŜ dysponuje szeroką wiedzą, chociaŜby na temat budynku socjalnego w Pogórzu 
A.Elwart - DowoŜę dzieci do szkoły w Pogórzu i bardzo mnie zdziwiło, Ŝe ulica Słowackiego została zbudowana 
do pewnego momentu, a dalej nic. Muszę przyznać, Ŝe czegoś takiego nie widziałem, jak Ŝyję. Dopytałem w 
gminie i okazało się, Ŝe to przez budowę w najbliŜszym czasie bud. socjalnego. A skoro codziennie zastanawiam 
się w jaki sposób dotrzeć samochodem z dziećmi do szkoły w Pogórzu /kaŜda jest niebezpieczna i graniczy rano 
z cudem dotarcia w normalnych warunkach/ to śledzę tan temat od dłuŜszego czasu. Mam nadzieję Ŝe droga do 
szkoły w Pogórzu po oddaniu bud. socjalnego przestanie być drogą przez mękę. 

• Likwidacja wieczornych kursów 

werty - Panie Wójcie zlikwidował Pan dwa kursy 165 o godz. 19.03 i 19.53 z Pogórza Górnego. Wiem ze 
sugerował się Wójt kosztami, ale trzeba tez pamiętać o ludziach pracy, którzy nie pracują po 8h od 7 do 15! 
Lecz po 10 -12godzin! Ludzie, którzy jeŜdŜą –jeździli tymi małymi autobusikami wiedza ze zawsze był pełen 
autobus, a wiec to połączenie było rentowne oraz znaczyło to Ŝe jest potrzebna ta linia o tych godzinach . Czy 
jest moŜliwy powrót w/w autobusików? Nie będzie odpowiedzi? 
Wójt - Ja nic nie zlikwidowałem i nie mam zamiaru likwidować. Zmiany kursowania autobusów i 
likwidacja poszczególnych kursów są poprzedzane badaniami ilości jeŜdŜących w poszczególnych 
kursach i ich rentowności. Głównym specjalistą i wszystko wiedzącym o komunikacji jest mój 



zastępca Zdzisław Miszewski i do niego proszę bezpośrednio zwracać się z zakresie ewentualnych 
zmian.  
werty -wiec te badania były przeprowadzone nierzetelnie... przynajmniej odnosząc sie do w/w kursów. 

• Droga do Rumi  

mieszkanka - Panie Wójcie ! Kiedy moŜemy się spodziewać naprawy drogi do Rumi? Jestem świadoma, iŜ naleŜy 
ona do województwa, ale moŜe ma Pan Wójt jakieś informacje na ten temat i czy w ogóle ma Pan na tę sprawę 
jakiś wpływ, czy tylko pozostaje nam czekać? 
admin - W tym roku zostanie zrealizowana 7 metrowa droga na obecnie istniejącym tak zwanym pasie 
startowym. To znaczy będziemy mieli wyremontowaną drogę szybkiego ruchu od Kazimierza do wlotu na drogę 
asfaltową do Pierwoszyna. 
rybkon - Cenna to informacja, oby doszła do skutku realizacja remontu drogi. Wzrośnie bezpieczeństwo na 
naszej drodze do Rumi. 
Calcium - 7 metrów, no to się wykosztowali 
mieszkanka – Ale, Drogi UŜytkowniku Calcium, 7 m to nie długość, lecz szerokość, a to zmienia postać rzeczy.  
CorvusCorax - Mam nadzieję, Ŝe te 7 m to szerokość /przyp.  – Wójt potwierdza, Ŝe 7 m to  szerokość drogi/ 

• Emerytura 

lebuj - Panie Wójcie, a po co się Panu męczyć jeszcze jedną kadencję.? Nie lepiej stać z boku i krytykować? To 
jest łatwiejsze. Chyba, Ŝe Pan sobie coś postanowił i nie zdąŜył tego dokończyć. Wtedy zrozumiem i ma Pan mój 
głos, ale proszę krótko powiedzieć o pierwszej decyzji w nowej kadencji, której nie zdąŜył Pan podjąć w 
poprzedniej. 
Wójt - Nie mam charakteru stać z boku i krytykować. Jestem jeszcze pełen energii i chcę dokończyć 
to co rozpocząłem i takie inwestycje, które zaplanowałem tj. budowa gimnazjum wraz z basenem i 
salą, ulica Derdowskiego, łącząca Estakadę z Kosakowem, rozbudowa szkoły w Pogórzu, 
wybudowanie z prawdziwego zdarzenia przedszkola na terenie gminy, w dalszym ciągu realizacja 
dróg, chodników i ścieŜek rowerowych oraz rozwój bezpieczeństwa i informatyki na terenie gminy 
(internet, monitoring, telewizja kablowa, itp). TakŜe rozwój obiektów sportowych, boisk. 
mieszkanka - No i chyba to wystarczający powód, by zagłosować właśnie na Pana, za którym oprócz wielu 
rzeczowych pomysłów idzie doświadczenie i znajomość problemów Gminy.  
lebuj - mieszkanko, coś czuję, Ŝe sie podlizujesz. Ja nie muszę, ale widzę, Ŝe Pan Wójt ma parę spraw do 
skończenia. Chyba dam Mu jeszcze raz mój glos w najbliŜszych wyborach, chociaŜ sie waham. Jak zawsze- 
decyzja przy urnie. Wójcie - staraj się, a ja zagłosuję na Ciebie.  
mieszkanka - To nie podlizywanie, to chęć uświadomienia mieszkańcom naprawdę dobrego rozwiązania i 
podjęcia decyzji, zanim dotrą do ich domu sterty ulotek wyborczych. 
A.Elwart - A moŜe dać szansę na zarobkowanie komuś kto nie ma na chleb i teŜ ma dobre pomysły? 
mieszkanka - JeŜeli będzie za nim stało doświadczenie, kompetencje i umiejętności, to na pewno znajdzie 
swoich zwolenników. 
XxshadowxX - myślę, Ŝe trochę "świeŜej krwi" na wyŜszych szczeblach władzy mogłoby przynieść jakieś korzyści 
dla Gminy 
A.Elwart - jakbym słyszała pracodawcę: młodą, po studiach z doświadczeniem 5 letnim na podobnym 
stanowisku 
mieszkanka - Nikt nie powiedział, Ŝe w polityce jest łatwiej niŜ na rynku pracy.  
Wójt - Jestem ciekaw dalszej takiej dyskusji na temat kandydowania, rozwiązywania problemów, 
doświadczenia i młodości. Zawsze to jest budujące i rozszerza moje patrzenie na sprawy mojej 
gminy i moich mieszkańców. Proszę o dalszą taką dyskusję. 
lebuj - A moŜe dać szansę na zarobkowanie komuś kto nie ma na chleb i teŜ ma dobre pomysły? A moŜe masz 
rację. ChociaŜ wątpię. Taki Dyzma trafia się raz na kilkadziesiąt lat. Jestem ciekaw dalszej takiej dyskusji na 
temat kandydowania, rozwiązywania problemów, doświadczenia i młodości. Zawsze to jest budujące i rozszerza 
moje patrzenie na sprawy mojej gminy i moich mieszkańców. Proszę o dalszą taką dyskusję.  
 
No to Panie Wójcie nie blokuj dyskusji. Zostaw chociaŜ kilka tematów, gdzie mieszkańcy będą mogli sie ze sobą 
pokłócić. Bo nasi mieszkańcy nie odpuszczają - walą z grubej rury. Mam pomysł, czy Pan Wójt mógłby 
odpowiadać na pytania mieszkańców cały czas, a nie tylko przy okazji czatu. Myślę, ze byłoby to z korzyścią i 
dla Wójta i dla mieszkańców. 
Wójt - Odpowiadam cały czas, w miarę napływania pytań do wójta. A poza tym, jeŜeli jesteście juŜ 
tacy śmiali i z grubej rury, to co przeszkadza przyjść do wójta i pogadać, poznać się. Nic tak nie 
zbliŜa i nie rozwiązuje problemów jak bezpośrednia rozmowa człowieka z człowiekiem i uścisk 
dłoni. Dziękuję i czekam. 

• GOKiS  

rybkon - Gokis moim zdaniem na terenie naszej gminy powinien działać jak do tej pory. Czy moŜe pan 
zdementować pogłoski o likwidacji Gokisu. Było by to niesmaczne dla naszych dzieci korzystających z zajęć. 
Wójt - Nie mogę zdementować pogłosek o likwidacji GOKIS-u, gdyŜ zaleŜy to od decyzji Rady, która 
wbrew moim zapatrywaniom podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji GOKIS z dniem 30 czerwca. Ja 
ze swej strony stoję na stanowisku pozostawienia instytucji, która naprawdę jest potrzebna 
społeczeństwu i gminie. 
rybkon - W tym temacie popieram Pana inicjatywę, pozostawić Gokis moŜe w okrojonej wersji - co będzie z 
młodzieŜą i dziećmi? 
Wójt - Jak będzie GOKIS, to będzie dalej współpracował z powodzeniem z młodzieŜą i dziećmi. 
Natomiast gdyby, nie daj BoŜe, doszło do likwidacji GOKiS-u, to będę musiał znaleźć inne 
alternatywy na współpracę kulturalną i sportową z dziećmi i młodzieŜą, i dorosłymi. 



mysza - ale nie przesadzajcie, gokis to tylko strata pieniędzy i na siłę szukanie zajęć dla ludzi tam 
zatrudnionych. 
mieszkanka - Nie zgodzę się. Powstaje coraz to więcej nowych ofert, kierowanych do kaŜdego odbiorcy, które 
cieszą się zainteresowaniem ze względu na niskie ceny i wygodną lokację Domu Kultury, ale oczywiście dla osób 
niezainteresowanych tym, co proponuje GOKIS, moŜe to być tylko strata pieniędzy. 
rybkon - Są i tam społecznicy, którzy swój czas poświęcają młodzieŜy pod Ŝaglami panowie Krzysztof i 
Krzysztof. Dziękuję za okres wakacji letnich oraz ferii. 
mysza - Na bieŜąco śledzę propozycję GOKIS. Imprezy na siłę, nawet niektóre zgapiane od szkól gminnych - 
Dzień ziemniaka. 
mieszkanka - Oprócz tego GOKIS dba zarówno o rozwój intelektualny m.in. lekcje angielskiego, czy 
hiszpańskiego, a takŜe rozwój fizyczny np. aerobik, czy sekcja nordic walking. Poza tym zatroszczono się o 
bogatszych doświadczeniem mieszkańców, o czym świadczy otwarcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, co na tak 
małą gminę jest naprawdę nie lada sukcesem. Nie ujęłabym tego w formie "zgapiania". To chyba dobrze, Ŝe 
szkoła integruje się z gminą, ponadto to okazja do pokazania się dzieci .   
mysza - Uniwersytet Trzeciego wieku to teŜ nie nowość/ Gdyńska IMCA prowadzi ją kilka lat, tylko ile macie 
chętnych, bo wiem, Ŝe np. z angielskiego wykruszyło się wiele osób i na siłę szukacie nowych Ŝeby utrzymać 
grupę. 
Wójt - Dziękuję za dyskusję na temat GOKIS. Jestem otwarty na dalszą i merytoryczną dyskusję na 
temat sportu i kultury na terenie gminy. A w nawiasie, mam takie pytanie, czy nie warto by było 
zrobić jakąś ogólno gminną debatę na temat, jakie są Twoje oczekiwania co do oferty gminy w 
zakresie kultury i sportu. Proszę się wypowiadać na forum oraz listownie. 
lady 75 - zgadzam się, Ŝe wysłuchanie opinii mieszkańców na temat ich oczekiwań w zakresie kultury i sportu 
jest jak najbardziej na miejscu. 
mieszkanka - Co do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to nie twierdzę, Ŝe jest to nowatorski pomysł, bo kilka 
takowych istnieje juŜ na terenie Trójmiasta, jednakŜe porównywanie Gdyni z naszą, o ile mniejszą, biedniejszą i 
mniej liczebną gminą nie jest przekonującym argumentem. 
mysza - JeŜeli chodzi o biedniejszą, to bym dyskutowała.... 

• I znów temat lotniska  

XxshadowxX - NaleŜę do grupy zdecydowanych przeciwników budowy lotniska cywilnego na terenie naszej gminy. 
Całe moje Ŝycie mieszkałam koło lotniska, gdy było jeszcze lotniskiem wojskowym i dokładnie pamiętam hałas 
powodowany przez odrzutowce. JednakŜe nie był to hałas ciągły, taki jaki wiąŜe sie z lotniskiem cywilnym. 
Odrzutowce latały raz na jakiś czas, a nie 50 lotów na dzień (jak przewidują nasze władze Kosakowa, a Gdynia 
mówi nawet o 100 lotach w ciągu doby). Mam znajomych którzy mieszkają blisko Rębiechowa i przebywanie u 
nich graniczy z masochizmem. Pomijając hałas lotniska cywilnego musimy jeszcze zdać sobie sprawę z bardzo 
zwiększonego ruchu komunikacyjnego na naszych marnych drogach (mimo planowanej w przyszłości 
rozbudowy dróg, a raczej DROGI). Czy ktoś był ostatnio koło Rębiechowa i widział jaki jest tam ruch? 
Zdecydowanie lotnisko wojskowe oprócz sporadycznego hałasu nie powodowałoby innych utrudnień dla 
okolicznych mieszkańców. Moje pytanie- Czy my jako mieszkańcy tej okolicy mamy jakiś wpływ na decyzję dot. 
lotniska cywilnego? UwaŜam, Ŝe powinno być referendum w tej sprawie. Czy po prostu juŜ za nas 
zadecydowano? Jeśli tak, to gdzie ta demokracja? 
mieszkanka - Nie chcę odpowiadać za Pana Wójta, aczkolwiek w TVP Gdańsk stronnictwo podzielające Pańskie 
poglądy wystosowało pomysł referendum, na które Pan Wójt nie zareagował sprzeciwem. 
lebuj - Wczoraj o godz.13.50 po niebie mignął mi MIG. Skąd on sie tu znalazł ? Czy będą tu częściej? 
Przypomniał mi się horror sprzed lat. 
Wójt - Mam odmienne zdanie. Byłem w Rębiechowie, budują się tam wiele nowych domów i 
samoloty faktycznie lecą nad domami. Mieszka tam wójt śukowa z którym przeprowadziłem 
rozmowę i nie widzi on uciąŜliwości zamieszkiwania w Rębiechowie. U nas samoloty nie będą leciały 
nad domami. Mamy wolne korytarze dolotowe bez zabudowy. Referendum jest moŜliwe do zwołania 
poprzez zebranie podpisów, a przed tym wystąpienie z odpowiednim wnioskiem, którego nie 
złoŜono (zaznaczam odpowiednim wnioskiem) lub moŜe referendum zwołać Rada Gminy. Wójt nie 
ma takich uprawnień. Na stronie Dziennika Bałtyckiego 2 tygodnie wstecz była jedno dzienna 
ankieta, czy jesteś za referendum w sprawie lotniska. Wynik 65% nie , 35% tak. To o czymś 
świadczy. Nie jestem populistą. Nie chcę się przypodobać tym, którzy są przeciwnikami. Czasami 
nawet ich rozumiem, szczególnie tych, którzy najbliŜej mieszkają, bo nie wszystkich. NaleŜę do 
tych, którzy najbliŜej mieszkają i będę mieszkał do końca Ŝycia. I jestem za lotniskiem. 
smerfetka - Niektórzy zarzucają Panu Wójtowi Ŝe chce Pan sobie zapewnić ciepłą posadkę w zarządzie lotniska. 
Czy moŜe Pan zająć stanowisko w tej sprawie? 
Wójt - JuŜ nie chcę Ŝadnej posadki. Chcę tylko rozwiązać te zamierzenia na terenie gminy Kosakowo, 
o których pisałem przed chwilą. Po skończonej trzeciej kadencji pójdę na emeryturę, będę 
spacerował i podziwiał to, co zrobiłem i oczekiwał kolejnych realizacji na terenie mojej Gminy przez 
mojego następcę. Myślę, Ŝe kaŜde spotkanie z Wami w tym czasie będzie miłe i z uśmiechem. Będzie 
to największe podziękowanie dla mojej pracy po trzykrotnej kadencji. 
smerfetka - Dziękuję Panu za spokojną i rzeczową odpowiedź. Mimo drobnych uszczypliwości z mojej strony 
uwaŜam Ŝe jest Pan jednym z lepszych Wójtów w województwie. Nie znaczy to jednak, Ŝe odpuszczę Panu i nie 
zadam w przyszłości trudnych pytań. 

• SP Pogórze 

mysza - SP Pogórze ma najlepsze wyniki w nauczaniu, konkursach, we wszystkim w gminie pod kaŜdym 
względem (oprócz lokalowego). Dlaczego Pan Wójt nie docenia tej placówki i za sukcesami nie idą Ŝadne 
pieniądze, tylko inwestowane są w pozostałe, słabe szkoły w gminie? 



lady 75 - Zgadzam się z przedmówcą. W związku ze stałym rozrastaniem się osiedla Suchy Dwór do szkoły 
chodzi coraz więcej dzieci. Szkoła jest malutka i de facto nie ma w niej warunków przestrzennych do nauki.  
Sala gimnastyczna w tejŜe szkole jest godna poŜałowania. Trudno w niej przeprowadzić zajęcia z wychowania 
fizycznego niemalŜe na minimalnym poziomie. Parking za szkołą, tak przez Pana Wójta reklamowany, trudno 
nazwać parkingiem - to jest plac zalany błotem. Kiedy jest szansa na rozbudowanie naszej szkoły? 
Wójt - Znam osiągnięcia szkoły w Pogórzu i wielokrotnie gratulowałem p. Dyrektor i uczniom. 
Okazuje się, Ŝe w tak złych warunkach moŜna dokonać takich osiągnięć jakimi szczyci się szkoła. Z 
natury człowiek podaje rękę biedniejszemu i mniej zaradnemu, chociaŜ Ŝadna z naszych szkół nie 
ma słabych osiągnięć. Są to dobre szkoły, a sytuacja tak się ułoŜyła, Ŝe dla Pogórza nadchodzi czas 
w następnej kadencji zgodnie z przysłowiem lepiej późno niŜ wcale i ostatni będą pierwszymi. 
mieszkanka - Tak więc mieszkańcy Pogórza, jesienią do urn i zaznaczamy krzyŜyk przy nazwisku p. Włudzika  
mysza - Niestety, pamiętam jak Pan Wójt obiecywał rozbudowę szkoły w tej kadencji i co...Były piękne plany i 
rysunki szkoły pokazywane na zebraniu i co z tego wyszło? 
Wójt - Wyszło to i nie poszło to na marne. Jak juŜ pisałem, lepiej późno, niŜ wcale. W ostateczności 
szkoła będzie budowana w przyszłej kadencji. 
mysza – Co, jeŜeli inny Wójt będzie miał inne plany? Szkoda, Ŝe Pan Wójt nie traktuje rodziców SP Pogórze 
powaŜnie. To duŜo głosów. 
A.Elwart - A ja ponownie w sprawie drogi dojazdowej do szkoły. MoŜe trzeba by się zastanowić w jaki sposób 
rozwiązać problem dowozu dzieci. Nerwy rano puszczają , a nie raz byłem tego świadkiem, jak ludzie 
"chamsko" się do siebie odnoszą. MoŜe zrobić Słowackiego i Mickiewicza /chyba/ ulicami jednokierunkowymi? 
Dziwię się tylko mieszkańcom tych ulic, Ŝe nic nie robią w tej sprawie. PrzecieŜ nie moŜe tak być, Ŝe dowoŜący 
dzieci zastawią wjazdy bram, a ludzie nie mogą wyjechać. Nam się spieszy, a im nie? 
Wójt - Tratuję bardzo powaŜnie rodziców dzieci ze szkoły w Pogórzu i rozwiąŜę ten problem, tak jak 
obiecałem. Będzie poszerzona brama i dojazd do szkoły od ulicy Słowackiego. CięŜka zima 
przeszkodziła w realizacji tego. 
CorvusCorax - A czy moŜna poznać przybliŜony czas wykonania tych prac, bo na razie zwieziono płyty, a w 
czasie wjazdu na teren szkoły moŜna zawieszenie zgubić. Strach pomyśleć co będzie, jak przyjdą roztopy. 
Wójt - Do końca tego miesiąca zostaną wykonane te prace przy szkole w Pogórzu. 31 marca 
dokonam odbioru. 

• Koniec czatu 

Wójt - Czy jeszcze są jakieś pytania? 
A.Elwart - Czekamy na następne spotkanie z Panem. Mam nadzieję, Ŝe Dyzma się odnajdzie. 
Wójt - Dobranoc wszystkim. Dziękuję za udział i rzeczową dyskusję. Zapraszam na stronę internetową na forum 
Pytania do Wójta, a na czat internetowy przed sezonem w miesiącu czerwcu. Dziękuję. Trzymajcie się w 
zdrowiu. 
 

Szukasz pracy? Podejmij prace interwencyjne ! 
Do udziału w pracach interwencyjnych uprawnieni są wyłącznie bezrobotni określeni w art. 49 ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, 
poz. 415 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. jako „osoby 
będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy” tj.: 

1.  osoby pozostające bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy, 
które jednocześnie spełniają jeden  z poniŜszych warunków: 

 a) bezrobotne do 25 roku, 
 b) bezrobotne długotrwale, 
 c) bezrobotne po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego na który zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,  
 d) bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 
 e) bezrobotne bez doświadczenia zawodowego, 
 f) bezrobotne bez wykształcenia średniego, 
 g) bezrobotne niepełnosprawne. 
 2. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, 
 3. bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia, 
 4. osoby dorosłe mieszkające samotnie mające na wychowaniu co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia, oraz "osoby 

będące w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" tj.: 
 - osoby, które sa bezrobotne przez co najmniej 24 miesiące. 

W wyniku organizacji prac interwencyjnych pracodawca korzysta z częściowej refundacji wynagrodzenia za pracę i 
składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.  Dodatkowe informacje znajdą Państwo w 
Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku ul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck, tel/fax (0-58) 673-24-73, e-mail: 
gdpu@praca.gov.pl      www.pup.puck.pl  

 



Podziękowania 
Państwo Teresa i Bohdan Mazurowie z synami dziękują wszystkim słuŜbom gminnym, które pomogły w 
związku z poŜarem ich domu. „W obliczu  tragedii doznaliśmy takŜe duŜo pomocy i wsparcia rzeczowego i 
finansowego od mieszkańców Suchego Dworu. Po zakończeniu formalności urzędowych wkrótce rozpoczniemy 
odbudowę domu. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.”  

 
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej im. Obrońców Kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w 
Dębogórzu serdecznie dziękuje Panu Janowi Śliwińskiemu za odśnieŜanie terenu wokół szkoły. 
 

Z Ŝycia sołectw 
Sołtys wsi Pogórze wraz z Radą Sołecką 
- zapraszają w terminie: 23-25.07.br. mieszkańców Gminy Kosakowo na Piknik Country w Mrągowie. W programie: udział 
w koncertach ”Piknik Country”, zwiedzanie Sanktuarium w Gietrzwałdzie, Św. Lipce, a takŜe w zwiedzanie Kętrzyna – 
kwatera Hitlera w GierłoŜy. Zakwaterowanie: Pensjonat „Habęda” w Piecach. Koszt ok. 500 zł. Zapisy i bliŜsze informacje 
pod telefonem: 0 604 311 780 w godzinach popołudniowych. 
 
- zapraszają mieszkańców wsi Pogórze w dniu 22.05.br. (sobota) na majówkę na Kaszubach. W programie: Szymbark 
(zwiedzanie m. in. domu do góry… fundamentem), Muzeum Hymnu Narodowego, Kościerzyna – Muzeum Parowozów, 
Rynek, majowa biesiada z ogniskiem. Koszt – 60 zł od osoby. Zapisy i bliŜsze informacje pod telefonem: 0 604 311 780 w 
godzinach popołudniowych . 
 
- zwracają się z prośbą do mieszkańców Gminy Kosakowo i okolic o nadsyłanie lub udostępnianie pamiątek (zdjęć, 
dokumentów) dotyczących wsi Pogórze. Pamiątki będą wykorzystane przy opracowaniu historii Pogórza w formie ksiąŜki 
oraz będą udostępnione w Izbie Pamięci. 
 
 
Biblioteka - realizacja projektu: "Kosakowo - historia i przyszłość"  
 
W pierwszej połowie lutego zakończyła się rekrutacja chętnych do 
udziału w warsztatach zorganizowanych w ramach regionalnego 
programu "Równać Szanse" 2009. Przypomnijmy, Ŝe do wybory były 
dwa rodzaje warsztatów: elektroniczne oraz etnograficzno - fotograficzne 
(historyczne). Obie grupy mają juŜ za sobą po dwa spotkania.  
 
Grupa elektroniczna wzięła udział w warsztatach, na które zaproszono 
firmę RoboNet, specjalizującą się w prowadzeniu zajęć przeznaczonych 
dla młodzieŜy z wykorzystaniem robotów LEGO Mindstorms NXT. 
Podczas zajęć młodzi ludzie, pracujący w grupach, wykonali zadanie - z 
klocków LEGO stworzyli dwa roboty. Pierwszy sortował piłeczki według koloru, natomiast drugi pełnił funkcję 
sterowanej katapulty. Była naprawdę super zabawa!  
 
Grupa druga, która zapisała się na warsztaty historyczne, przez kilka tygodni podczas zajęć w terenie zbierała 
informacje na temat dawnych wierzeń i obrzędów. Najciekawszym, a zarazem najtrudniejszym tematem, 
okazały się czary i czarownice oraz zamawianie chorób. Oprócz materiałów na temat obrzędów młodzi 
pozyskali równieŜ (i nadal będą pozyskiwać) ciekawe fotografie obrazujące Ŝycie na terenie gminy Kosakowo. 
Zdjęcia zostały zeskanowane i na nich młodzieŜ będzie pracować w czasie zajęć z fotograficznej obróbki zdjęć.  
 
Zakończenie projektu na początku czerwca, do tego czasu młodzieŜ weźmie udział w kolejnych spotkaniach. 
Więcej informacji na ten temat na stronie biblioteki            www.biblioteka.kosakowo.eu  
 
 

Wystawa dekoracji świątecznych w bibliotece 
Z okazji zbliŜających się Świąt Wielkiej nocy gminna biblioteka zaprasza do obejrzenia wystawy 
świątecznej, na którą składają się: rzeźbione jajka (strusie, gęsie i kurze) wykonane przez Panią 
Renatę Parzuchowską oraz  dekoracyjne przedmioty wykonane techniką decoupage'u autorstwa Pani 
Teresy Węsierskiej. Wystawa będzie czynna w okresie od 15 marca do 30 kwietnia.  

 
 
 

 



FERIE Z GOKiS-em 
Dyrektor i pracowników GOKiS-u bardzo cieszy zadowolenie dzieci, 
rodziców i dziadków z ferii organizowanych w tut. Domu Kultury w 
miesiącu lutym. Wszystkim dziękujemy za ciepłe słowa, skierowane w 

naszą stronę, równieŜ za te, przesłane wierszem:  
 

„Chodzą dzieci na zimowisko, przyjrzyjmy się temu blisko. 
Dzieci uśmiechnięte, rozbawione oraz bardzo zadowolone. 

Władze i organy dobrze grają, humory wszyscy dobre mają. 
Opiekunowie dziećmi się zajmują i razem z nimi się radują. 
                  Rodzice w domu mają wolne, a dzieciaki są swawolne. 
Tak nie było w Pierwoszynie. W takiej gminie nikt nie zginie. 

Za co bardzo dziękujemy i za rok zapisujemy”.          Dziadek J. 

 
BRYDś 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie z siedzibą w Rewie oraz MenadŜerowie Dworku 
"Osada Wędrowca" w Mechelinkach serdecznie zapraszają miłośników brydŜa sportowego na 
spotkania sekcji brydŜowej we wtorki w godzinach 17.00-22.00 w Dworku "Osada Wędrowca" w 
Mechelinkach.  
 
OTWARCIE WYSTAWY MALARSKIEJ 
Dnia 3 marca 2010 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, na 
zaproszenie Wójta Gminy, Dyrektor GOKiS i autorki Pani Czesławy 
Kaczmarczyk, miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy malarskiej. 
 
Istnieje moŜliwość zakupu obrazów - szczegółowych informacji uzyskać 
moŜna w siedzibie GOKiS w Rewie. 
 

KONKURS W REDZIE 

W dniu 04 marca 2010 roku ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego i fotograficznego pt. „Podaruj 
wodę przyszłym pokoleniom”, zorganizowanego w ramach XIII Spotkania Ekologicznego w Zespole Szkół nr 1 
w Redzie. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III SP, klasy IV – VI SP oraz klasy 
gimnazjalne. Spośród wielu nadesłanych prac, pierwsze miejsce zajęły zdjęcia ucznia klasy drugiej 
Gimnazjum w Mostach Mateusza Grzelaka, natomiast specjalne wyróŜnienie otrzymała uczennica klasy 
pierwszej Gimnazjum w Mostach Paulina Wieczorek. Opiekę nad uczestnikami konkursu w szkole 
sprawowała Anna Gerber, nauczycielka geografii i techniki. Głównymi celami konkursu były: 
• kształtowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnego stosunku do środowiska przyrodniczego,  
• uświadamianie korzyści z osobistego, czynnego udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska, 
• wyrabianie nawyku odpowiedzialnego zachowania się w środowisku przyrodniczym, 
• pokazywanie walorów turystyczno-geograficznych województwa pomorskiego, 
• upowszechnianie zainteresowań fotografią artystyczną. 
                                                                                        Zwycięzcom gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów w realizowaniu swoich pasji! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA BEZPŁATNE 
KONSULTACJE DOTYCZĄCE MOśLIWOŚCI 
POZYSKANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH – w dniu 22 
kwietnia 2010r. w tut. Urzędzie Gminy, w godz. 9-15. 
Na zainteresowanych będzie oczekiwał przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej MŚP w Gdańsku Powiatowym 
Cechu Rzemiosł RóŜnych w Pucku /tel./fax 058 674 92 29, e-mail: 
a.wisniewska@pomorskaizba.com.pl, puck@pomorskaizba.com.pl 

 
 
 

Św. pamięci 
Władysław Ficht z Pierwoszyna 

Piotr Karsznia z  Mostów 
Ryszard Kreft z Mechelinek 
Władysław Marzejon z Rewy 

Henryk Pomieczyński z Mostów 
Wacław Raducha z Pogórza 

Tadeusz Urbanik z Kosakowa 



KIBOL- CUP 2010 W HELU 

 

 

 

 

Mieszkańcy mogą równieŜ oddać ww. odpady niebezpieczne do stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, tzw. PZON. 
NajbliŜsze znajdują się w Rumi przy ul. Dębogórskiej 148 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18, soboty 10-15) oraz  
w Gdyni Pogórzu przy ul. śeliwnej 3 (czynny we wtorki i czwartki w godzinach 14-17, soboty 11-15).  
Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest równieŜ w systemie pojemnikowym: 
- ZuŜyte baterie moŜna oddać w placówkach oświatowych, Urzędzie Gminy Kosakowo, sklep Fachman (adresy dostępne są na stronie 
www.kzg.pl) 
- Pojemniki na przeterminowane lekarstwa ustawione są w Przychodni w Kosakowie i aptece Remedium w Pogórzu ul. Abrahama 7 a/b. 
 
Przypominamy, Ŝe przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedawca (detaliczny i hurtowy) ma obowiązek 
przyjąć bezpłatnie zuŜyty sprzęt  w ilości nie większej niŜ sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju. 
 
UWAGA:  Przyniesione odpady niebezpieczne naleŜy osobi ście  dostarczy do samochodu i przekazać obsłudze. Związek nie odbiera 
odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.  



 
W sobotę, 20 lutego br., na V Mistrzostwach Powiatu Puckiego w Futsalu 
naszą gminę reprezentowały ekipy Kosakowa i Mostów. Piłkarzom na 
Helu osobiście kibicował wójt Jerzy Włudzik. 
 
Kosakowo znalazło się w grupie B razem z zespołami: Ajax Leśniewo 
(remis 0:0), Tajfun Puck (poraŜka 0:2) oraz Puck (poraŜka 2:3); Mosty - 
w grupie C razem z: MKS I Władysławowo (zwycięstwo 3:0), Jastarnia 
(zwycięstwo 3:2) i Kaszubia I Starzyno  (poraŜka 1:3). Z grupy, z dwoma 
zwycięstwami, na drugim miejscu wyszła ekipa Mostów, która w 
ćwierćfinale spotkała się z zespołem Kordex (późniejszym triumfatorem 
Turnieju). Spotkanie zakończyło się remisem 1:1 i o awansie 

zadecydowały rzuty karne, niestety przegrane 1:2. Sporą szansę na awans do 
ćwierćfinałów miało Kosakowo, które w ostatnim i decydującym meczu 
grupowym dwukrotnie prowadziło z Puckiem, jednak ostatecznie wygrał Puck i 
to on cieszył się z wyjścia z grupy. 

 
HALOWA LIGA PIŁKI NOśNEJ 

 
15. kolejka: (21 III) - Dębogórze - Mosty 4:4 (0:1), Rewa - Kosakowo 12:2 
(4:1), Suchy Dwór - Pierwoszyno 0:5 (vo); 14. kolejka: (14 III) - Sztorm Mosty - 
Kosakowo 7:9 (2:2), Pogórze - Mosty 7:2 (1:0), Dębogórze - Pierwoszyno 7:3 
(4:1), Rewa - Suchy Dwór 5:0 (vo); 13. kolejka: (7 III) - Suchy Dwór - 
Dębogórze 0:5 (vo), Kosakowo - Pogórze 2:6 (0:1), Mosty - Sztorm Mosty 5:4 
(3:2), Pierwoszyno - Rewa 4:7 (2:5); 12. kolejka: (28 II) - Kosakowo - 
Dębogórze 5:2 (3:1), Suchy Dwór - Pogórze 0:5 (vo), Pierwoszyno - Sztorm Mosty 
4:8 (0:4); 11. kolejka: (21 II) - Sztorm Mosty - Pogórze 6:1 (2:0), Rewa - 
Dębogórze 3:1 (1:0), Mosty - Kosakowo 8:2 (2:1). 

 
   l.m.  pkt. bramki   Z - R - P 
1. Rewa   12  30  91 - 34  10 - 0 - 2 
2. Pogórze   12  27  65 - 42  9 - 0 - 3 
3. Mosty   12  26  87 - 44  8 - 2 - 2 
4. Kosakowo   12  22  60 - 64  7 - 1 - 4 
5. Dębogórze   12  17  51 - 48  5 - 2 - 5 
6. Pierwoszyno   12  10  48 - 72  3 - 1 - 8 
7. Sztorm Mosty  12  6  44 - 69  2 - 0 - 10 
8. Suchy Dwór   12  3  26 - 99  1 - 0 - 11 
9. Kazimierz   -  -  -  -  -  - 
10. Mechelinki   -  -  -  -  -  - 
 

Udany występ młodych piłkarzy „Sztormu” 
Przez całe ferie zimowe, regularnie co kilka dni, młodzi piłkarze 
Sztormu Mosty z rocznika 1997 brali udział w cyklu pięciu 
turniejów piłki noŜnej w Redzie. Na zakończenie rozgrywek 26 
lutego, w dniu ostatnich zawodów  „Sztormowcy” odebrali puchar 
i nagrody rzeczowe za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, 
wyprzedzając dziewięć innych zespołów (m.in. Iskrę Gdynia i 
UKS 98 Reda).  To juŜ kolejny w tym roku udany występ młodych 
zawodników i trenera gminnej druŜyny. Skład Sztormu: K. 
Graczyk, K. Kowalski, P. Marszałkowski, T. Kubiak, S. Gleske, 
G. Bobkowski. Trenerem zespołu jest Andrzej Zawadzki. 
Drugi z roczników Sztormu takŜe nie próŜnował w ostatnim 
czasie. W sobotę 13 marca w jednodniowym turnieju halowej piłki 
noŜnej "UKS 1 Reda 98 Cup", Sztorm Mosty U-11 (rocznik 1999 i 
młodsi) zajął bardzo wysokie 5 miejsce (na 14 zespołów). Sukces młodych podopiecznych Andrzeja 
Zawadzkiego i Michała Michalskiego wydaje się jeszcze większy, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, Ŝe 
rywalizowali ze starszymi przeciwnikami (w większości z rocznika 1998). Ponadto kilku rywali to uznane marki 
w pomorskim futbolu (m.in. Gedania Gdańsk, Bałtyk Gdynia, WKS Gryf Wejherowo, UKS 1 Reda, Sapa 
Janowo, UKS Sopot, Olivia Gdańsk ).                                                                                        
                                                                                Gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów 
 
 



III FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ - „MUZYCZNE ISKIERKI” KOSAKOWO 2010 
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie organizuje III 
Festiwal Piosenki Dziecięcej. Mottem tegorocznego Festiwalu są 
„Muzyczne Iskierki”. Uczestnicy startują w czterech kategoriach: 
dzieci przedszkolne, klasy 0-III szkół podstawowych, klasy IV-VI 
szkół podstawowych oraz klasy gimnazjalne. 
 
Termin imprezy: 
- piątek, 9 kwietnia 2010 - przesłuchania konkursowe: 
godz. 10.00, 
- sobota, 10 kwietnia 2010 - Koncert Galowy: godz. 10.00. 
 
Miejsce: Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie, gmina 
Kosakowo 
 
Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 2.04.2010 r. na adres: Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie, Rewa, ul. Morska 56, 81-198 
Kosakowo lub na adres e-mail: gokis@kosakowo.pl. Szczegółowy 

regulamin festiwalu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie www.gokis.kosakowo.pl 
 

Spotkanie w Dniu Kobiet 
Dnia 8 marca w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyło się 
spotkanie Pań, które miały okazję wysłuchać wykładu z cyklu Zdrowie i 
uroda pt. „Przygotuj się na wiosnę”, który przedstawiły panie z firmy 
CANTUS. Upłynęło ono przy kawie 
i ciasteczkach, w miłej atmosferze, o 
którą zadbali panowie. Były kwiaty, 
prezenty, przyśpiewki, do których 
przygrywał akordeonista p. Kortals. 
Wszystkie panie, od najstarszej pani 

Krause, po najmłodszą Klarcię wspólnie śpiewały i kołysały się w takt 
muzyki. Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, Ŝe takie spotkania 
są potrzebne. Frekwencja była imponująca i nas bardzo ucieszyła. 
Organizatorzy: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze oraz Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu dziękują wszystkim, szczególnie panom za pomoc. Pani Prezes ZKP Danuta Tocke zaprasza juŜ dziś 
na kolejne spotkanie w kwietniu. 
 
„KU MORZU ” – ksiąŜka dr. inŜ. Zygmunta Miszewskiego  (”KaŜdy zapis zawsze portem minionych lat, dla 
chwili wspomnień to najmilszy brat, bo przeszłość Ŝwawym ucieka krokiem, umknie i nie wiesz co było przed rokiem”) 
 

Milo nam donieść, Ŝe w Sali Senackiej Akademii Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte odbyła się w dniu 24 lutego 
odsłona ksiąŜki mieszkańca naszej gminy Pana Zygmunta 
Miszewskiego pod tytułem: "Ku Morzu".  
 
W prologu czytamy m.in. „Dzieje narodu polskiego, państwa, jego 
siły zbrojnej na przestrzeni wieków wiodły róŜnymi drogami. Po 
odzyskaniu niepodległości, najistotniejszego dla nas Polaków 
wyniku pierwszej wojny światowej, postanowieniami traktatu 
wersalskiego, północne granice Polski, chociaŜ w części opierały się 

o brzeg morski. Z konieczności jego obrony powstała Marynarka 
Wojenna…”  
KsiąŜka jest wspomnieniem autora, zawiera rozdziały: Lato z 
karabinem, Na pierwszym roku, Smak morza i wraŜeń, RóŜniczka i 
całka, Przełomowy trzeci rok, Niby „z górki”, Ostatni, ale nie mniej 
waŜny, Finis coronat opus. 
 
Wśród zaproszonych gości  nie zabrakło przedstawicieli naszej Gminy. Udział wzięli: 
Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy i Dyrektor GOKiS.  


