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Uroczystości Św. Marka - Patrona Wsi Kazimierz 
 

W niedzielę, 25 kwietnia br., w Kazimierzu 
obchodzono Święto Patrona Wsi - Św. Marka. 
Uroczystości rozpoczęły się poranną Mszą Odpustową 
w Rumi. Po południu miało miejsce odsłonięcie 
i poświęcenie obelisku w Kazimierzu. Krótki rys 
historyczny wsi przedstawił Karol Dzięgielewski. 
Oficjalnego odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie: 
ksiądz proboszcz Józef Paliwoda, sołtys Kazimierza 
Jadwiga Wrzałek, radna z Kazimierza Alicja 
Brzozowska, Wójt Gminy Jerzy Włudzik oraz 
przewodniczący Rady Gminy Adam Miklaszewicz. 
 
Z okazji uroczystości, Wójt wyróŜnił „Złotymi 
Kłosami” osoby zasłuŜone dla Gminy i kazimierskiej 

społeczności: Alicję Brzozowską, ElŜbietę Niemc, Jadwigę Wrzałek 
i Czesława Ulenberga. Złote herby Gminy Kosakowo otrzymali: 
Gabriela Potrykus, Urszula Brechelke, Czesław Kupc i Leon 
Szreder. Ponadto kilka osób otrzymało dyplomy - wyróŜnienia za 
wkład w rozwój lokalnej społeczności (m.in. Ludwika i Zenon 
Bieszk, Justyna Gajzler, Karol Dettlaff). 
 

Po części oficjalnej, uczestnicy spotkali się w świetlicy sołeckiej, gdzie najpierw 
zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dębogórzu, które do występów 
przygotowała pani Magdalena Piaseczna. W prawdziwy 
zachwyt licznie zebranych wprawiły dzieci uczestniczące w 
sekcji teatralnej GOKiS: Paweł Flatau, Wiktoria Ptach, 
Anna Flatau, Artur Szreder, Paweł Cybula, Patryk 
Gloza i Tomasz Szreder. W ich wykonaniu zobaczyliśmy 
„Krótką historię Kazimierza na wesoło” /najwaŜniejsze 
wydarzenia w historii świata ukazane przez pryzmat 
Kazimierza/. Dzieci i młodzieŜ przygotował Karol Dettlaff.  
 
Z okazji święta otwarto równieŜ dwie wystawy: haftu i rękodzieła kaszubskiego - 
przygotowaną przez Urszulę Brechelke oraz historyczno-etnograficzną - przygotowaną 
przez Irenę i Franciszka Dzięgielewskich. 
 

Sołtys Kazimierza dziękuje władzom gminnym, mieszkańcom /państwu Dzięgielewskim, p. Ulenberg, U.Brechelke, R.Szreder, 
J.Nadolskiemu oraz młodzieŜy/ za pomoc w przygotowaniu uroczystości odsłonięcia obelisku oraz święta patrona wsi. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UWAGA WYBORY !!! 
mieszkańcy Kosakowa i Pierwoszyna głosować będą w Pierwoszynie. 
W dniu 20 czerwca br. odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zwracamy 
szczególną uwagę wyborcom z Pierwoszyna i Kosakowa, Ŝe został dla tych miejscowości 
utworzony nowy obwód wyborczy – lokal wyborczy będzie w  Gminnym Domu Kultury w 
Pierwoszynie.  
Mieszkańcy Rewy natomiast będą głosować w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w 
Rewie. 
Wszystkie lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 6,00 do 20,00.  
 
                                                                                                      do zobaczenia przy urnach wyborczych 
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SPRAWOZDANIE  

z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 1 – 27 kwietnia 2010r.  
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Zarządzeniem Nr 20/2010 z dnia 26 marca 2010r. określiłem zasady uŜywania w Urzędzie Gminy Kosakowo urzędowych 
podpisów przeznaczonych do elektronicznych dokumentów identyfikacyjnych. 

II. GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI 
1. Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego : działka nr 88/18 o pow. 3,9217 ha obręb Pierwoszyno w 
kwocie 40.033zł, działka nr 150/1 o pow. 0,2597 ha obręb Dębogórze w kwocie 876 zł , działka nr 1156/26 o pow. 1,2565 ha 
obręb Mosty w kwocie 163.691 zł, działka nr 195/16, 195/18, 196/6 o łącznej pow. 9,9501 ha obręb Pogórze w kwocie 
39.564 zł,  działka nr 106 o pow. 1,2948 ha obręb Pogórze w kwocie 303.456 zł  
 
2. Ustalenie renty planistycznej dla nieruchomości objętych zmianą do planu  zagospodarowania : działki nr 178/122 - 
178/143 o pow. łącznej 1,1568 ha (udział 78/1000) obręb Pogórze w kwocie 6.198,83 zł, działki nr 178/122 - 178/143 o pow. 
łącznej 1,1568 ha (udział 39/1000) obręb Pogórze w kwocie 3.099,41 zł , działki nr 57/124-131 o pow. łącznej 0,7763 ha 
obręb Pierwoszyno w kwocie 61.871 zł.   

 3. W dniu 19 kwietnia 2010 roku odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ działek budowlanych 
stanowiących własność Gminy Kosakowo,  połoŜonych w obrębie geodezyjnym Kosakowo ( Złote Piaski ). W wyniku 
licytacji została zbyta 1 działka, nr 1/6 o pow. 1015 m2 za kwotę 246.788 zł brutto. 

4.  Zawarcie 2 umów dzierŜawy na teren w miejscowości Kosakowo przy cmentarzu komunalnym – część działki nr 50/3 z 
przeznaczeniem na sprzedaŜ zniczy i kwiatów : stanowisko nr „4” - 3 m2. Czynsz dzierŜawny 66 zł + VAT 22 % dziennie na 
2 dni, stanowisko nr „7”–3 m2. Czynsz dzierŜawny 219 zł + VAT 22 % m-cznie na okres 1 miesiąca.  

III. SPOTKANIA I NARADY WÓJTA 
1.04. – przyjęcia interesantów, rozmowy z Deweloperem- firmą Shiraz na temat inwestycji w Pogórzu 
5.04. – udział w jubileuszu  90 – tych urodzin Pani Heleny Szymańskiej z Mechelinek 
6.04. – przyjęcia interesantów, udział w spotkaniu w sprawie projektu budowy podziemnych magazynów ropy naftowej i 
paliw ciekłych, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim 
7.04. – przyjęcia interesantów, udział w okazaniu ostatecznych granic lotniska Gdynia-Kosakowo 
8-9.04. – udział w Zgromadzeniu Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich w Stegnie 
9.04. – udział w Walnym Zebraniu OSP Kosakowo 
10.04. – obecność w czasie Finału III Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Domu Kultury w Pierwoszynie 
12.04. – obecność w czasie Mistrzostw Sportowych Klas Młodszych w Szkole Podstawowej w Mostach 
13.04. – udział w jubileuszu 98 urodzin Pani Natalii Bieńkowskiej z Pogórza, podziękowania i poŜegnanie druŜyny 
siatkarskiej ALPAT, która do tej pory reprezentowała Gminę Kosakowo 
14.04. – przyjęcia interesantów 
16.04. - narada wewnętrzna z kierownikami Urzędu Gminy  
19 -24.04.  – urlop Wójta – zastępstwo p. Z. Miszewski z-ca wojta 
20.04. – udział w Komisji BudŜetowej- Gospodarczej Rady Gminy 
21.04. – przyjęcia interesantów 
22.04. – udział we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy nt. lotniska cywilnego 
23.04. – udział w komisji rolnej Rady Gminy 
25.04. – wręczenie dyplomów i pucharów podsumowujących turnieje halowej piłki noŜnej na terenie Gminy, udział w 
uroczystościach 280-lecia wsi Kazimierz, obecność w czasie wyborów Miss Polski Ziemi Kaszubskiej i Miss Polski 
Nastolatek Ziemi Kaszubskiej, które odbyły się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
26.04. – udział w pogrzebie Admirała Floty Andrzeja Karwety w Gdyni, narada z pracownikami Urzędu Gminy na temat 
spraw bieŜących, rozmowa z p. Wica - Prezesem nowo utworzonego klubu piłkarskiego w Mostach. 

 
Realizacja wniosków komisji Rady Gminy Kosakowo z sesji 31 marca 2010r.  

Komisja Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu 
1. W ramach projektu „Superprzedszkolak” , który realizuje Biuro Realizacji Projektów Urzędu Gminy Kosakowo 
zorganizowano dwa punkty przedszkolne w Rewie oraz w Dębogórzu, planując objąć wsparciem 120 dzieci. Ze względu na 
zakres projektu oraz koszty zdecydowano o takich lokalizacjach punktów przedszkolnych. 
2. Biuro Realizacji Projektów zajmuje się pozyskiwaniem środków w szczególności na Inwestycje. Dodatkowo z własnej 
inicjatywy aplikujemy o środki nie inwestycyjne z Europejskiego Funduszu Społecznego. W najbliŜszym czasie nie 
planujemy realizacji innych projektów współfinansowanych z EFS, za wyjątkiem juŜ realizowanych tj. projektu 
„Superprzedszkolak – innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w Gminie Kosakowo”, „Pakiet Startowy – program 
rozwoju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo” oraz „Efektywny samorząd – nowoczesna 
kadra”.  
3. Sprzęt w ramach projektu „Pakiet Startowy” został zakupiony zgodnie z zakresem i limitami środków określonych we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto sprzęt został zakupiony przez Beneficjenta (Urząd Gminy Kosakowo) na 
potrzeby realizacji projektu. Mając na uwadze potrzeby szkół Wójt Gminy Kosakowo postanowił po zakończeniu realizacji 
projektu przekazać w.w sprzęt placówkom.  
4. Biuro Realizacji Projektów realizuje obecnie następujące projekty związane z oświatą:  
a.  „EKOSZKOŁA – termomodernizacja szkół w powiecie puckim” – jako lider i pomysłodawca porozumienia 6 
samorządów” – wartość projektu ok. 10 mln zł  
b.  „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Dębogórzu” – wartość projektu ok. 3.5 mln zł 
c.   „Superprzedszkolak – innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w Gminie Kosakowo”, ok. 880 000 zł  
d.  „Pakiet Startowy – program rozwoju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo” ok. 380 000 zł  
Mając na uwadze ograniczone moŜliwości kadrowe oraz konieczność przygotowania innych waŜnych inwestycji Biuro 
Realizacji Projektów UG Kosakowo nie planuje w najbliŜszym czasie realizacji dodatkowych projektów związanych z 
oświatą.  



Komisja Samorządu Terytorialnego i Zdrowia 
1. Komisja wnioskuje do Wójta  o jak najszybsze wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych  i Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w sprawie uprzątnięcia poboczy z piasku pozimowego - jak nas informują w/w zarządy dróg, ze względu na cięŜką zimę 
wszystkie środki na utrzymanie dróg zostały juŜ wykorzystane. Zabrakło środków na usunięcie piachu pozimowego z dróg 
powiatowych i wojewódzkich.  
2. Komisja zgłasza do Wójta potrzebę zatrudnienia lekarzy specjalistów oraz stomatologa w Niepublicznym Ośrodku 
Zdrowia w Kosakowie - Przychodnia Zdrowia w Kosakowie jest zakładem niepublicznym, partnerską spółką lekarską, co 
oznacza, Ŝe nie jest finansowana przez samorząd. Jej właściciele związani są umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia i 
realizują politykę zatrudnienia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z normami ustalonymi przez NFZ. 
Poinformowano p. dr Sędziak o wnioskach Komisji, z obietnicą zajęcia pisemnego stanowiska w tej sprawie w późniejszym 
terminie.  
3. Komisja wnosi do Wójta o obniŜenie do 40 roku Ŝycia wieku kobiet kwalifikujących się do badań mammograficznych, 
prowadzonych na terenie Gminy - profilaktyczne badania mammograficzne, wykonywane są na terenie gminy Kosakowo w 
ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zgodnie z zaleceniami NFZ, kontrola 
mammograficzna jest przeprowadzana u kobiet: w wieku 40-49 lat co dwa lata, w wieku 50-60 lat co roku.   
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - z powodu wzrostu ryzyka -  obejmuje bezpłatnymi 
badaniami mammograficznymi kobiety w wieku od 50-69 roku Ŝycia.  
Istnieje moŜliwość, aby badanie zostało wykonane indywidualnie równieŜ kobietom z pozostałych roczników, lecz odpłatnie. 
(koszt 80 zł/1 badanie). 
W Gminie Kosakowo, kobiet w przedziale wiekowym od 40 lat do 49 lat ( roczniki od 1970r. do 1961r.) jest łącznie 445 ( 
dane z ewidencji ludności wg, stanu na 23-04-2010r.) 
Zakładając, Ŝe badania zostaną sfinansowane przez Gminę i wykonane kaŜdej kobiecie w grupie wiekowej odpłatnej, 
naleŜałoby w budŜecie Gminy zagwarantować kwotę 35.600 zł. Sprawa moŜe być rozpatrywana przy uchwalaniu budŜetu na 
rok 2011, gdyŜ w tegorocznym budŜecie nie zostały zabezpieczone na taki cel środki.  
4. Komisja wnioskuje, aby rozpocząć na terenie Gminy proces wymiany wiat przystankowych na solidne, odporne na 
wandalizm – np. murowane z kamienia wg tego samego wzoru we wszystkich wsiach - sprawę traktujemy jako wniosek do 
rozwaŜenia podczas prac nad przyszłym budŜetem Gminy. 

Komisja Ekologii, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
1. Sprawa odesłania przez komisję  projektu uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w gminie 
Kosakowo - w sprawie tej zwróciliśmy się o opinię RDOŚ w Gdańsku, a ponadto takŜe do sołtysów, by składali  wnioski o 
uznanie za pomniki przyrody kwalifikujących się drzew znajdujących się na terenach poszczególnych wsi. 
2. Sprawa zakopanego wysypiska przy głównym ujęciu wodnym w Kazimierzu - ze względu na krótki termin na udzielenie 
odpowiedzi /wnioski wpłynęły do tut. Urzędu 22.04./, informacja na ten temat zostanie udzielona w terminie późniejszym.  

 
Uchwały podjęte podczas 

LIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
 w dniu 27 kwietnia 2010 roku 

 
1. Uchwała Nr LIV/37/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie niezabudowanej nieruchomości połoŜonej w 
Pogórzu Gmina Kosakowo na okres 1 roku w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 
2. Uchwała Nr LIV/38/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 1219/5 obręb 

Mosty gminy Kosakowo, 
3. Uchwała Nr LIV/39/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne przejecie nieruchomości połoŜonych w miejscowości 
Pogórze gmina Kosakowo, 
4. Uchwała Nr LIV/40/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w 
miejscowości Kosakowo gmina Kosakowo, 
5. Uchwała Nr LIV/41/2010 w sprawie stałych obwodów głosowania. 

 
Uchwały podjęte podczas  

LV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
 w dniu 30 kwietnia 2010 roku 

1. Uchwała Nr LV/42/2010 nie przyjęcia informacji z wykonania budŜetu gminy Kosakowo i nie udzielenia absolutorium 
dla Wójta Gminy Kosakowo za 2009 rok./uchwałę tą Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w dniu 21 maja 2010r. 
zaopiniowała negatywnie/ 
2. Uchwała Nr LV/43/2010 zmiany uchwały Nr LIV/41/2010  z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie stałych obwodów 
głosowania 

Uchwała podjęta podczas  
LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 

 w dniu 6 maja 2010 roku 
Uchwała Nr LVII/44/2010 w sprawie złoŜenia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku od 
Uchwały Nr 075/g233/A/I/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2010 
roku w sprawie negatywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo o nieudzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy za rok 2009. 

Uchwała podjęta podczas  
LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 

 w dniu 6 maja 2010 roku 
Uchwała Nr LVIII/45/2010 w sprawie zmiany budŜetu gminy na rok 2010. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

WYBORY PREZYDENTA RP – 20 CZERWCA 2010r. 
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Kosakowo z dnia 10 maja 2010 r. 
w sprawie:  obwodów głosowania na terenie Gminy Kosakowo w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych                

na dzień 20 czerwca 2010 r. 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 
r. Nr 47, poz. 544 ze zmianami1 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Numer 
obwodu  

Granice obwodu głosowania/ mie jscowości Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

1 Mosty 
Mechelinki 

Szkoła Podstawowa w Mostach  
ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty, tel. 58  679 13 21 

2 Rewa Gminny Oś rodek Kultury i Sportu w Rewie  
ul. Morska 56, 81-198 Rewa, tel. 58  620 06 95 
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

3 Pierwoszyno 
Kosakowo 

 

Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie 
ul. Kaszubska 11 , 81-198 Pierwoszyno, tel. 0 606 732 982 
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

4 Dębogórze 
Dębogórze-Wybudowanie 

Kazimierz 

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu  
ul. Pomorska 30, 81-198 Dębogórze, tel. 58  679 13 25 
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

5 Pogórze 
Suchy Dwór 

Szkoła Podstawowa w Pogórzu  
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogórze, tel. 058  665 76 30 

 
W dniu głosowania lokale obwodowych komis ji wyborczych otwarte będą w godzinach od 6 do 20. 

                                                                                                                                             Wójt Gminy /-/ Jerzy Włudzik 
W uzasadnieniu do uchwały Rady Gminy Kosakowo zmieniającej dotychczasowy podział Gminy Kosakowo z czterech obwodów 
glosowania na pięć m.in. czytamy.: od poprzednich wyborów samorządowych do roku 2010 nastąpił wzrost liczby ludności Gminy o 1.349 
mieszkańców, tj. do 9.162, w tym zwiększyła się ich liczba w szczególności w obwodzie głosowania Nr 1 w Mostach, gdzie 
przekroczono ustawowy próg 3.000 mieszkańców na 1 obwód. W obwodzie tym głosowali wyborcy z Mostów, Mechelinek i 
Pierwoszyna/. Wystąpiła zatem przesłanka ustawowa do zmiany obwodów. Dla mieszkańców Pierwoszyna i Kosakowa utworzono nowy 
obwód głosowania z siedzibą w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Zmiana ta w jak najmniejszym stopniu ingeruje w dotychczasowy 
podział na obwody głosowania. Ponadto dokonana zmiana odciąŜy lokale wyborcze w Mostach i Dębogórzu, co nie będzie bez wpływu na 
polepszenie warunków  głosowania i takŜe warunków pracy obwodowych komisji. 

=================================================================== 
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Kosakowo z dnia 7 maja 2010r. w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych  obwieszczeń 
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 
Zgodnie z art. 78b ustawy o wyborze Prezydenta RP ((tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zmianami) podaje się do publicznej 
wiadomości, Ŝe na obszarze Gminy Kosakowo Wójt Gminy wyznaczył następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów: 
- gminne słupy ogłoszeniowe usytuowane w kaŜdej wsi oraz dla urzędowych obwieszczeń wyborczych w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. 
śeromskiego 69.                                                                                                                                          Wójt Gminy /-/ Jerzy Włudzik 
=================================================== =================================  
Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania – wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze Gminy oraz wyborca 
wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek zostanie wpisany z urzędu do rejestru wyborców.  
Wyborca przebywający czasowo poza miejscem zamieszkania moŜe wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego 
pobytu jeŜeli złoŜy wniosek o dopisanie do spisu wyborców najpóźniej do 10 czerwca 2010r. Wyborca dopisany do spisu 
wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. 
Uwaga! Osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 20 czerwca br. będą ujęte w tym spisie 
wyborców równieŜ w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania /II tura/.  
Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie moŜliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził 
spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem moŜna głosować w dowolnym obwodzie 
głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca 
będzie ujęty w spisie wyborców najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010r. W przypadku 
utraty zaświadczenia o prawie do glosowania, niezaleŜnie od przyczyny, nie będzie moŜliwe otrzymanie kolejnego 
zaświadczenia, ani wzięcie udziału w glosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. 
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie 
organu rentowego, jak równieŜ wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat moŜe głosować przez 
pełnomocnika. Szczegółowe informacje na temat głosowania  przez pełnomocnika zawarte są w informacji na 
www.kosakowo.pl / wybory 
W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy: przedłoŜą 
zaświadczenie o prawie do głosowania, lub zostali pominięci w spisie, jeŜeli udokumentują, Ŝe stale zamieszkują na terenie 
danego obwodu glosowania, a Urząd Gminy potwierdzi, Ŝe nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa 
wybierania, lub są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, glosującymi w kraju na podstawie waŜnego 
polskiego paszportu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zapewnimy dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. Prosimy w dniu wyborów wcześniej zgłosić przewóz 
osobie dyŜurującej w tut. Urzędzie Gminy pod nr tel. 58 660-43-43. 
Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza toŜsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego 
dokumentu z fotografią. 
Spis wyborców – do wglądu w tut. urzędzie, pokój nr 5 na parterze, lub tel. 58 660-43-14. 
Przypominamy!!! Mieszkańcy Pierwoszyna i Kosakowa głosują w Gminnym Domu Kultury w 
Pierwoszynie,  mieszkańcy Rewy glosują w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Rewie, 
pozostałych miejscowości Gminy – bez zmian. 
 

Informacje nt. wyborów w Gminie Kosakowo na www.kosakowo.pl / WYBORY 



 

 

WYKONANIE BUDśETU GMINY KOSAKOWO ROKU 2009 
W 2009 roku Gmina Kosakowo zrealizowała: 
•  dochody ogółem na poziomie 34 287 609 zł, co – wobec planu 35 796 285 zł – pozwoliło osiągnąć 95,8% 

skuteczności wykonania przyjętych załoŜeń; 
W minionym roku dało się odczuć spowolnienie gospodarcze w kraju. Skutki spowolnienia gospodarczego 
podobnie jak wielu gminach odczuła takŜe gmina Kosakowo. NiŜsze tempo wzrostu gospodarczego przyniosło 
znaczne uszczuplenie podstawowych źródeł dochodów Gminy, jakimi są udziały w podatkach stanowiących 
dochód budŜetu państwa czyli PIT i CIT. 
Dynamika dochodów z tych źródeł spadła wskutek wzrostu bezrobocia i pogorszenia się sytuacji ekonomicznej 
firm. Zastój na rynku nieruchomości, mniej transakcji to zarazem mniej pieniędzy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych, który płacą nabywcy gruntów, domów, mieszkań. 
Porównując wykonanie dochodów budŜetu gminy za rok 2009 (95,8 % plan po zm.) z analogicznym okresem 
roku ubiegłego ( 99,2 % plan po zm.) zauwaŜa się znaczny spadek wpływów gminy. Niski procent realizacji 
planu w stosunku do wykonania udziałów gmin w PIT (94,3 %) i CIT (57,0 %) oznaczało duŜo słabsza dynamikę 
wzrostu niŜ w roku 2008 wówczas realizacja planu w tym zakresie wynosiła odpowiednio ( 99,0 % , 133,6 %). 
Niski procent realizacji planu w stosunku do wykonania czynności cywilnoprawnych (82,2 %) oznaczało duŜo 
słabsza dynamikę wzrostu niŜ w roku 2008 wówczas realizacja planu w tym zakresie wynosiła (118,3 %). 
Analizując wpływy do budŜetu gminy za 2009 rok trzeba stwierdzić, Ŝe największe zasilenie budŜetu gminy dały 
dochody własne łącznie (tj. 96,2 % plan po zm.) 
 
• wydatki ogółem na poziomie 38 410 033 zł, co - wobec planu 40 705 978 zł – pozwoliło osiągnąć 94,4% 

skuteczności wykonania przyjętych załoŜeń: 
Wydatki inwestycyjne do załoŜeń planu zostały wykonane w 91,5%. Dominujące pozycje w całokształcie 
wydatków inwestycyjnych to: rozbudowa i modernizacja dróg gminnych (m.in. zmodernizowano lub 
wybudowano 24 ulice, oddano do uŜytku kolejne chodniki oraz ścieŜkę rowerową Kosakowo-Dębogórze), 
kontynuacja budowy systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zakończenie rozbudowy biblioteki gminnej, 
zakończenie budowy domu kultury w Pierwoszynie, zakończenie budowy boiska „Orlik 2012”, budowa sali 
gimnastycznej przy szkole w Dębogórzu, rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia gminnego, wykup 
gruntów na cele infrastruktury. Gmina Kosakowo wspierała – poprzez dofinansowania – Starostwo Powiatowe. 
Bardzo waŜnym wydarzeniem minionego roku było nadanie po raz pierwszy w historii Gminy tytułu 
„Honorowego Obywatela Gminy”. W IV edycji programu „Jakość zarządzania gminą i powiatem w 
województwie pomorskim gmina otrzymała ponownie tytuł „Gmina Menager” dla najlepiej zarządzanej Gminy 
wiejskiej w województwie pomorskim. Za wieloletnią konsekwencję w realizacji strategii zrównowaŜonego 
rozwoju przyznano gminie tytuł „Rubinowy Hit Regionu”. Gmina Kosakowo została równieŜ laureatem Złotej 
Statuetki „Gmina Fair Play” Certyfikowana lokalizacja inwestycji. 
 

szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej na www.bip.kosakowo.pl  /BudŜet Gminy/ 
                                     
 

                                   Otworzyliśmy Gminny Dom Kultury                               Boisko      

                ORLIK                
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DOCHODY BUDśETU 
W roku 2008 

 
W roku 2009 

 

 

 

 
 

WYDATKI BUD śETU 



Rok 2009 

Wydatki
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Spłata poŜyczki z NFOŚ 

Kultura fizyczna i sport 

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska w tym kanalizacja
Pomoc społeczna w tym świadczenia
rodzinne 1 630 726
Oświata i wychowanie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
p/poŜ
Administracja

Gospodarka miszkaniowa

Transport i łączność w tym 1 763 445
transport lokalny

 

Inwestycje (14 086 392)
2 908 274

21%

971 795
7%

5 692 470
40%

1 547 805
11%

2 966 048
21%

Drogi, perony, ciągi piesze, oświetlenie, przystanki, modernizacja i rozbudowag dróg gminnych, w tym drogi
1 906 964

Budowa Sali gimnastycznej w Dębogórzu  - I etap

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym kanalizacja

Gospodarka komunalna, w tym wykup gruntów na cele infrastruktury 937 825

Pozostałe inwestycje: budowa gminnej bazy turystyczno-rekreacyjnej w Mechelinkach, rozbudowa budynku
OSP w Kosakowie, zakup fotoradaru, adaptacja szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Ojranach (Litwa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZMIANY W BUD śECIE GMINY NA ROK 2010 
Na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 6 maja br. przyjęto zmiany w budŜecie, umoŜliwiaj ące 
m. In. /choć z duŜym opóźnieniem/ realizację inwestycji i programów Unii Europejskiej.  Zmniejszono środki na 
kanalizację, przesunięto fundusze na kontynuację budowy, rozbudowy i modernizacji dróg. Wykreślono zadanie:  
budowa Gimnazjum w Kosakowie, pozostawiając podjęcie decyzji w tej sprawie w następnej kadencji władz 
samorządu.  
Szczegóły na www.bip.kosakowo.pl / budŜet Gminy 
 
 

NAGRODA MINISTRA – EUROLIDER 2010 

Ruszyła II edycja konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2010. 
Celem konkursu jest wyróŜnienie osób, które przyczyniają się do powstania lub realizacji 
projektów, słuŜących mieszkańcom, poprawie Ŝycia w regionie - przy wykorzystaniu 
dofinansowania z Funduszy Europejskich.  

Osoby pozyskujące Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju swoich miejscowości, czy teŜ lokalnych społeczności najczęściej 
pozostają anonimowe, choć ich praca jest nieoceniona. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pragnie pokazywać jak 
najwięcej tak zaangaŜowanych osób, mających pomysły na lepsze jutro dla swoich sąsiadów, swojego miasta, czy regionu. 
Istnieje potrzeba, aby wyróŜnić te osoby za aktywność, kreatywność, zaangaŜowanie, cierpliwość i wysiłek, a przede 
wszystkim za to, Ŝe przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich kreują zmiany i przyczyniają się do rozwoju swojego 
najbliŜszego otoczenia i tym samym całego kraju. 
Jako jedyny z woj. pomorskiego do pierwszej dziesiątki nominowanych do tej nagrody zakwalifikował się Arkadiusz 
Gawrych, pracownik tut. Urzędu Gminy.  
 
Działania Arkadiusza obejmują gminy składające się na Pierścień Zatoki Puckiej: Puck, Kosakowo, Jastarnię i Hel. Jest on 
pomysłodawcą i realizatorem wielu  projektów, m.in.: „Lokalnie Lepiej”, „Superprzedszkolak”, „Pakiet Startowy” oraz 
„Turystyczny szlak Północnych Kaszub”. Jest równieŜ Prezesem Lokalnej Grupy Działania „Małe Morze” oraz czynnie 
działa w Stowarzyszeniu Północnokaszubska Grupa Rybacka. AngaŜuje się i wspiera pracę Stowarzyszenia Puckiego 
Hospicjum pw. Św. Ojca Pio.  Za swoją dotychczasową działalność otrzymał juŜ nagrody i wyróŜnienia m.in.:  Srebrny KrzyŜ 
 Zasługi za działalność na rzecz  społeczności lokalnej Powiatu Puckiego oraz odznakę honorową “ZasłuŜony dla 
Rolnictwa” – za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju wsi i obszarów wiejskich. 
Jak mówi sam nominowany: „Jest zaskoczony docenieniem jego roli, lecz naleŜy teŜ pamiętać Ŝe to, co juŜ zrobiono jest takŜe 
wynikiem partnerskich działań wielu osób”.  

Na Arkadiusza Gawrycha moŜna oddawać głosy na stronie internetowej www.eurolider.gov.pl do dnia 16.06.br. 
 

III edycja projektu UE „Id ę do pracy” w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, Ŝe w marcu rozpoczęła się III edycja Projektu „Idę do pracy” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20 kobiet i męŜczyzn objęto 
wsparciem w ramach kontraktu socjalnego. Realizowane będą takie działania jak: warsztaty psychologiczne i aktywnego 
poszukiwania pracy oraz podnoszenia umiejętności społecznych z doradcą zawodowym, kursy zawodowe, poradnictwo 

prawne, szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i zaznajamiania się z Internetem, badania z medycyny pracy, 
opieka nad dziećmi podczas zajęć, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej. 

Wsparciem w ramach Programu Aktywności Lokalnej objęto15 ludzi młodych w wieku 15–19 lat. Przewiduje się 
stworzyć im szansę nauczenia i/lub rozwinięcia kompetencji osobistych i społecznych, umiejętności interpersonalnych, 
pozwalających skuteczniej radzić sobie w Ŝyciu osobistym i zawodowym, po to, aby w przyszłości „nie dziedziczyli” biedy. 
Młodzi ludzie będą mieli szansę na zobaczenie innego stylu i jakości Ŝycia, zauwaŜą, Ŝe to od nich samych zaleŜy ich 
sytuacja materialna i Ŝe nie zawsze trzeba korzystać z pomocy opieki społecznej. 

 
NOWY KOMENDANT POLICJI W KOSAKOWIE 

Informujemy, Ŝe od 1 czerwca br. mł. asp. Dariusz Bartnicki został Komendantem 
Komisariatu Policji w Kosakowie. SłuŜbę w Policji pełni od 1993r. W opinii Komendanta 
Powiatowego Policji w Pucku podinsp. Piotra Bolina, jest dobrze przygotowanym do 
wykonywania zadań na kierowniczym stanowisku. Wykazuje się zdolnościami 
organizatorskimi oraz sprawnym i skutecznym zarządzaniem. Wcześniej był zastępcą 
komendanta Komisariatu Policji w Wejherowie-Śmiechowie. Nowemu Komendantowi 
Ŝyczymy sukcesów i jak najmniej powodów do interwencji. 
 

Wieści z Sołectwa Dębogórze 

 
W dniu 25 kwietnia Sołtys wsi Dębogórze oraz Stowarzyszenie Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 1-ego Morskiego Pułku Strzelców 1939 r. 
zorganizowali przy duŜym stawie w Dębogórzu biwak dla dzieci wraz z 
rodzicami. Były sponsorowane kiełbaski z grilla, grochówka, chleb ze 
smalcem oraz słodycze.  
 
Jak kaŜdego roku zapraszamy mieszkańców Dębogórza na festyn z okazji 
Nocy Świętojańskiej, który odbędzie się przy duŜym stawie w Dębogórzu. Zaczynamy o godzinie 20.00. 
                                                                                Zapraszają Sołtys Dębogórza wraz z Radą Sołecką 

Prosimy mieszkańców Gminy o sprzątanie nieczystości pozostawionych przez naszych 
czworonogów oraz utrzymywanie czystości przy swoich posesjach. 
 Przypominamy, Ŝe na terenie Gminy Kosakowo obowiązuje bezwzględny zakaz 
wprowadzania psów na place zabaw, boiska i tereny szkolne. 

 



„Rewizor” Mikołaja Gogola 
w wykonaniu Koła Teatralnego Szkoły 

Podstawowej w Pogórzu 
Historia omyłkowego wzięcia zwykłego urzędnika 
państwowego za wysokiego stopniem niezwykłego rewizora - 
kontrolera w niewielkim miasteczku carskiej Rosji, ponownie 
zawitała na scenę Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie. 
Arcydzieło Mikołaja Gogola obejrzeliśmy w wykonaniu 
członków Koła Teatralnego Szkoły Podstawowej w Pogórzu 
w ostatni dzień kwietnia br. W przedstawieniu wystąpili: 
Jakub Padzik, Kamil Romanow, Oktawia Dawidowska, 
Agnieszka Kraszewska, Natasza Rydzewska, Agata Wiszecka oraz Kacper Malinoś. ReŜyseria: Karol 
Dettlaff.  
Po przedstawieniu odbyła się zbiórka pieniędzy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu - 
Mistrzów Polski w „Odysei Umysłu” - na wyjazd do Michigan (USA) na Finał Światowy. 
 

65. rocznica zakończenia II wojny światowej 
 
W Dzień Zwycięstwa nad 
hitleryzmem, dnia 8 maja br. odbyły 
się gminne uroczystości związane 
z 65. rocznicą zakończenia II wojny 
światowej. Wiązanki kwiatów zostały 
złoŜone pod pomnikiem śołnierzy 
Polskich i Radzieckich przy Urzędzie 
Gminy oraz na cmentarzu 
parafialnym w  Kosakowie - 
przy Kwaterze śołnierzy Polskich 

poległych w walce o polskie wybrzeŜe z hitlerowskim najeźdźcą we wrześniu 1939 roku w rejonie 
Kosakowa. 
 

GIMNAZJALISTKA W FINALE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

 W dniu 30 kwietnia 2010 roku w Technikum OdzieŜowym 
w Gdyni miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Projektowania 
Ubiorów dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych pt. „Od 
projektu do realizacji”.  
Celem konkursu było: m.in. umoŜliwienie młodzieŜy 
przedstawienie własnej wizji mody młodzieŜowej, praktycznego 
zrealizowania projektu (bezpłatnie wykonanego przez warsztaty 
szkolne przy Technikum OdzieŜowym), wyłonienie uczniów 
utalentowanych w zakresie projektowania odzieŜy, 
II miejsce w wojewódzkim konkursie zajęła Casandra 
GERWARTOWSKA uczennica klasy II B Gimnazjum w 
Mostach. Jury przyznało równieŜ wyróŜnienia pracom wykonanym przez uczniów i uczennice 
naszego gminnego gimnazjum, wśród których znaleźli się: Magdalena NOWACZYK klasa I A, Rafał 
BRALLA klasa I B, Kinga BROCIEK klasa I B i Weronika KUMPIAK klasa I B. Koordynatorem 
konkursu z ramienia szkoły była Anna GERBER – nauczyciel techniki. Oprócz otrzymanych nagród 
rzeczowych i pamiątkowych dyplomów laureaci mają moŜliwość praktycznego zrealizowania 
nagrodzonego projektu, poprzez bezpłatne uszycie przez uczestników warsztatów szkolnych 
Technikum OdzieŜowego.  
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy na dalszej 
drodze edukacji! 
 
Uczniowie z świetlicy Szkoły Podstawowej w Mostach wzięli udział w konkursie plastycznym pt."Wspaniały Świat Turcji" 
organizowanym przez Gdańską Szkołę Podstawową "Lingwista". Prace plastyczne przedstawiające uroki i krajobrazy 
Turcji wykonane zostały pod kierunkiem nauczyciela SP Mosty - p. Joanny Wojcieszonek.  
Laureatkami konkursu zostały : Maja Rosłoniec z kl. II B oraz Julita Pietroń z kl.I C, która zdobyła stypendium 
naukowe w GSP "Lingwista". 

 
Informujemy, Ŝe w miesiącach lipiec i sierpień będzie działać szkółka windsurfingu  
Rewa Surf  Center pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika. 
Zgłoszenia moŜna nadsyłać na adres info@rewasurf.pl oraz pod nr tel. 600 884 433.  

 
 
 
 



 
Wybory Miss Polski Ziemi Kaszubskiej 

i Miss Polski Nastolatek Ziemi Kaszubskiej 
 
W niedzielę wieczorem, 
25 kwietnia br., w Sali 
Gminnego Domu Kultury 
w Pierwoszynie odbyła się Gala 
Wyborów Miss Polski Ziemi 
Kaszubskiej 2010 i Miss Polski 
Nastolatek Ziemi Kaszubskiej 
2010. 
 
Jury i publiczność postanowiły 
nagrodzić następujące 

uczestniczki:  
 
Miss Publiczności - Karolina Morka 
(nr 8) z Gdańska; 
II Wicemiss Nastolatek - Karolina Morka 
(nr 8) z Gdańska; 
I Wicemiss Nastolatek - Sandra 
Stelmaszewska (nr 6) z Gdyni; 
Miss Polski Nastolatek - Marta Białek (nr 4) z Gdyni. 
II Wicemiss - Anna Sułkowska (nr 28) z Lęborka; 
I Wicemiss - Małgorzata Stefańska (nr 30) z Gdańska; 
Miss Polski - Joanna Kryspin (nr 29) z Gdyni. 
 
Gośćmi specjalnymi podczas Gali były: Miss Polski 2009 - Anna Jamróz, Miss Polski 
Nastolatek 2009 - Monika Suchocka oraz Miss Polski Ziemi Kaszubskiej 2009 - Magdalena 
Litewska. Przerwy wypełniała Grupa Baletowa „Arabeska”, para taneczna: Marta Natywo 
i Piotr Kotulski, a na koniec zaśpiewała Paulina Dobrowolska. Galę prowadzili: Anna Padée 
z Urzędu Gminy w Kosakowie i Bogdan Szczepański.  
 

Płyta DVD z Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
W siedzibie GOKiS w Rewie przy ul. Morskiej 56 jest juŜ do nabycia płyta DVD z III Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej - Muzyczne Iskierki - Kosakowo 2010. Koszt płyty: 25 zł. 

 
 

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA 

28 maja w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie Wójt 
Gminy Jerzy Włudzik otworzył wystawę fotograficzną  

„WSPÓLNE DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ GMINY 
KOSAKOWO I GDYNI”     autorstwa znanego gdyńskiego 
fotografika, publicysty, Pana Sławomira Kitowskiego.  
Kilkanaście plansz traktuje o róŜnych tematach- od tradycji, 
wspólnego dziedzictwa, przez ochronę 
środowiska, do przyszłych wspólnych z 
Gdynią inwestycji. Wystawa ta powstała na 
zamówienie dewelopera mającego swoją 
inwestycję na terenie gminy 
Kosakowo,która udostępniła wystawę dla 
szerszego grona odbiorców. W 
Pierwoszynie obejrzeć ją moŜna do 11 
czerwca, w godzinach od 16.00 do 20.00. 
Od połowy czerwca oglądać ją będą 
Gdynianie w Muzeum Miasta Gdyni.  

 

 

 
 



 
 
Uroczyste otwarcie Schroniska MłodzieŜowego Gminy Kosakowo w Orjanach na 
Litwie 
W dniu 21 maja br. gościliśmy w zaprzyjaźnionej Gminie Dukszty na 
Litwie, gdzie w Orjanach uroczyście otwarto, powstałą z inicjatywy 
Wójta, filię schroniska młodzieŜowego gminy Kosakowo. Korzystać z 
niego będzie przede wszystkim nasza młodzieŜ i dzieci na tzw. 

„Zielonych szkołach” oraz członkowie 
organizacji pozarządowych - zrzeszeń, 
klubów itp.  
Pobyt tam moŜe być dla nas nie tylko 

wypoczynkiem, ale takŜe lekcją 
historii. Do zwiedzania m.in. 
stolica Litwy oraz zamek w 
Trokach.  
 

 

 

 

 
Obchody Roku Chopinowskiego w Gminie Kosakowo 

Wieczór pieśni Fryderyka Chopina 
 
W związku z trwającymi obchodami Roku Chopinowskiego, w sobotni wieczór 22 
maja br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbył się koncert w formie 
spektaklu: „Zapomniani?…” poświęcony wokalnej twórczości Fryderyka Chopina. 
 
W trakcie spektaklu, który powstał pod opieką artystyczną Krzysztofa 
Bobrzeckiego, usłyszeliśmy najpopularniejsze pieśni i piosnki w interpretacji 
studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. 
Młodym wokalistom na fortepianie towarzyszyła Aleksandra Dąbrowska.  
 
Dzień Dziecka w Gminnym Domu Kultury 
W sobotę 29 maja 2010 r. z okazji Dnia Dziecka Gminny Dom Kultury w 

Pierwoszynie został „opanowany” przez bardzo licznie zgromadzone zastępy młodszych i starszych dzieci. Najpierw 
nasze pociechy obejrzały premierę „Kota bez butów”, spektakl przygotowany przez Teatr MłodzieŜowy działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kosakowie. W przedstawieniu udział wzięli: Sandra Makowska - 
Królewna/Kopciuszek, Lidia Mikulska - Macocha, Amanda Makowska - Przybrana Siostra Kopciuszka I, Patrycja 
Gajzler - Przybrana Siostra Kopciuszka II, Adrian Gajzler - Kot bez butów, Magdalena Mazur - WróŜka Niemagiczka, 
Patryk Gierc - Imprezowicz, Ewa Jarecka - Paź I, Klaudia Mroczkowska - Paź II, Paweł Szatkowski - KsiąŜę, Patryk 
Gloza - StraŜnik Gminny, Tomasz Szreder - StraŜnik Bajkowy, Adam Paterek - Muzyczna Linia Frontu, asystent 
reŜysera, scenariusz i reŜyseria - Karol Dettlaff. 

 
Po teatralnych wraŜeniach dzieci 
otrzymały słodycze i juŜ mogły 
się szykować na kolejną dawkę 
emocji w „Bańkowej Krainie” - 
specjalny pokaz i warsztaty 
baniek mydlanych 
zaprezentowali artyści z Grupy 
Medialnej YOMA. Dzień Dziecka 
zakończyła dyskoteka z grami, 
zabawami i konkursami, 
przygotowana przez instruktorów 
GOKiS. 
 

Wójt Gminy Kosakowo nie zapomniał o Dniu Działacza Kultury, przypadającym kilka dni wcześniej. Z tej okazji złoŜył na 
ręce Dyrektor GOKiS Ewy Kowalewskiej symboliczny bukiet kwiatów dla wszystkich pracujących nad rozwojem kultury 
i sportu w naszej Gminie. 
 
Po spektaklu „Kot bez butów” młodzieŜ biorąca udział w zajęciach teatralnych wystąpiła ze specjalnym podziękowaniem 
dla Pana Karola Dettlaff. Treść odezwy, która spotkała się z szerszym i głębszym oddźwiękiem, prezentujemy poniŜej: 

 
Szanowni Państwo, drogie dzieci, 
 
Dochodzą do nas głosy i szepty, Ŝe występujemy tu juŜ po raz ostatni i nie będzie więcej juŜ dla nas naszych ulubionych zajęć. Dlatego teŜ 
właśnie dzisiaj, w Dniu Dziecka, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Panu Karolowi, za wszystko, co dla nas zrobił. Przede wszystkim za 
najwartościowszy i najambitniejszy teatr oraz najwspanialszą muzykę, na jaką stać Gminę Kosakowo. Dziękujemy za gry i zabawy, poczucie 
humoru, szczególnie za to, iŜ zajął się Pan równieŜ tymi, których nikt nigdy nigdzie do niczego nie chciał. Panie Karolu, raz tylko powiedział 
nam Pan nieprawdę - iŜ nie ma ludzi niezastąpionych, Ŝe mamy się niczym nie martwić... Jest Pan ostatnim człowiekiem, który mógłby tak 
powiedzieć, bo dla nas Pan był i jest niezastąpiony. Szanowni Włodarze naszej Gminy -  nie zabierajcie nam tego, co w naszej Gminie macie 
najlepszego. 

 
 
 



 
 

„Tydzień Bibliotek” w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo 

Z okazji VII edycji Tygodnia Bibliotek w bibliotece gminnej miały miejsce następujące wydarzenia:  

10 maja odbył się wernisaŜ wystawy obrazów Pana 
Eugeniusza Stanka, mieszkańca Mostów. Pan Eugeniusz to z 
zawodu ichtiolog, doktor nauk przyrodniczych, docent, 
emerytowany pracownik Morskiego Instytutu rybackiego w 
Gdyni. Rysuje od 
wczesnej młodości, 
natomiast pasji 
malowania oddał się 
dopiero na emeryturze. 
Maluje temperą, 
akrylem i pastelem 
olejnym. Ulubionym 

tematem autora są pejzaŜe. W swoim dorobku ma kilka 
wystaw i zbiorowych i dwie indywidualne. Obecna wystawa, 
zawierająca 33 prace, jest przewaŜnie plonem pracy twórczej 
ostatnich 3 lat. Wśród licznie zebranych gości znalazła się 
grupka uczniów z klasy piątej Szkoły Podstawowej w Mostach wraz z nauczycielką p. Lucyną Sorn. 
Bardzo się cieszymy, Ŝe młodzi ludzie interesują się kulturą, zwłaszcza Ŝe jest to kultura miejscowa. 
Na wernisaŜu obecny był równieŜ Pan Wójt, który wręczył autorowi wystawy ksiąŜkę Historia Polski 
w obrazach. Wystawę moŜna oglądać do 11 czerwca  w godzinach otwarcia Biblioteki. 

12 maja, w naszej bibliotece gościliśmy kpt. mar. Mirosława Orzeszka – ratownika pokładowego 
z 28 Puckiej Eskadry Lotniczej Marynarki Wojennej w Gdyni-Babich Dołach. Na spotkanie z nim 
zaprosiliśmy klasę Ib ze Szkoły Podstawowej im. Piotra Dunina w Mostach wraz z wychowawczynią 
Panią Lucyną Kurpiewską i opiekunką – bibliotekarką Panią Teresą Pudło.  Pan kapitan opowiadał 
m.in. o lotnictwie i ratownictwie morskim. Jednak zdecydowanie największe zainteresowanie dzieci 
wzbudziły skoki spadochronowe. Wszystkie dzieci za dobre zachowanie i aktywne uczestnictwo w 

spotkaniu otrzymały od Pana kapitana dyplomy.  
 
11 i 13 maja odbyły się zajęcia dla dzieci, podczas których dzieci 
wysłuchały kilku bajek, m. in. pięknej historyjki pt. Nie bój się 
mały Mruczku. Na jej podstawie dzieci wykonały rysunki.  
 
W tym miejscu nadmieniamy, Ŝe biblioteka planuje  utworzyć 
Klubu Małego Czytelnika. JuŜ niedługo pojawią się na ten temat 
informacje na stronie internetowej biblioteki. 

 
 

Biblioteka - ogłoszenie 
Zachęcamy do obejrzenia wystawy dekoracyjnych przedmiotów wykonanych techniką decoupage'u 
przez Panią Teresę Węsierską. Eksponowane przedmioty są związane z tematyką dziecięcą. 
Wystawa czynna do 30 czerwca br. 
 

17 06.2010r.  o godz. 19.00 - ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA CZAT INTERNETOWY  
Z WÓJTEM GMINY JERZYM WŁUDZIKIEM  

 
III Biegi Przełajowe w Pierwoszynie 

 
W dniu 9 maja br., w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega 2010” odbyły się biegi przełajowe 
dla młodzieŜy okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów. W niedzielne popołudnie na starcie 
zjawiło się 25 młodych biegaczy, głównie z terenów gminy Kosakowo. 
W najmłodszej kategorii (klas I-III) pierwsze miejsce zdobył Kamil Stromski z Rewy, 
wyprzedzając drugiego Adama Nastkiewicza z Pogórza. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie 
klas IV-VI. Wśród dziewcząt pierwsza na metę przybiegła 
Natalia Murawska z Rumi, druga była Wiktoria Jachorek 
z Pogórza, a trzecia - Natalia Gryczewska z Suchego Dworu. 
Wśród chłopców wygrał Mateusz Kass z Kazimierza, wyprzedził 
on m.in. drugiego Aleksandra Adamczyka z Suchego Dworu 
i trzeciego Pawła Szutę z Suchego Dworu. Wśród gimnazjalistów 
wygrał Adam Elwart z Suchego Dworu, drugi był Jacek 
Kowalski z Mostów. 
 

 
 

 
 



 
 

Zakończenie Halowej Ligi Piłki NoŜnej 
I miejsce dla Rewy! 

 
W niedzielę 25 kwietnia br. rozegrana została ostatnia kolejka Halowej Ligi Piłki NoŜnej 
Sołectw Gminy Kosakowo 2009/10. BieŜącą edycję Ligi z 33 punktami wygrała Rewa 
przed Mostami (32 punkty) i Pogórzem (30 punktów). 
 
17. kolejka (25 IV): Suchy Dwór - Kosakowo 0:5 (vo), Dębogórze - Sztorm Mosty 5:6 
(1:3), Pierwoszyno - Mosty 0:5 (vo), Rewa - Pogórze 7:3 (4:2). 
 
  l.m. pkt. bramki zw.-rem.-por. 

1. Rewa 14 33 104 - 44 11 - 0 - 3 
2. Mosty 14 32 99 - 50 10 - 2 - 2 
3. Pogórze 14 30 72 - 50 10 - 0 - 4 
4. Kosakowo 14 25 69 - 71 8 - 1 - 5 
5. Dębogórze 14 17 57 - 58 5 - 2 - 7 
6. Pierwoszyno 14 13 55 - 81 4 - 1 - 9 
7. Sztorm Mosty 14 12 55 - 74 4 - 0 - 10 
8. Suchy Dwór 14 3 26 - 109 1 - 0 - 13 
9. Kazimierz - - - - 

Mechelinki - - - - 
 
Puchar Fair-Play, za 
najczystszą grę, trafił do 
Dębogórza. Tytuł króla 
strzelców wywalczył 
Sebastian Kurdziel 
z Mostów (44 bramki). 
Za najlepszego 
bramkarza uznany został 
Józef Stromski 
(równieŜ z Mostów). Na 
ostatnich meczach 
obecni byli m.in. 
wręczający nagrody 
i wyróŜnienia: Wójt 
Gminy Kosakowo Jerzy 
Włudzik, Dyrektor GOKiS 
w Kosakowie Ewa 

Kowalewska oraz Sołtys Mostów i Radna Alina Merchel. 
 
Klub Sportowy „Sztorm” Mosty - informuje 
Młodzi podopieczni Andrzeja Zawadzkiego i Michała Michalskiego 
odnieśli w ostatnim czasie kilka znaczących sukcesów. Ci najmłodsi, 
urodzeni w 2000 roku, 13 maja we Władysławowie,  wygrali powiatowy 
etap turnieju piłkarskiego „Z boiska na stadion” o puchar Tymbarku, 
czym zakwalifikowali się na szczebel wojewódzki. Trochę starsi 
„Sztormowcy” (rocznik 1999) co niedzielę uczestniczą w rozgrywkach 
„Deichmann Mini Mistrzostw Europy” , gdzie rywalizują z najlepszymi 
druŜynami w województwie. Jeszcze starsi, urodzeni w 1997 roku mają na 
swoim koncie takŜe bardzo udane występy.  Najpierw 8 maja w pierwszej 
rundzie „Pomorskiej Ligi Orlików”  rozgrywanej w Redzie nie dali 
Ŝadnych szans rywalom, wygrywając  kaŜdy mecz i cały turniej. Dzień 
później w rozgrywanym na Gdyńskich boiskach GOSiR-u turnieju „Adidas Football Challenge 2010” zajęli 
trzecie miejsce. Tak wysoka lokata oznacza, Ŝe młodych „Sztormowców” zobaczymy na rozgrywanym w 
Warszawie 6 czerwca ogólnopolskim finale rozgrywek. Gratulujemy i Ŝyczymy powodzenia w dalszych 
etapach. 
 
 

 
 
 



 
 

„Bieg ekologiczno – przyrodniczy” 
              21 kwietnia br. Zespół Szkoły Podstawowej i SSM w Dębogórzu po raz drugi zorganizował „Bieg 
ekologiczno – przyrodniczy” W tym roku oprócz uczniów klas  IV, V, i VI zaprosił dzieci z klas I-III trzech  
szkół podstawowych. Łącznie wzięło w nim udział 90 uczestników. Wydarzenie to, chociaŜ oparte na zasadach 
tradycyjnej zabawy „podchody”, zostało zmodyfikowane tak aby  poprzez zabawę wskrzesić rywalizację wśród 
uczestników z poszczególnych szkół.  Ze względu na atrakcyjne połoŜenie dębogórskiej szkoły względem lasu, 
moŜliwe było wykorzystanie tych walorów i przeprowadzenie „biegu” w bezpiecznym terenie. 
 Głównymi celami „biegu” było rozwijanie umiejętności kulturalnej zabawy i dobrej współpracy w 
grupie, rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,przyjęcie otwartej postawy na 
podejmowanie i rozwiązywanie wyznaczonych zadań oraz kształtowanie aktywnej postawy wobec środowiska 
przyrodniczego występującego w najbliŜszej okolicy.  
             Sześcioosobowe grupy uczniów (z opiekunem) wyruszyły w teren – trasa przebiegała drogami leśnymi 
w Dębogórzu. Zadaniem grupy było dotarcie do 11 kolejnych punktów i 
w kaŜdym z nich wykonanie zadania. Po przejściu trasy grupy wróciły do 
Szkoły w Dębogórzu gdzie nastąpiło zakończenie, wręczenie nagród i 
słodki poczęstunek.   
Szkoły zajęły kolejne miejsca: KLASY I –  I – SP w Dębogórzu, II =- SP w Pogórzu 
KLASY II –  I – SP w Dębogórzu, II =- SP w Pogórzu 
KLASY III –  I – SP w Dębogórzu, II =- SP w Pogórzu 
KLASY IV – I – SP w Pogórzu, II =- SP w Debogórzu i III SP w Rumi, 
KLASY V – I – SP w Dębogórzu, II =- SP w Pogórzu i III SP w Rumi,  
KLASY VI – I – SP w Debogórzu, II =- SP w Pogórzu i III SP w Rumi.  

 Dzięki pozyskaniu przez organizatora – ZSP i SSM w 
Dębogórzu firm fundujących nagrody, kaŜdy uczestnik otrzymał nagrody a placówki cenne środki dydaktyczne 
do wzbogacenia zbiorów w bibliotekach. Fundatorami byli: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w 
Gdańsku, Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz „Eko Dolina” - Sp. z o.o.z ŁęŜyc 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie. 
 

UCZMY SI Ę JĘZYKÓW - SZKOŁA J ĘZYKA ANGIELSKIEGO 
„ONE2ONE” W KOSAKOWIE 

Na kursy, które rozpoczną się we wrześniu 2010, szkoła „ONE2ONE” w 
Kosakowie zaprasza dzieci od lat 7, młodzieŜ i dorosłych.  Projekt został 

dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, dzięki czemu, szkoła posiada tablicę interaktywną, która 
umoŜliwia wykorzystanie najnowocześniejszych metod nauczania oraz uatrakcyjni zajęcia lekcyjne. Grupy  
(maks. 8-osobowe) są tworzone według poziomu zaawansowania.  JuŜ od 1 czerwca br. odbywać się będą 
bezpłatne testy poziomujące.  
Szkoła mieści się w Kosakowie, przy ulicy Stokrotkowej 11 (róg Fiołkowej). Zapisy oraz informacje pod 
numerem telefonu: 504-98-38-08; www.one2one.com.pl 

 

DZIEŃ EUROPEJSKI W GIMNAZJUM 

W dniu 07 maja 2010 roku w Gimnazjum w Mostach - w ramach 
realizacji projektu opracowanego przez p. Annę Gerber i Katarzynę 
Rudecką uczniowie obchodzili Dzień Europy. Główny cel, jaki 
przyświecał tej imprezie to rozwijanie wiedzy o kulturze i historii krajów 
europejskich w powiązaniu z ich tradycjami kulturowymi, obyczajowymi 
i kulinarnymi, 
Uczniowie pod opieką wychowawców przygotowali mini playback show 
do utworu związanego z wcześniej wylosowanym krajem. W dalszej 
części rywalizacji uczniowie zmagali się z następującymi zadaniami: 
stworzeniu kartonowej konstrukcji, będącej imitacją Krzywej WieŜy w 
Pizie, zabawy z językiem niemieckim – gdzie na czas i poprawność 
naleŜało przepisać wyrazy, kombinacji z liter – uczniowie w ciągu pięciu minut mieli utworzyć jak największą 
liczbę wyrazów z liter UNIA EUROPEJSKA, kalambury, „Sprawdź czy jesteś dobrym reporterem? - 
sprawdzeniu swoich umiejętności szybkiego wyszukiwania informacji, wymyśleniu hasła reklamowego Unii 
Europejskiej, zamiatanie podłogi slalomem – konkurencja sportowa, sadzenie i zbieranie ziemniaków – 
konkurencja sportowa, zbieraniu monet na czas. 
Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwał przewodniczący jury Dyrektor Szkoły Adam Pop. 
Uwieńczeniem pracy włoŜonej w przygotowanie występu artystycznego oraz podsumowaniem konkurencji było 
wręczanie pamiątkowych dyplomów. Zwycięzcami tegorocznego Dnia Europy okazali się uczniowie klas: I 
miejsce  - klasa III B, II miejsce -klasa III C, klasa II B, III miejsce - klasa III A. Zwycięzcom gratulujemy! 
 
Uwieńczeniem szkolnych obchodów Dnia Europy była Parada Schumana. Uczniowie udali się do Kosakowa, gdzie wręczyli plakietki oraz 
informatory władzom Gminy oraz pracownikom Urzędu Gminy i mieszkańcom. Dniu 13 maja na terenie szkoły na pamiątkę zasadzono 
drzewo im. Unii Europejskiej. 

 

 



 

Konkurs fotograficzny pt. „Ró Ŝnorodne Gminy – wspólne działania”  

 W bieŜącym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum w Mostach wzięli udział  
w II edycji konkursu fotograficznego pt. „RóŜnorodne Gminy – wspólne działania”, będącego częścią akcji 
edukacyjno – promocyjnej realizowanej w ramach Programu Gospodarki Odpadami, prowadzonej przez 
Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki. Koordynatorem programu z ramienia szkoły była Anna 
GERBER – nauczyciel geografii. 
 Celem konkursu było: 
• rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego oraz rozwoju gospodarczego gmin na tle 

regionu, ukazanie róŜnorodności przyrodniczej najbliŜszej doświadczeniu ucznia, kształtowanie postaw 
odpowiedzialności i ciekawości poznawczej oraz postawy obywatelskiej, sprzyjającej rozwojowi 
społecznemu, poszanowaniu tradycji i kultury, przedstawienie wspólnych działań w obrębie gospodarki 
gmin zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki. Wśród laureatów konkursu 
fotograficznego pt. „RóŜnorodne Gminy – wspólne działania” znaleźli się uczniowie: 

I miejsce  - Robert SMOLIŃSKI    klasa I C, 
II miejsce - Weronika KREFT   klasa I A, 
III miejsce  - Bartosz PŁOTKA  klasa I A. 
 KaŜdy uczestnik nadsyłał dwie fotografie wykonane na terenie swojej gminy – po jednej w dwóch 
kategoriach tematycznych: 

 ♦ szczególne miejsce przyrodnicze – pokazujące piękno, walory  i wyjątkowość regionalnego krajobrazu, 
 ♦ wspólne działania gmin – w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. 
Zwycięzcom gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów! 

 

Szkolny Konkurs Ekologiczny 

 W dniu 23 kwietnia 2010 roku w Gimnazjum w Mostach w ramach obchodów DNIA ZIEMI został 
przeprowadzony szkolny konkurs ekologiczny. Wśród uczestników największym zasobem wiadomości z 
zakresu ekologii wyróŜnili się uczniowie: 
Bartosz PŁOTKA -  I miejsce,         BłaŜej KUBIS     -  II miejsce,       Justyna GAŃSKA  -    III miejsce. 
 Grupa uczniów gimnazjum pod opieką p. Katarzyny Rudeckiej i Anny Gerber zaprezentowała na 
forum szkoły opracowany przez Samorząd Szkolny krótki montaŜ słowno  - muzyczny oraz prace wykonane 
na zajęciach techniki przedstawiające papierowe fantazje. Głównym celem jaki przyświecał w tym dniu było: 
• podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za otaczające nas 

środowisko, doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz publicznych wystąpień, doskonalenie 
umiejętności manualnych, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej oraz integracja. 

 
 
 

AUTOBUSY NOWEGO PRZEWOŹNIKA –ROZKŁAD JAZDY ITRASY BEZ ZMIAN 
Informujemy, Ŝe od 21 czerwca na niektórych kursach lini 146 i M pojawią się 
autobusy nowego przewoźnika. Jest to wynikiem przeprowadzonego przetargu 
na obsługę tych linii. Obecnie uzyskano kwotę 5,58 zł (netto) za wozokilometr 

; przy dotychczas obowiązującej stawce 6,38 zł za wozokilometr. Linię 
obsługiwać będą autobusy marki Mercedes ; 10 – 12 letnie. W pojazdach 
obowiązują wszystkie rodzaje biletów obecnie obowiązujące na tych liniach. 

Nie zmieniony pozostaje równieŜ rozkład jazdy, trasa przejazdu 
jak i inne zasady organizacji ruchu. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Św. pamięci 
Borski Józef z Mechelinek lat 86 

  Busłowicz Stanisław z Rewy lat 68 
Dettlaff Leonarda z Rewy lat 75 

Kunkol Alfons z Mechelinek lat 82 
Kuptz Kunegunda z Rewy lat 66 
Nowc Łukasz z Kosakowa lat 25 

Pek Gerard z Pogórza lat 68 
Piotrowski Stanisław  z Mostów lat 57 

Potrykus Jan z Dębogórza lat 63 

„Biuletyn” - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo 
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WÓJT  GMINY  KOSAKOWO   OGŁASZA  
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERśAWĘ NA OKRES 1 ROKU NIEZABUDOWANEJ 

NIERUCHOMOŚCI POŁOśONEJ W MIEJSCOWOŚCI POGÓRZE STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO 
Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2010 o godzinie 10:00 w sali  posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo ul. śeromskiego 69 (II piętro). 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej stawki rocznej czynszu tj. 832,00 zł 
przelewem najpóźniej do dnia 16 czerwca 2010 roku na konto Urzędu Gminy Kosakowo BS RUMIA 65 8351 0003 0000 1267 2000 0040 i 
okazanie kwitu wpłaty w dniu wyznaczonym na przetarg. 
Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem 
przetargu i jego akceptacją bez zastrzeŜeń.   
W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej naleŜy komisji przetargowej przed otwarciem przetargu przedłoŜyć aktualny ( max 
do 3 miesięcy przed terminem przetargu ) wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa. Osoby prowadzące działalność 
gospodarczą okazują aktualne zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (nie starsze niŜ 3 miesiące), w 
przypadku spółki cywilnej naleŜy przedstawić umowę spółki cywilnej. Wszystkie osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji 
przetargowej dowody osobiste. 
Ustala się minimalne postąpienie w wysokości 1,00 zł. Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu 
dzierŜawnego bez moŜliwości jego waloryzacji. 
JeŜeli osoba ustalona jako dzierŜawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierŜawy w terminie 
podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
Podpisanie umowy i wydanie przedmiotu dzierŜawy nastąpi nie później niŜ 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. 
Z warunkami i regulaminem przetargu moŜna zapoznać się w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kosakowo 
– pokój nr 107, telefonicznie (0-58 660 43 35) lub w Biuletynie Informacji Publicznej na www.bip.kosakowo.pl w menu Przetargi 
nieruchomości i Urząd Gminy Referat ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 
Wójt Gminy Kosakowo zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia przetargu jedynie z waŜnych uzasadnionych powodów. 
INFORMACJA : 
WYLICYTOWANY W WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZYNSZ DZIERśAWNY PODLEGA POWIĘKSZENIU O 22% PODATEK VAT. 
 

WYKAZ NIERUCHOMO ŚCI    STANOWIĄCEJ   WŁASNOŚĆ    GMINY KOSAKOWO  PRZEZNACZONEJ   DO  
WYDZIER śAWIENIA   NA   OKRES  1 ROKU W TRYBIE PRZETARGU NIE OGRANICZONEGO 

Oznaczenie 
nieruchomośc

i i jej 
połoŜenie 

Powierz chnia KW Forma władania Przeznaczenie w 
miejscowym planie 
zagospodarowania  

przestrzennego Gminy 
Kosakowo 

Wadium w 
zł 

Wywoławcza 
wysokość czynszu 

dzierŜawnego 
ustalona za 1 m2 

Termin wnoszenia 
opłat i zasady 
aktualizacji 

 

Działka nr 
1035/84 

Obręb 
Pogórze 

 

pow. do 
dzierŜawy 

10,5 m2 

 

40100 

 

 

DzierŜawa na okres od 
22.06.2010r   do 
21.06.2011r   z 

przeznaczeniem na 
ustawienie nośnika 

reklamowego 

 

65IS,ZI – tereny specjalne, 
zieleń izolacyjna i strefy 

bezpieczeństwa 
rurociągów paliwowych. 
Dopuszcza się moŜliwość 

wcześniejszego 
rozwiązania umowy 

dzie rŜawy w przypadku 
budowy drogi dojazdowej 

do lotniska cywilnego 

 

832,00 zł 

 

66,00 zł + 22% VAT 
miesięcznie     

 

Miesięcznie- w 
terminie 14 dni od 
dnia otrzymania 
faktury, czynsz 
podlega półrocznej 
waloryzacji przy 
zastosowaniu 
wskaźników wzrostu 
cen, towarów i usług 
konsumpcyjnych 
ogłaszanych przez 
Prezesa GUS-u 
począwszy od 
01.01.2011r 

                                                                         
       WÓJT  GMINY  KOSAKOWO  OGŁASZA                         

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAś NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI 
POŁOśONYCH WMIEJSCOWOŚCI KOSAKOWO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO 

 
OPIS NIERUCHOMOŚCI : 
Nieruchomości atrakcyjnie połoŜone na terenie gminy Kosakowo, graniczące z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi 

,w pobliskim kontakcie z głównymi drogami publicznymi, przeznaczone do sprzedaŜy w trybie przetargu nieograniczonego. 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2010 o godzinie 10:00 w sali  posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo ul. śeromskiego 69 (II piętro) 
odrębnie na kaŜdą nieruchomość wg kolejności podanej w ogłoszeniu. 
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19 kwietnia 2010 roku. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konkretną nieruchomość w wysokości 10 % ceny wywoławcze j 
przelewem najpóźniej do dnia 15 czerwca 2010 roku na konto Urzędu Gminy Kosakowo BS RUMIA 65 8351 0003 0000 1267 2000 0040 i 
okazanie kwitu wpłaty w dniu wyznaczonym na przetarg. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłoŜenie komisji przetargowej następujących dokumentów : 

1. Dowód osobisty  
2. notarialne pełnomocnictwa do reprezentacji, gdy uczestnik przetargu nie działa osobiście 
a osoby prowadzące działalność gospodarczą na cel związany z prowadzoną działalnością, dodatkowo :  
aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla kaŜdego ze wspólników spółki cywilnej, a 
takŜe kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej ( wypisy i zaświadczenia aktualne tj wystawione max do 
6 miesięcy przed terminem przetargu )  

Ustala się minimalne postąpienie w wysokości 4.000,00 zł dla kaŜde j nieruchomości. Dodatkowo nabywca pokrywa koszty zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego i koszty sądowe. 
Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet ceny sprzedaŜy. 
JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych 
w zawiadomieniu, organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
Cena nabycia nieruchomości w trybie przetargu płatna jest do dnia zawarcia umowy notarialnej. Na działkach od nr 7/40 do nr 7/44 
występuje las iglasty. Usunięcie drzewostanu następuje na koszt i własnym staraniem nabywcy nieruchomości. 
Okazanie przedmiotu sprzedaŜy moŜliwe będzie w dniu 10 czerwca 2010 w godzinach od 10:00 do 11:00 ul. Złote Piaski Kosakowo. 
Spotkanie przy działce nr 1/4. 
Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają  pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pod nr telefonu 660-
43-35 lub osobiście w pokoju nr 107 Urzędu Gminy Kosakowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na www.bip.kosakowo.pl w menu 
Przetargi nieruchomości i Urząd Gminy Referat ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 
Wójt Gminy Kosakowo zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia przetargu jedynie z waŜnych uzasadnionych powodów. 
 



WYKAZ NIERUCHOMO ŚCI STANOWI ĄCYCH WŁASNO ŚĆ GMINY KOSAKOWO PRZEZNACZONYCH DO 
SPRZEDAśY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Oznac
zenie 
nieru 
chom

o 
ści 

 

 
Powie

rz 
chnia 

 
KW  

 
Obręb 

 

Przeznaczenie w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Kosakowo 

 

 
Cena 1 

m2 
ustalona 

przez  
biegłego 
rzeczozn

awcę 
w zł. 

Cena  ustalona 
przez biegłego 
rzeczoznawcę 

w zł / całość 
nieruchomości / 

i utrzymana 
przez Wójta 

Gminy 
Kosakowo jako 

cena 
wywoławcza 

 

UWAGI 
 

 

Wadium 

10% ceny 
wywoławczej 

ustalonej 
przez 

Wójta Gminy 
Kosakowo w 

zł 

1/1 1005 18041 Kosakowo 58.U,MN - teren 
zabudowy usługowej 
nieuciąŜliwej, 
występującej 
samodzielnie lub z 
mieszkaniem 

( działki  od 1/1,1/3 i 
1/4 ) 

239,20 240.396,00  24.039,00 
1/3 1005 18041 Kosakowo 239,20 240.396,00  24.039,00 
1/4 1018 18041 Kosakowo 239,20 243.506,00  24.350,00 

1/8 1017 18041 Kosakowo 56.MN - teren 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
wolnostojącej, 

bliźniaczej 

239,20 243.266,00  24.326,00 

1/25 925 18041 Kosakowo 61.MN - teren 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
wolnostojącej, 

bliźniaczej 

239,20 221.260,00  22.126,00 

1/26 1069 18041 Kosakowo 62.U,MN – teren 
zabudowy usługowej 

nieuciąŜliwej, 
występującej 

samodzielnie lub z 
mieszkaniem  

( działki  1/26,1/28 i 
1/30 ) 

222,10 237.425,00  23.742,00 
1/28 1187 18041 Kosakowo 222,10 263.633,00  26.363,00 
1/30 1360 18041 Kosakowo 222,10 302.056,00  30.205,00 

8/1 
7/40 

165 
640 

18041 
48617 

Kosakowo 
Kosakowo 

7. MN – teren 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej  (działki 
7/40-7/44 oraz 8/1-8/5 ) 

 
 

239,20 192.556,00 Działki nr 8/1 
i 7/40 

zbywane jako 
jedna 

nieruchomość 

19.255,00 

8/2 
7/41 

194 
609 

18041 
48618 

Kosakowo 
Kosakowo 

239,20 192.078,00 Działki nr 8/2 
i 7/41 

zbywane jako 
jedna 

nieruchomość 

19.207,00 

8/3 
7/42 

228 
576 

18041 
48622 

Kosakowo 
Kosakowo 

239,20 192.317,00 Działki nr 8/3 
i 7/42 

zbywane jako 
jedna 

nieruchomość 

19.231,00 

8/4 
7/43 

263 
541 

18041 
48623 

Kosakowo 
Kosakowo 

239,20 192.317,00 Działki nr 8/4 
i 7/43 

zbywane jako 
jedna 

nieruchomość 

19.231,00 

8/5 
7/44 

301 
503 

18041 
48624 

Kosakowo 
Kosakowo 

239,20 
 

192.317,00 Działki nr 8/5 
i 7/44 
zbywane jako 
jedna 
nieruchomość 

19.231,00 

11/14 957 18041 Kosakowo 45.MN. – teren 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

wolnostojącej (działki 
11/14,11/17,11/18 i 

11/20) 

244,10 233.607,00  23.360,00 
11/17 925 18041 Kosakowo 244,10 225.793,00  22.579,00 
11/18 896 18041 Kosakowo 244,10 218.714,00  21.871,00 
11/20 1115 18041 Kosakowo 244,10 272.172,00  27.217,00 

 

CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO ZAWIERAJĄ 22% PODATEK VAT. 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

JAK BEZPIECZNIE ODDA Ć ODPADY NIEBEZPIECZNE ? 
 
Telewizory, komputery, telefony, radia, lodówki, zabawki na baterie i inny sprzęt elektryczny i elektroniczny – są prawie  
w kaŜdym domu i Ŝycia sobie bez nich nie wyobraŜamy. Ale czy jesteśmy świadomi tego, Ŝe gdy te rzeczy przestają być przedmiotami uŜytkowymi 
stają się odpadami niebezpiecznymi? Dotyczy to takŜe zuŜytych baterii. Dlatego teŜ Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przedstawia 
prawidłowe sposoby postępowania z zepsutymi i nieuŜywanymi sprzętami, bateriami, lekami i innymi chemicznymi pozostałościami.   
 
KaŜdy mieszkaniec, zgodnie z ustawą o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nie moŜe wyrzucać zuŜytego sprzętu łącznie z innymi 
odpadami! Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy 
porzucenie w lesie) grozi kara grzywny. Zatem by bezpiecznie pozbyć się tego rodzaju odpadów, naleŜy postępować zgodnie z poniŜszym schematem.  

 
Sklep oraz punkt serwisowy są zbierającymi zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ustawa określa ich rolę w następujący sposób:  
1) Sklep ma obowiązek przyjąć zuŜyty sprzęt w ilości nie większej niŜ sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, czyli lodówka za 
lodówkę, telewizor za telewizor, komputer za komputer itp., z zastrzeŜeniem, Ŝe mieszkaniec osobiście dostarczy go do miejsca sprzedaŜy. 
2)  UŜytkownik końcowy moŜe nieodpłatnie zostawić zepsuty sprzęt w punkcie serwisowym, w sytuacji gdy naprawa sprzętu jest niemoŜliwa 
lub jest nieopłacalna.  
 
Kwestię bezpiecznego pozbywania się zuŜytych baterii reguluje ustawa o bateriach i akumulatorach. Obowiązuje zakaz umieszczania zuŜytych baterii i 
zuŜytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku.  
Mieszkaniec jest zobligowany do przekazania zuŜytych baterii do zbierającego zuŜyte baterie (np. KZG, firmy wywozowe) lub do miejsca 
posiadającego specjalny pojemnik do tego przeznaczony. Znajdują się one w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych, siedzibach urzędów, 
instytucji, punktów świadczących usługi w zakresie wymiany zuŜytych baterii lub w sklepach sprzedających baterie. Sukcesywnie tworzone są nowe 
miejsca odbioru. Wykaz miejsc posiadających pojemniki do zbiórki zuŜytych baterii dostępne są na stronie internetowej Związku oraz w Dziale 
Gospodarki Odpadami KZG pod numerem telefonu (58) 624 66 11 
  
Sklepy i inne podmioty, które chcą włączyć się do systemu zbiórki, mogą otrzymać bezpłatnie pojemniki na baterie od Komunalnego Związku Gmin,  
w tym celu naleŜy skontaktować się z Działem Gospodarki Odpadami. 
 

Mieszkańcy gminy Kosakowo mogą i mają moŜliwość bezpłatnego oddawania wszystkich wyŜe j wymienionych odpadów do stacjonarnych 
Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, mieszczących się w:  
- Gdyni Pogórzu – ul. śeliwna 3, czynny we wtorki i czwartki w godzinach 14-17, soboty 11-15 
- Rumi przy siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – ul. Dębogórska 148, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18,   
soboty 10-15, 
lub w trakcie Objazdowych Zbiórek Odpadów Niebezpiecznych, których terminy zamieszczamy w Biuletynie na bieŜąco.  

KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,  
telefon: (58) 624 45 99 
strona internetowa: www.kzg.pl 



 

„Ocalić od zapomnienia” 
 

Niniejsza wkładka została zredagowana przez uczestników projektu:  
„Kosakowo-Historia i Przyszłość”, 

 którego organizatorem jest  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO,  

realizowanego w ramach programu  
„Równać Szanse 2009”. 

 
Misją programu „Równać Szanse 2009” , którego jesteśmy uczestnikami, jest 

wyrównanie szans na start w dorosłe Ŝycie młodzieŜy z terenów wiejskich i miast o 
niewielkiej ilości mieszkańców (do 20 000 ludzi). Główny cel naszego projektu to rozwój 
umiejętności pracy w grupie oraz integracji z lokalnym społeczeństwem. Nasza grupa, 
historyczna, realizuje wyŜej wymieniony cel między innymi poprzez zredagowanie niniejszej 
wkładki.  

Materiały potrzebne do zrealizowania projektu zostały zebrane przez nas, czyli 
młodzieŜ zamieszkałą na terenie gminy Kosakowo. Przeprowadziliśmy wywiady z osobami 
starszymi na temat dawnych wierzeń oraz obrzędów. WłoŜyliśmy w to wiele wysiłku i pracy, 
ale było warto. Sprawiło nam to bardzo duŜą satysfakcję. Dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawostek, o których nawet nie mieliśmy pojęcia. Najbardziej interesującym, a zarazem 
najtrudniejszym tematem wywiadów, okazały się czary i czarownice. Trudnym, poniewaŜ 
niestety mieszkańcy wsi niezbyt chętnie odpowiadali na nasze pytania związane z czarami, 
gdyŜ zapewne bali się mówić o swoich wierzeniach, ale mimo to co nieco udało nam się 
ustalić. 

Rok obrzędowy obfituje w wiele zwyczajów i przesądów. JednakŜe ze względu na 
określoną ilość miejsca wybraliśmy te, naszym zdaniem, najciekawsze. 

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym rozmówcom. Tak 
więc dziękujemy serdecznie :-). 
 
Koordynator projektu: 
Anna Kloka – dyrektor biblioteki 

 

Uczestnicy: 

Ewelina Bobrek, Kinga Brociek, Dominika Kierszka , Weronika Kreft, Patrycja Leyk, Aneta 
Szturomska, Maciej Junak, Sebastian Kierszka, Kamil Kloka, Konrad Komorowski, Kacper 
Piotrowski, Daniel Radke 
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  Gminy Kosakowo 
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Czary i czarownice, urok oraz zaŜegnywaczki chorób w gminie  Kosakowo  

   Jeszcze w XX w. prawie kaŜdą wieś zamieszkiwały czarownice. W niektórych miejscowościach do 
dnia dzisiejszego wiara w ich istnienie jest wciąŜ Ŝywa. Podczas wywiadów udało nam się ustalić, iŜ 
na pewno w gminie Kosakowo czarownice zamieszkiwały: Rewę, Mosty, Kosakowo i Dębogórze. 



Przypuszczamy, Ŝe pozostałe miejscowości równieŜ. W poszczególnych wsiach były jedna, dwie, trzy 
a nawet cztery osoby, które uwaŜano za czarownice/czarowników. Najczęściej były to kobiety, 
aczkolwiek zdarzało się, Ŝe to męŜczyźni posiadali "tajemną moc". Czarownice niekiedy były ze sobą 
spokrewnione. Ich wygląd zazwyczaj nie odbiegał od wyglądu zwykłej kobiety z tamtych czasów. 
Większość z nich miała jednak specyficzne, tak zwane uroczne, oczy. Najbardziej podatne na ich urok 
były zwierzęta i małe dzieci. Ludzie uwaŜali, Ŝe to właśnie przez czarownice kury nie znosiły jajek, 
kaczki przewracały się na grzbiety i machały nogami a zwierzęta zdychały w niewyjaśnionych 
okolicznościach.  
   Urok według wierzeń ludowych, to szkodliwa siła magiczna, którą posiadają nieliczni ludzie w 
słowie lub spojrzeniu. Większość mieszkańców twierdzi, Ŝe uroków nie rzucano ze złości, ale dlatego, 
Ŝe ludzie - czarownicy, którzy posiadali złą energię, musieli ją po prostu wyładować. Aby zapobiec 
urokowi małym dzieciom dawano czerwone wstąŜeczki (zwyczaj praktykowany równieŜ dzisiaj). 
TakŜe zwierzętom, na przykład koniom, wplatano takie wstąŜki w grzywę. Natomiast kaczki i króliki 
naleŜało przepuścić przez brudną nogawkę męskich kalesonów (przed pierwszym wyjściem na 
podwórko). Przed wyprowadzeniem kaczki i jej nowo narodzonego stada, kropiło się je święconą 
wodą. Zabezpieczeniem przed  urokiem było równieŜ noszenie przy sobie święconych ziół. Wielką 
moc miał dym z palonych ziół (wcześniej poświęconych). Okadzanie ziołami to nie tylko sposób na 
zabezpieczenie przed urokiem, ale równieŜ najbardziej skuteczny środek odczyniający. Innym 
sposobem było pocieranie Ŝelaznego ,,pręta” o kamień. Iskry, które powstawały w ten sposób 
nakierowywało się na zmienione chorobowo miejsca. Ogromne znaczenie miała teŜ modlitwa. W 
kaŜdej wsi byli ludzie (najczęściej kobiety), którzy potrafili zamawiać i zaŜegnywać choroby. 
Zamawianie chorób oznacza magiczne wykonywanie praktyk, które polegają na zaklinaniu chorób 
słowami. Takie słowne formuły stanowią najczęściej dziedzictwo dawnej magii chrześcijańskiej. 
Najbardziej znana w Rewie formułka zaŜegnywania brzmi następująco: 

Rose, Rose was bist du für eine , weis oder rot, ich will dich vertreiben, du solst hier nicht bleiben, du 
solst hier nicht kwelen, im Namen des Vaters und des Sohnes und dem heiligem Geistes ( RóŜo, róŜo, 
która ty jesteś, biała czy czerwona, ja pragnę cię wypędzić ty nie masz tu zostać, ty nie masz tu 
męczyć, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego).  

Następnie zaŜegnujący trzy razy czynił znak krzyŜa mówiąc: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, po 
czym odlicza: dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Całość 
powtarzało się trzykrotnie. Taki sposób "leczenia" dolegliwości najczęściej pomagał. Zabieg naleŜało 
powtarzać trzy razy. Po zabiegu obowiązywały następujące zakazy: nie wolno było z nikim rozmawiać 
w czasie powrotu do domu, przez tydzień po zabiegach "pacjent" nie powinien był przebywać w 
większych skupiskach ludzi, nie naleŜało patrzeć komuś w oczy ani przeglądać się w lustrze. 
Najczęściej zaŜegnywano opuchlizny, zmiany skórne (np. roŜę), ale teŜ zapalenie płuc. Poza 
bezpośrednim zaŜegnaniem danego miejsca, moŜna było zaŜegnać kawę, którą naleŜało zaparzyć i 
wypić. Innym sposobem było zaŜegnywanie białej szmatki i przykładanie jej do rany.                                                                                                                                    
   Wiara w zamawianie chorób nadal istnieje. I choć w obliczu gwałtownego rozwoju medycyny nie 
jest to juŜ tak popularne zjawisko, niekiedy nadal słyszy się o praktykowaniu zamawiania chorób. 
  

Przesądy / zwyczaje związane z poszczególnymi etapami Ŝycia 

• NARODZINY 
   Oto przesądy/zakazy, których dawniej (a moŜe równieŜ dzisiaj?) musiała przestrzegać kobieta w 
ciąŜy, Ŝeby jej dziecko urodziło się zdrowe: 
- nie powinna przechodzić pod linami oraz nie przewiązywać się niczym wokół pasa, gdyŜ mogło się 
to stać przyczyną owinięcia się dziecka w pępowinę; 
- nie powinna przyglądać się osobom kalekim czy teŜ okazywać zdziwienia na ich widok, poniewaŜ 
groziło to narodzeniem się dziecka niepełnosprawnego; 
-  w momencie, gdy kobieta zobaczy mysz powinna uwaŜać, Ŝeby nie chwycić się niczego, poniewaŜ 
w miejscu, którego dotknie (np. na twarzy) nowo narodzone dziecko będzie miało znamię, potocznie 
zwane myszką' 
-  nie powinna patrzeć przez małe otwory, na przykład przez dziurkę od klucza od "judasza", poniewaŜ 
podczas tych czynności mruŜy się oczy, co moŜe spowodować, Ŝe dziecko będzie miało zeza; 
- nie powinna wpatrywać się w ogień, gdyŜ dziecko mogłoby się urodzić ze zmianami skórnymi 
(czerwone plamy na ciele); 
- nie powinna wpatrywać się w zwierzęta, poniewaŜ dziecko mogłoby przejąć od niego jakieś cechy. 
 
   RównieŜ po porodzie obowiązywały określone przykazy/zakazy. Czerwona wstąŜeczka była 
nieodłącznym elementem malutkiego dziecka przypinaną mu w celu ochrony przed zauroczeniami. 
Podczas zakładania po raz pierwszy nowo narodzonemu dziecku kaftanika lub koszulki naleŜało 
pamiętać, aby zacząć zakładać ubranko od prawej rączki, gdyŜ nie przestrzeganie tej zasady mogło 



doprowadzić do zostania przez dziecko mańkutem. Pierwszy spacer powinien odbyć się dopiero po 
otrzymaniu przez dziecko sakramentu chrztu. Do tego czasu nie powinno się równieŜ suszyć pieluch 
na dworze, gdyŜ ktoś mógłby rzucić na nie urok. W niektórych domach panował przesąd (moŜliwe, Ŝe 
nadal panuje) mówiący o tym, iŜ kobieta będąca w ciąŜy nie moŜe zostać matką chrzestną, poniewaŜ 
jedno z dzieci mogłoby umrzeć. Inne wytłumaczenie jest takie, Ŝe jedno dziecko zabiera drugiemu 
szczęście. Istniał równieŜ przesąd mówiący o wradzaniu się dziecka w swojego chrzestnego. MoŜna z 
tego wyciągnąć wnioski, Ŝe naleŜy starannie wybierać rodziców chrzestnych. Nie naleŜy nadawać 
dziecku tego samego imienia, po tym jak jedno w rodzinie umarło, gdyŜ mogłoby to sprowadzić 
nieszczęście.   
 

• ŚLUB/WESELE 
   Dzień przed ślubem miał, i nadal ma, miejsce tzw. ,,Polterabend”, co po niemiecku oznacza 
,,wieczór szkła”. Tego wieczoru rodzina i znajomi przychodzą pod dom panny młodej i przynoszą ze 
sobą szkło, które potem tłuką na podwórku. Robią to po to, aby przyszłym małŜonkom sprzyjało 
szczęście. Istniał przesąd, Ŝe im więcej szkła, tym większa pomyślność. Potłuczone szkło miał dawniej 
w zwyczaju sprzątać pan młody, jednakŜe dziś raczej pomaga mu jego przyszła Ŝona. Obyczaj ten jest 
bardzo popularny nawet w dzisiejszych czasach, choć  coraz częściej się zdarza, Ŝe ci którzy go 
praktykują nie znają celu.  
   W sali, w której odbywało się wesele, celowo odsłaniano wszystkie okna. Czyniono tak, poniewaŜ 
był taki zwyczaj, Ŝe kiedy we wsi odbywało się wesele bardzo duŜo mieszkańców  zbierało się pod 
oknami i przez całą noc oglądali tańczących gości. Zwłaszcza byli ciekawi kto jak wygląda, w jakie 
stroje panna młoda i goście przebiorą się po północy (dawniej był to niejako obowiązek). 
"Podglądacze" byli nazywani ,,butnowymi”. Weselnicy zapraszali ich do tańca (tzw. ,,taniec dla 
butnowych”) oraz na wódeczkę.  
   Na zabawie weselnej pojawiali się równieŜ przebierańcy. Składali Ŝyczenia, czasem recytowali 
jakieś wierszyki, przynosili podarunki, tańczyli z gośćmi. Przybywali oni z koszykami do których 
młoda para wkładała im poczęstunek. Dzisiaj zwyczaj zarówno "butnowych" jak i przebierańców 
naleŜy raczej do rzadkości.  
  

• ŚMIERĆ 
   Istniały liczne przesądy oraz zwyczaje związane ze śmiercią. Ciekawszy z nich mówił, Ŝe jeśli we 
śnie człowieka odwiedzi nieboszczyk, to naleŜy się za niego pomodlić lub złoŜyć ofiarę na mszę za 
jego duszę. Inny to zwyczaj tzw. pustej nocy, czyli całonocnego czuwania  przy zmarłym. Pusta noc to 
noc poprzedzająca pogrzeb, podczas której rodzina, znajomi i sąsiedzi modlili się za duszę zmarłego. 
Pomiędzy modlitwami i śpiewami miał miejsce poczęstunek. Dawniej obrzędy pustej nocy trwały 
dosłownie całą noc. Dziś pozostała jedynie nazwa, a modlitwy trwają najczęściej do godziny 21.00. 
Następny zwyczaj, a raczej przesąd, związany był z pogrzebem. Mówiono, Ŝe jeśli podczas pochówku 
zgasną świece, to w najbliŜszym czasie umrze inny mieszkaniec ze wsi, z której pochodził zmarły. 
Kolejne wierzenia dotyczyły leŜenia zwłok w domu. Jeśli ciało zmarłego leŜało przez niedzielę, czyli 
zmarły nie zdąŜył zostać pochowany przed tym dniem, to nieboszczyk zabierze wkrótce ze sobą kogoś 
z rodziny. Jeśli zaś ciało leŜało z nocy sylwestrowej na Nowy Rok, to w ciągu roku umrze 12 osób z 
wioski, z której pochodził zmarły. 
Najczęściej wymienianym zwiastunem śmierci są niewytłumaczalne hałasy. Oglądanie sobie rąk 
przepowiadało śmierć tejŜe osoby. Zwiastunem śmierci było równieŜ przeraźliwe wycie psa, bowiem 
wierzono, Ŝe psy  wyczuwają ludzkie dusze znajdujące się w pobliŜu. 
 

Wybrane obrzędy i zwyczaje w kaszubskim roku obrzędowym 

• GWIśDśE  
Jest to obyczaj kaszubski wywodzący się od postaci nocnego stróŜa. Nocnego stróŜa nazywano 
gwiŜdŜem od czynności, którą wykonywał, czyli gwizdania, którym ogłaszał ciszę nocną, poŜar itp. 
gwiŜdŜe chodzili po domach w wieczór sylwestrowy i składali ludziom Ŝyczenia w formie wiersza.  Z 
czasem do wiersza doszły muzyka, przenośna inscenizacja połączona ze śpiewami i tańcami. I tak 
wykształcił się obrzęd gwiŜdŜy. Mianem gwiŜdŜe określa się zespół gwiazdkowy odwiedzający domy 
w okresie poprzedzającym sylwestra, który tworzyli m. in.: kominiarz, śmierć, diabeł, niedźwiedź i 
król Herod. Ich głównym zadaniem było robienie psikusów, Ŝartów (np. wysypanie mąki na środek 
kuchni lub wygarynanie popiołu z pieca). 

 
•  KAWAŁY SYLWESTROWE 

Dawniej (dziś równieŜ, ale na zdecydowanie mniejszą skalę) w noc sylwestrową młodzi 
ludzie zbierali się w małe grupki i robili ludziom Ŝarty, takie jak: zasłanianie kominów, 
wyjmowanie z zawiasów drzwi od stodół, furtek, bram i wynoszenie ich na przykład na łąki 



lub na zamarzniętą zatokę. Podobnie postępowano z innymi ruchomymi przedmiotami 
znajdującymi się na podwórku. Zdarzało się, Ŝe "rozbierano" na części furmanki i 
umieszczano je na przykład gdzieś na dachu. A następnego dnia ludzie szukali swojej 
własności. 
 

• MAGICZNA MOC 
W ciągu całego roku obrzędowego w kościele w wyznaczone dni nadaje się określonym 
"przedmiotom" magiczną moc. Jednym z takich dni jest święto Matki Boskiej Gromnicznej, 
które ma miejsce 2 lutego. W tym dniu święci się w kościele gromnice. Jej światłu przypisuje 
się magiczną moc uzdrawiającą, odpędzającą złe duchy, kataklizmy a takŜe pioruny. Podczas 
burzy stawiano w oknie zapaloną świecę. Innym "przedmiotem", któremu nadawana jest 
magiczna siła, są palmy, które święci się w Niedzielę Palmową, nazywaną "Kwietnô 
Niedziela". Poświęcone palmy wkładało się dawniej za ramy okien, a takŜe obrazów. Miały 
świętą moc oddalania piorunów i nieszczęść. Dziś najczęściej umieszcza się je w wazonach. 
Istniał zakaz wnoszenia do domu nie poświęconych jeszcze gałązek. Natomiast w ostatni 
dzień oktawy BoŜego Ciała święci się wianki uplecione z ziół, które podobnie jak gromnica i 
palmy w chwili poświęcenia zyskują świętą moc. Ostatnim świętem, podczas którego ksiądz 
święci zioła jest dzień 15 sierpnia, czyli święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 
Poświęcone zioła posiadają moc leczniczą, a takŜe odczyniającą uroki.  
 

• SOBÓTKI 
Słowiańska noc sobótkowa to inaczej wigilia św. Jana. Nieodłącznym zwyczajem 
praktykowanym tego dnia było zbieranie ziół, bowiem wierzono, Ŝe posiadają one wtedy 
magiczną moc. Przed dniem św. Jana zabronione były kąpiele w zatoce, morzu, poniewaŜ 
panował przesąd, Ŝe do tego dnia kąpieli zaŜywają czarownice. Zwyczaj palenia ognisk  na 
plaŜy związany był z odganianiem tychŜe czarownic. Z okazji sobótek zwierzęta gospodarcze 
przystrajane były wiankami z polnych kwiatów. Zazwyczaj strojenia dokonywał pastuch 
(często przy pomocy dziewcząt), za co otrzymywał od swojego gospodarza jakąś zapłatę, na 
przykład w postaci ubrania.   
 
 
  
 
 
 


