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DNI GMINY KOSAKOWO 
 

W dniach 16-18 lipca br. miały miejsce Dni Gminy 

Kosakowo. Jak co roku święto gminy rozpoczęło się 

przekazaniem symbolicznych kluczy przez Wójta 

Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika sołtysowi wsi- 

w tym rokuMostów- w zastępstwie klucze odebrał 

radny Wojciech Klimczyk.  Podczas dwóch 

pierwszych dni bawiliśmy się w 

Rewie na Szpyrku, słuchając m.in. 

Arie z operetek i songi z musicali 

(wyk. Magdalena Molendowska, 

Krzysztof Gasz, Grażyna Troć -

fortepian),występów młodych 

talentów z naszej gminy m.in. 

stypendystów „Stowarzyszenia na 

rzecz dzieci artystycznie uzdolnionych gminy Kosakowo” i bawiąc się 

podczas nocy kabaretowej. Trzeciego dnia zabawa przeniosła się do 

Mechelinek, gdzie odbyły się m.in. Wybory Bursztynowej Miss Lata. 

Po Gali na scenie zaprezentował się nasz rodzimy - młody zespół 

rockowy - „Target”. Imprezę uświetnił pokaz sztucznych ogni. 

Wyniki Małej Miss Lata 2010: 

Mała Miss 2010 - Sara Muża z Mechelinek, 

Wicemiss - Dominika Siemczuk z Dębogórza.  Wyniki Bursztynowej Miss Lata 2010: 

Miss Lata 2010 - Agnieszka Terek z Torunia, I Wicemiss - Justyna Strożak ze Starogardu 

Gdańskiego, II Wicemiss - Dominika Służewska z Gdańska, Miss Publiczności - Arletta 

Sieradzka z Torunia. 

 

 

              

 

Nie zgadzam się z Panem. Statuetki otrzymali byli, a nie urzędujący jeszcze  Przewodniczący Rady Gminy oraz 

Wójt.  Pan Panie Adamie, oraz moja skromna osoba pełnimy nadal swoje funkcje. Niestosowne i nieskromne moim 

zdaniem było by w tym momencie przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia osobie, która  funkcję tą sprawuje.  

           Wójt Gminy Kosakowo 

                 Jerzy Włudzik 

 

                                   

 

        

 RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO 

Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, 
Suchy Dwór 

 

 

 

 

 

 



OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI DO UDZIAŁU  W PROJEKCIE „SUPERPRZEDSZKOLAK – 

INNOWACYJNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE KOSAKOWO” 

W ramach projektu „Superprzedszkolak – innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w Gminie 

Kosakowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

prowadzimy rekrutację do Oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Mostach (Oddział Przedszkolny w 

Rewie) i Szkole Podstawowej w Dębogórzu.  

Kartę zgłoszeniową oraz pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego 

można pobrać ze strony www.superprzedszkolak.pl, lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Kosakowie. Wypełnione 

formularze należy składać w Biurze Projektu, które znajduje się w Urzędzie Gminy Kosakowo, pok. 102 

Informacji udziela Anna Marynowska, nr tel. 058 660 43 03, e-mail: efs@kosakowo.pl 

 

Czerwiec miesiącem badań jakości pracy w Urzędzie Gminy Kosakowo  
Zgodnie z systemem zarządzania jakością, w m-cu czerwcu w Urzędzie Gminy Kosakowo znowu przeprowadzaliśmy badania 

ankietowe dot. zadowolenia naszych klientów z obsługi w tut. urzędzie. Wpłynęło 61 ankiet, w tym ani jedna negatywna. 

Cieszy nas tak wysoka ocena naszej pracy, co jednak nie oznacza, że „spoczniemy na laurach”. Staramy się – zgodnie z 

naszym hasłem - być urzędem przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów i nie bagatelizować sygnałów dot. 

poprawy jakości. 

OPŁATA TARGOWA 
z ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 

================================================================================= 

Art. 15. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, z zastrzeżeniem ust. 2a. 

2a. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod 

dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw. 

3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń 

targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. 

Art. 16. Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od 

nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Targowiskiem są "wszelkie miejsca", w których prowadzony jest handel.  

Nie jest wyłączony obowiązek uiszczenia opłaty targowej za prowadzenie działalności handlowej na chodniku, 

niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro gach 

publicznych. 

Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z momentem dokonania w danym dniu sprzedaży na targowisku.  

Opłatę targową, o której mowa w art. 15 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, pobiera się 

niezależnie od tego czy sprzedaż odbywa się na targowisku miejskim prowadzonym przez gminę, inną jednostkę 

zarządzającą targowiskiem, czy też na targowisku prowadzonym na terenie prywatnym.  

Opłata targowa na terenie Gminy Kosakowo pobierana jest na zasadach i w wysokościach ustalonych w uchwale nr 

XX/40/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kosakowo, ze 

zmianą uchwałą nr XLV/99/2009 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany stawek opłaty targowej  

na terenie Gminy Kosakowo, w której ustalono dzienną stawkę opłaty targowej w następującej wysokości: 10 zł. od 

każdego stanowiska. Zwalnia się z opłaty targowej działalność handlową na jarmarkach i festynach promujących 

kulturę i twórców ludowych. 

 
Sołtys Pani Bożena Roszak i Rada Sołecka wsi Suchy Dwór składa podziękowania Panu Wójtowi Jerzemu Włudzikowi za 

uzyskane wsparcie „Festynu integracyjnego”, oczekując dalszej dobrej współpracy na drodze budowania demokracji lokalnej w 

odrodzonej naszej małej ojczyźnie. 

 

OGŁOSZENIE 

 

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały nr 4/2006 

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dn. 13.02.06r. – Regulamin dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków rozdz. VIII § 28 ust. 4 wraz z późn. zmianami, na terenie gm. Kosakowo w okresie od 1 

czerwca do 30 września 2010 roku wprowadza się zakaz podlewania ogrodów przydomowych w godz. od 6.00 do 22.00. 

 Powyższy zakaz ma zapewnić mieszkańcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod 

odpowiednim ciśnieniem. Podlewanie ogrodów w wymienionych godzinach, będzie przyczyną spadku ciśnienia oraz 

występowania przerw w dostawie wody. 

 

 
 
 

http://www.superprzedszkolak.pl/


OGÓLNOPOLSKA ALEJA ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA W REWIE 
 

Dnia 3 lipca 2010 roku 
odbyła się już Siódma 
Uroczystość Odsłonięcia 
Gwiazd na Ogólnopolskiej 
Alei Zasłużonych Ludzi 
Morza w Rewie. W tym 
roku odsłonięto Gwiazdy 
admirała floty Andrzeja 
Karwety, Antoniego 

Waleriana 
Garnuszewskiego i 
Tadeusza Apolinarego 
Wendy. Dokonano 
również odsłonięcia 
Postumentu statku 
(fregaty), która przyniosła 
sławę polskiemu 
wychowaniu morskiemu 
m/s Lwów (pierwszy 
statek Szkoły Morskiej w 
Tczewie). Uroczystość 
uświetniła Orkiestra 
Reprezentacyjna MW RP i 

Kampania Honorowa III 
Flotylli Okrętów MW oraz 
Chór Morzanie. 
 

Wcześniej w Wiosce 

Żeglarskiej w Rewie odbyła 

się Sesja Naukowa 

poświęcona postaci 

Antoniego Garnuszewskiego, 

pierwszego dyrektora Szkoły Morskiej z siedzibą w Tczewie. W trakcie Sesji odbyło się wodowanie książki 

profesora Daniela Dudy „Światowy Zjazd Absolwentów Szkoły Morskiej (14-17 VI 1980)”, matką chrzestną była 

żona Wójta Gminy Kosakowo 

- Jadwiga Włudzik. Odbyło się 

też wodowanie książki 

„Nautologia”, matką 

chrzestną została Dyrektor 

GOKiS w Kosakowie Ewa 

Kowalewska. Głównym 

organizatorem Sesji było 

Polskie Towarzystwo 

Nautologiczne. 

Tego samego dnia odbyły się również II Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. Do zawodów zgłosiło się 14 

załóg, a zwycięską okazała się 

załoga Adama Sierżęgi. Sędzią 

zawodów był Janusz Frąckowiak, 

regaty współorganizowały: 

Stowarzyszenie Klub Żeglarski 

„Rewska Szkuta” i GOKiS w 

Kosakowie. 

 

 

 



XX lecie samorządu terytorialnego 
Podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy Kosakowo z okazji 20-

lecia samorządu terytorialnego, która odbyła się w dniu 11 

czerwca 2010r. zaproszonym gościom wręczono pamiątkowe 

plakiety. Z powodu omyłki w produkcji plakiet zabrakło na nich 

wsi Kazimierz. Organizatorzy uroczystości przepraszają 

mieszkańców i informują, iż poprawione plakiety odebrać można 

w Urzędzie Gminy Kosakowo w pok.106. 
 

 

 

 

 

.:: Profilaktyka i Rozwiązywanie     Problemów     Alkoholowych ::. 

 
Pełnomocnik Wójta Gminy d/s profilaktyki    i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Biuro pełnomocnika mieści się w Urzędzie Gminy na I piętrze, pok. nr 110, 

czynne:  poniedziałek, wtorek, środa  

 745 – 1530  

czwartek w godz. 745 – 1700 

                                                      piątek 745 – 1515. 
W tych samych godzinach przyjmowane są zgłoszenia do Gminnej Komisji Profilaktyki  
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

tel. 058 660-43-46, tel. kom. 606 - 731 - 674,        e-mail  alkpomoc@kosakowo.pl 
 

Polisą  bezpieczeństwa jest trzeźwość! 
               Wakacje -czas relaksu i zabawy . Bawią się dorośli, dzieci i młodzież szuka rozrywki. Jednak letnia 

beztroska powinna mieć  swoje granice. Trudno pełnić  rolę rodzica opiekuna nie uczestnicząc we wspólnej 

zabawie . Kiedy jednak sytuacja tego wymaga, rodzicielskie przestrogi mogą być  bezcenne.  

                Coraz częściej spotyka się informacje o dopalaczach, których działania prawne nie potrafią skutecznie 

wyeliminować. Szkody jakie powodują, niszczą zdrowie z sposób często nieodwracalny a skutki możliwych 

uszkodzeń organów są odroczone w czasie. 

Jeszcze większym zagrożeniem są środki farmakologiczne, które znakomicie zastępują tzw. „pigułki gwałtu”. 

Coraz więcej ekspertyz wykonuje się , by stwierdzić wykorzystanie seksualne za  ich pomocą .  

Na przykładzie Wielkiej Brytanii statystyki pokazują skalę zagrożenia. 

1990r. -     39zdarzeń 

                1999r  -    778 zdarzeń             . 

   2003r  -    998 zdarzeń 

W Polsce rośnie liczba zdarzeń i  wykrywalność tego typu przestępstw. 
Obecnie na rynku jest kilkadziesiąt środków, które posiadają działanie pożądane przez przestępców.  

Środki farmakologiczne działając na układ nerwowy powodują uspokojenie, szybko doprowadzając do utraty 

świadomości. Stan taki człowiek osiąga juz po kilku łykach napoju. 

Luki w pamięci nie pozwalają na odtworzenie przebiegu zdarzeń przed spożyciem. Powoduje to  trudność w 

udowodnieniu winy, nie ma też   świadków . 
                Gwałty, wykorzystanie  seksualne w celach pornograficznych , niechciana ciąża, szantaż i kradzież mogą  stać się 

nieoczekiwaną przygodą  dla tych , którzy beztrosko obdarzą zaufaniem  osobę nieznajomą.  

Jak się ustrzec: - unikać samotnych wizyt w klubach, pubach , dyskotekach.  

                               -  nie przyjmować poczęstunków  napojów od nieznajomych osób. 

                               -  pić tylko napoje z własnoręcznie otwartej  butelki 

                               -  zamawiając  drinka - obserwuj jak jest przyrządzany 

                               -  nie zostawiaj napoju ani na chwilę  

                               -  kiedy zauważysz zmianę smaku i wyglądu – nie pij  

                               -  jeżeli po wypiciu poczujesz się źle , natychmiast szukaj pomocy u   zaufanej osoby, lub zadzwoń po 

pogotowie 

                               -  unikaj ustronnych miejsc 

                               -  możesz skorzystać z drink testów , ale one wykryją tylko jedną lub dwie substancje, a na wynik może 

wpłynąć kolor napoju.  

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo zanim zaskoczy cię bieg zdarzeń, których  poważne skutki będziesz długo ponosić! 

Aby  wakacje  były dobrze przeżytą przygodą, porozmawiaj  o tym ze swoim dzieckiem,  również  z inną osobą 
dorosłą. 

mailto:alkpomoc@kosakowo.pl


Szukając radości w życiu pamiętaj co Ci da  i co odbierze alkohol! 

 

             Każdy człowiek uzależnia się od wielu rzeczy, miejsc, ludzi, sytuacji, środków, substancji. Jednym z najbardziej 

niebezpiecznych – bo śmiertelnych – jest uzależnienie od alkoholu. Trudność w jego leczeniu polega na zaprzeczaniu, pomimo 

widocznych znaków choroby. Stopniowe wchodzenie w uzależnienie daje osobie pijącej poczucie mocy, bezpieczeństwa i oddalenia 

odpowiedzialności. Te złudne odczucia niejako „przechodzą” i podtrzymują związki z bliskimi osobom uzależnionym, poprzez chaos 

jaki w relacjach partnerskich tworzy coraz częstsze spożywanie alkoholu.. Aby się odseparować od problemu picia, konieczna jest 

znajomość mechanizmów choroby alkoholowej. Aby wyjść z uzależnienia i współuzależnienia , niezbędne jest zerwanie z „chorymi”, 

na skutek wieloletniego życia u boku osoby chorej , nawykami funkcjonowania. Porzucenie tych nawyków jest tak trudne, że często 

tęsknota za ”starym”, znanym i akceptowanym sposobem życia, odbiera siły do przyjęcia zmiany. Aby zmienić swoją postawę, 

konieczna jest zmiana stereotypowego myślenia o tym, czym jest choroba alkoholowa. Trzeba przyjąć do wiadomości fakt, że jest to 

choroba śmiertelna rozwijająca się podstępnie. Odraczanie działania w celu powstrzymania choroby, czy choćby nawyku częstego 

spożywania drinków, podnosi statystyki wczesnej śmiertelności mężczyzn w Polsce. Łatwiej leczy się tę zależność dostrzegając takie 

same i bardzo podobne objawy i ich skutki u innych. Dlatego tak korzystnie i skutecznie przebiega leczenie u terapeuty, psychologa czy 

w grupie samopomocowej Do pełnego wyjścia z uzależnienia niezbędna jest pomoc z zewnątrz. Brak działań powstrzymujących 

alkoholika przed głębszym wchodzeniem w tę śmiertelną postępującą chorobę, jest pogłębianiem destrukcji w jego psychice, zdrowiu 

fizycznym i sytuacji osób żyjących z nim w rodzinie. Mechanizmy choroby alkoholowej wywołują takie zaburzenia życia rodzinnego, 

że nigdy nie są obojętne dla zdrowia i dobrostanu rodziny, w której żyje osoba już uzależniona, w szczególności negatywnie wpływa na 

dzieci. Alkohol jest depresantem, substancją toksyczną, która szkodliwie zmienia nie tylko zachowania, ale też metabolizm całego 

organizmu, aż do utraty kontroli nad zaspokojeniem głodu picia. Tak jak siłą woli człowiek nie zahamuje rozwoju cukrzycy czy 

rozstroju żołądka, tak samo, samą siłą woli nie wyleczy się z alkoholizmu.  

Główne objawy ;  

1. Powracająca silna potrzeba spożywania alkoholu. 

2. Brak możliwości kontroli ilości spożywanego alkoholu. 

3. Picie w celu poprawy samopoczucia (kac). 

4. Objawy abstynencyjne: drżenie mięśni, nadciśnienie tętnicze, drażliwy nastrój, wzmożona potliwość, nudności, ,zaburzenia snu, 

tachykardia.    

5. Zmieniona – podwyższona – tolerancja na alkohol- potrzeba wypijania coraz większej ilości alkoholu dla uzyskania poprzedniego 

efektu, tzw. „mocna głowa”. 

6.  Zawężony repertuar zachowań związanych z alkoholem. 

7.  Pogłębiające się „gubienie”  wcześniej realizowanych pasji, form relaksu , wypoczynku. 

8.  Powtarzające się spożywanie, pomimo widocznych zaniedbań i  ponoszonych szkód. 

 Zmiany zdrowotne - problemowe  - uszkodzenia organów: 

 -   z żołądkiem, trzustką , wątrobą ,obniżona kondycja, obniżona odporność, obniżony nastrój, 

 -   nadmierna bojaźliwość,   skłonność do konfliktów, lękliwość, osłabienie pamięci, 

 -   odrzucanie wcześniej wyznawanych zasad, ideałów,  

 -   obniżenie  samooceny wymuszające chęć odwetu poprzez poniżenie godności osób bliskich, 

 -    wygłaszanie ocen deprecjonujących innych , subiektywnie podnoszących wyższość mówcy, 

 -    reagowanie gniewem lub agresją na działania i sygnały sugerujące ograniczenie picia, 

 

Według opinii Światowej Organizacji Zdrowia uzależnienie od alkoholu jest chorobą niezawinioną, przewlekłą,  

i  postępującą, na którą złożyło się wiele czynników; biologiczne, psychologiczne, duchowe i  społeczne. 

Z uwagi na jej wieloczynnikowość, leczenie też musi przebiegać na wielu płaszczyznach. Możesz pomóc ją leczyć,  

a zachowując abstynencję, uniknąć tej choroby. 

Wybór należy do Ciebie. 

 

 
NOWY SAMOCHÓD DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Miło nam poinformować Państwa iż w  ramach projektu pn: ” Wyrównywanie 

szans w dostępie do rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej z Gminy Kosakowo”, zakupiono nowy samochód  

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód  - Ford 

Transit - wyposażony jest                w stanowiska do mocowania wózków 

inwalidzkich,  niezbędną  windę, klimatyzację oraz automatyczne blokady  

zapewniające maksymalne bezpieczeństwo osobom korzystającym z 

przewozu. 

Głównym celem zakupu pojazdu jest zapewnienie  uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w 

czasie przewozu do najbliższej szkoły lub ośrodka zapewniających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz 

poprawa jakości przewozu dzieci. 

 

 

 



Szkolny turniej matematyczno-ekologiczny 

 W dniu 11 czerwca 2010 roku uczniowie klas I Gimnazjum w Mostach brali udział w Szkolnym turnieju 

matematyczno – ekologicznym, przygotowanym przez p. Lucynę KOMOSĘ oraz Annę GERBER. 

Jury konkursowe Dyrektor Gimnazjum Adam Pop oraz nauczyciel biologii Elżbieta Totzke. 
Nadrzędnym celem konkurs było: 

 stosowanie wiedzy matematycznej problemów ekologicznej do rozwiązywania problemów z otaczającej rzeczywistości, 

 kształtowanie przyjaznych postaw wobec przyrody i wszelkich przejawów życia, 

 mobilizowanie do aktywnej postawy wobec problemów degradacji środowiska, 

 promocja zdrowego stylu życia, 

 przygotowanie do planowania i organizowania pracy oraz prezentowania wyników, 

 uczenie się komunikowania i twórczej pracy w zespole. 

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie: 

I miejsce - BOBER Aleksandra   klasa I B 

II miejsce - KOMOROWSKI Konrad  klasa I B 

III miejsce - BROCIEK Kinga   klasa I B 

          SZTUROMSKA Aneta  klasa I B 

IV miejsce - KREFT Weronika   klasa I A 

V miejsce - JANTA Angelika   klasa I A 

          STROMSKI Krzysztof  klasa I A 

Zwycięzcom gratulujemy! 

 

MOJA GMINA KOSAKOWO 

 W dniu 11 czerwca 2010 roku w Gimnazjum w Mostach rozstrzygnięto Szkolny konkurs fotograficzny pt. „Moja 

gmina Kosakowo”, którego pomysłodawcą i organizatorem była Anna GERBER.  
CEL KONKURSU: 

 rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego oraz rozwoju gospodarczego gmin na tle regionu, 

 ukazanie różnorodności przyrodniczej najbliższego doświadczeniu ucznia, 

 kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej oraz postawy obywatelskiej, sprzyjającej rozwojowi 

społecznemu, poszanowaniu tradycji i kultury, 

 pokazywanie walorów turystycznych gminy Kosakowo, 

 upowszechnianie zainteresowań fotografia artystyczną. 

Konkurs odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika oraz Dyrektora Gimnazjum Adama Pop.  

Największe wrażenie na jury zrobiły fotografie autorstwa: 

I miejsce - KLIMCZYK Agnieszka  klasa II B 

II miejsce - GRZELAK Mateusz  klasa II B 

III miejsce - WIECZOREK Paulina  klasa I B 
IV miejsce - PŁOTKA Bartosz   klasa I A 

V miejsce - SZARMACH Lucyna  klasa II B 

   

/Wieczorek P./ 

       

 

 

 

 

 

                                                                                                                          /   Klimczyk A./ 

 

 

Nowe wydawnictwo Pana Tadeusza Chorzelewskiego 

W ostatnim czasie ukazała się nowa pozycja wydawnicza autorstwa mieszkańca Rewy, 

Kapitana Żeglugi Wielkiej p. Tadeusza Chorzelewskiego pt. „Lotnisko w Babich Dołach 

wojskowe i cywilne”. W poprzednich latach mogliśmy zapoznać się z cyklem „Zeszyty 

rewskie”: Nr 1 Marsz Śledzia – Kuźnica- Rewa 2007r.,Nr 2 Historia powstania Alei 

Zasłużonych, 2008, Nr 3 Mechelinki i Mosty, 2009. W 2009r. ukazały się również „Wyspy na 

Zatoce Puckiej”. Zachęcamy do lektury. 

 

 

 
 

Św. pamięci 
Edmund Dzierżyński z Kazimierza, lat 77 

Irena Dorsch z Suchego Dworu, lat 78 

Antoni Markowc z Rewy, lat 91 
 



ZJAZD KASZUBÓW W PUCKU 
Tegoroczny zjazd odbył się w Pucku, Zrzeszeńcy z naszego Oddziału  

płynęli statkiem w pielgrzymce morskiej, gdzie na   zatoce oczekiwał 

biskup Sławoj Leszek Głódź . Zostało odprawione krótkie nabożeństwo za 

rybaków   i następnie  wszystkie kutry i łodzie wpłynęły  do portu . Ołtarz 

był przy Farze i tam została odprawiona  mszę św. Pogoda dopisała i 

sprawiło że było bardzo dużo uczestników. 

 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału 

w Festynie Kaszubskim na Szperku 15 sierpnia.         

Przemarsz rozpocznie się o 13.30 od kościoła w Rewie . 

Życzymy wszystkim słonecznej pogody by jak największa rzesza miłośników kaszub mogła w nim 

uczestniczyć . Będzie loteria, kuchnia kaszubska,  oraz twórcy ludowi  i dobra zabawa 

Serdecznie zapraszam  Prezes Danuta Tocke 

 
SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU „IDĘ DO PRACY” 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że 15 

czerwca 2010 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie informacyjne  

dotyczące III Edycji Projektu „Idę do 

pracy”. W spotkaniu brali udział  zaproszeni 

goście, wśród których obecny był Wójt 

naszej gminy – Jerzy Włudzik oraz 

tegoroczni uczestnicy. Wszystkim obecnym 

zapewniono 

poczęstunek. W 

czasie spotkania 

osoby szkolące 

przekazały 

informacje na 

temat dalszego 

przebiegu 

realizacji Projektu, 

a zainteresowani dzielili się swoimi wrażeniami i opiniami. Psycholog – 

Katarzyna Jaroni wygłosiła prelekcję na temat: „Coaching kariery, czyli 

przypowieść o głodnym, rybie i wędce…”. Na zakończenie spotkania 

Wszyscy uczestnicy otrzymali komplet materiałów szkoleniowych, a grupa 

młodzieży dodatkowo T-shirt z logo Projektu. 

  
 

 

                    Zaczarowany świat kamieni w gminnej bibliotece 

29 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy pod tytułem “Zaczarowany świat kamieni”, której 

autorem jest Pan Bogdan Januszewski. Dopełnieniem wystawy kamiennych postaci są obrazy o tematyce 

morskiej Pana Zdzisława Karbowiaka oraz fotografie Mechelinek i mechelińskich rybaków. Pan Bogdan 

Januszewski (ur. w 1941r.) to mieszkaniec Gdyni. Wykonał kilkaset postaci z naturalnego tworzywa 

obrabianego przez siły natury – otoczaków zebranych na plaży.  Pasją do odnajdywania piękna w 

kamykach  zaraziła Go żona Wiesława. Razem z Nią grupuje postacie w kolekcje np. wędrowców, 

postacie orientalne, niezwykłe, narzeczeństwo, staruszków, kobiet w kapeluszach, aniołów. Wystawia 

swoje prace na jarmarkach, w Gdyni i w Rewie. W Galerii Domowej 1 w Pierwoszynie Zaczarowany 

Świat Kamieni gości na stałe.  
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List Wilczków Morskich o zakończonym projekcie, 

(nieopatrznie znaleziony przez Redakcję Biuletynu w danonkowej buteleczce)  

 
Dnia 21 lipca bieżącego roku uroczyście zakończyliśmy realizację projektu Wilk morski dobrze zje. Na spotkaniu 

plenerowym przy smacznym grillu i innych pysznościach dokonano podsumowania projektu, a także wręczono nam 

nagrody i pamiątkowe dyplomy za osiągnięcia tak sportowe, jak również poza sportowe. Bawiliśmy się wspaniale, 

zgodnie z planem i naszymi oczekiwaniami - dzięki żeglarskiej pogodzie 

(słońce i wiatr), przebojowości instruktorów żeglarstwa i naszym 

apetytom na edukację żeglarską, pyszne jedzenie i równie pyszną 

zabawę. Uprawialiśmy nie tylko żeglarstwo - wilczki równie chętnie 

grały w siatkówkę, piłkę nożną, tenisa ziemnego i inne gry na świeżym 

powietrzu. Uczyliśmy się właściwej higieny, przygotowywania posiłków 

i kanapek, oraz podstawowych zasad savoir vivre’u: każdy z nas będzie 

odtąd wiedział, w jaki sposób 

spożywać konkretne potrawy, jak 

zachowywać się przy stole, a 

także... na randce         z 

koleżanką w restauracji lub pizzerii. Wilk morski dobrze zje poszedł nam 

zatem „jak po maśle” (a dokładniej - „jak po danonku”). Przepyszny sok ze 

świeżych warzyw i owoców przygotowany przez Panią Dietetyk lał się 

strumieniami (rzecz iście zbawienna przy tak wielkim upale). Należy zresztą 

podkreślić, iż Pani Dietetyk celnie trafiała w nasze kulinarne gusta (niełatwe 

zadanie). Któż z wilczków zdołał przewidzieć, że zdrowe jedzenie może być 

takie smaczne? Wprost nie do wiary! Posiłki serwowane nam przez Panią 

Dietetyk, a także przygotowywane dla nas w Barze Oliwia były przepyszne. Szczególne podziękowania kierujemy w 

stronę firmy Danone, Wójta Gminy Kosakowo, Baru Oliwia w Rewie oraz firmy 

Auto-Narloch. Dzięki umowie między koordynatorem projektu, Dyrektor GOKiS a 

Wójtem Gminy Kosakowo, w zamian za bezpłatny przejazd wilczków z 

Kazimierza otrzymaliśmy paczki żywnościowe z pysznościami oraz grą 

edukacyjną. Szczególną pamiątkę stanowią również specjalne koszulki. Jednego 

dnia odwiedziła nas ekipa Twojej Telewizji 

Morskiej Chopin z Wejherowa, którą podobnie jak 

lokalne Radio Kaszebe informowaliśmy na bieżąco 

o naszych działaniach. Dziękujemy także 

wszystkim organizatorom, instruktorom prowadzącym zajęcia, a także 

wolontariuszom. Z nadmorskiej krainy danonkowej obfitości, pod pełnymi żaglami - 

pozdrowienia i podziękowania przesyłają wilczki Morskie znad Zatoki Puckiej w 

Rewie.  
Tylko szkoda, że to już naprawdę koniec projektu...    

  

Letnia Liga Piłki Nożnej pod patronatem Wójta gminy Kosakowo Jerzego Włudzika 

 
I kolejka (Mosty, 4 lipca 2010): Pogórze - Kosakowo 11:3 (4:2), Pierwoszyno - Rewa II 7:4 (4:2), Dębogórze - Rewa 

4:4 (1:2), Mosty II - Mosty 2:17 (2:8); II kolejka (Dębogórze, 11 lipca 2010): Kosakowo - Mosty 5:8 (1:4), Rewa - 
Pierwoszyno 1:3 (1:0), Rewa II - Mosty II 3:0 (vo), Pogórze - Dębogórze 3:5 (1:4); III kolejka (Mosty, 25 lipca 
2010): Pierwoszyno - Pogórze 2:8 (0:4), Mosty - Rewa II 12:3 (3:3), Dębogórze - Kosakowo 2:8 (1:6). 
 

Tabela po III kolejkach 

 l.m. pkt. bram. 

1. Mosty 3 9 37-10 

2. Pogórze 3 6 22-10 

3. Pierwoszyno 2 3 9-12 

4. Dębogórze 2 3 7-11 

5. Kosakowo 3 3 16-21 

6. Rewa II 3 3 10-19 

7. Mosty II 2 0 2-20  

 

 

 

 



„Katalizatory zdrowia” GOKiS w Kosakowie 

 

W lipcu 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie realizuje kampanię 

medialną pod nazwą: „Katalizatory zdrowia” - świadomość, wiedza, praktyka - 

promujemy zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia wśród mieszkańców Gminy 

Kosakowo, sfinansowaną przez Danone sp. z o.o. w ramach programu „Podziel się 

Posiłkiem. Podziel się zdrowiem.” 

 
Kampanię rozpoczęły plakaty informujące o przesłaniu naszej akcji oraz propagujące strony 

internetowe z informacjami o Kampanii i programie grantowym Danone „Podziel się 

Posiłkiem. Podziel się zdrowiem.” Informatyk przygotował specjalną podstronę, 

„katalizatory zdrowia” na stronie www.gokis.kosakowo.pl, gdzie można zapoznać się z 

naszym projektem i uzupełnić wiadomości z zakresu zdrowego odżywiania. Z jej treścią 

można się zapoznać choćby w infomacie znajdującym się przed siedzibą naszego Ośrodka.  

 

Myślą przewodnią naszej akcji jest: dążenie do zdrowia swojego i swoich bliskich dzięki 

tzw. katalizatorom zdrowia: zdrowemu odżywianiu i prowadzeniu aktywnego trybu życia. 

Przypominamy, iż niedożywienie to nie tylko poczucie głodu, ale również brak 

odpowiednich substancji w organizmie nawet pomimo odczucia sytości. Aby ten cel osiągnąć niezbędne są: świadomość, wiedza, 

którą możemy rozwijać oraz nade wszystko właściwa, codzienna praktyka.   

 

Kolejne plakaty i ulotki zostały wykonane wspólnie z wolontariuszami i dziećmi. 

Mini broszurka powstała dzięki współpracy z Panią Dietetyk. Przygotowaliśmy 

również specjalne gadżety projektu - kolorowe łyżeczki jogórtówki z nadrukami: 

logiem programu grantowego Danone oraz nazwą projektu.  

 

W trakcie Dni Gminy Kosakowo rozwieszaliśmy plakaty, pn. „odbierz swoją 

jogurtówkę”, informowaliśmy mieszkańców oraz turystów o naszym projekcie, a 

także rozdawaliśmy ulotki i łyżeczki jogurtówki z nadrukami. Pozostałe łyżeczki 

trafiły do uczestników projektu Wilk 

morski dobrze zje.  

 

Odwiedziła nas Twoja Telewizja Morska Chopin - lokalna telewizja, którą podobnie jak 

lokalne Radio Kaszebe oraz redaktorów z dodatku lokalnego Dziennika Bałtyckiego na 

bieżąco informowaliśmy o postępach projektu. Materiał o projekcie został 

wyemitowany. 

 

Kampania informacyjna „Katalizatory zdrowia” zakończy się wystawą, którą będzie 

można obejrzeć w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.  

 

 

II REGATY O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO W KLASIE PUCK 
W dniu 3 lipca odbyły się II Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo w klasie Puck. Startowało 14 załóg, w tym dwie 

załogi II Programu Edukacji Żeglarskiej i Morskiej dla dzieci i młodzieży gminy Kosakowo. Razem na wodzie 

współzawodniczyło 56 osób.  Stowarzyszenie Klub Żeglarski Rewska Szkuta prowadzi w ramach II Programu Edukacji 

Żeglarskiej i Morskiej dla dzieci i młodzieży zajęcia na wodzie na jachtach klasy Puck i Orion od 3 maja. Obecnie w zajęciach 

uczestniczy 76 dzieci z naszej Gminy oraz dzieci i młodzież będąca na wakacjach w Rewie praktycznie z całego kraju. 

Szczególnie aktywna jest grupa  młodzieży z Katowic z opiekunką panią Ewą Klemens – Kawą , którzy specjalnie przyjechali 

na zajęcia i mieszkają na kwaterach w Rewie.  

Dzieci z gminy Kosakowo uczestniczą również w zajęciach na żaglowcu NORDA 

w ramach współpracy z MOSiR w Sopocie.  

Planujemy kolejne regaty dla dzieci i młodzieży gminy Kosakowo, które 

odbędą się  8 sierpnia o godzinie 10.30    w Rewie. Gorąco zapraszamy 

wszystkich sympatyków żeglarstwa.  

Stowarzyszenie Klub Żeglarski Rewska Szkuta prowadzi również 

wypożyczalnię jachtów żaglowych. Obecnie realizowany jest Program Edukacji 

Regatowej dla dorosłych, który prowadzi Janusz Frąckowiak – trener  żeglarstwa 

II klasy były trener kadry narodowej i olimpijskiej w klasie Finn.   Prezes Klubu 

Żeglarskiego Rewska Szkuta  inst. żegl. kpt. jacht.  Krzysztof Choroś  

 

 



Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2010/2011 

Urząd Gminy Kosakowo, przypomina, że zbliża się czas składania wniosków o stypendia szkolne. Zgodnie z  art. 90n 

ust 6  ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572), wnioski składa się do 

dnia 15 września danego roku szkolnego,  a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 

kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych – do dnia 15 pąździernika danego roku 

szkolnego.  

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 

kwoty 351 złotych netto. 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier 

dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

Pomoc materialna przysługuje: 

 1)uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom 

publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 

czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 

 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu głębokim uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu 

ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również: 

 1)uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu 

ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj do ukończenia 18 roku życia. 

 2)słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia 

kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Za dochód uważa się: 

1)   sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2010r.) lub w przypadku utraty 

dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (wrzesień 2010 r.), bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli 

ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym         ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do ustalanego dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze. 
 Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

 --zaświadczenie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wykazujące formy pomocy oraz wysokości tych świadczeń 

pieniężnych, z których korzystali poszczególni członkowie rodziny w miesiącu sierpniu 2010r. lub oświadczenia tych osób o 

niekorzystaniu ze świadczeń MOPS w miesiącu sierpniu 2010, 

--zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku w sierpniu 2010 r lub zaświadczenie 

potwierdzające rejestrację w PUP bez pobierania zasiłku lub oświadczenie osoby o niezarejestrowaniu w PUP, 

--zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku- sierpień 2010r ,jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

ogólnych, 

odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku - sierpień 2010r, 

 --zaświadczenie o wysokości pobieranego w sierpniu 2010r. zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego  

--wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji 

alimentów w sierpniu 2010r, bądź oświadczenie o otrzymaniu dobrowolnych alimentów w sierpniu 2010r zaświadczenie z uczelni o 

wysokości pobieranego stypendium - w przypadku osób studiujących, 

--w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, określonych w przepisach 

o podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określające wysokość dochodu (na 

podstawie art.8 ust.7 ustawy o pomocy społecznej), 

--w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym 

podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie 

opodatkowania oraz dowody opłacenia składek w ZUS, 

--w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego 

wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni. Szczegółowe zasady obliczenia dochodu zawiera ustawa z dnia 12 

marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 
  



Informacja o konieczności przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej  na terenie 

gminy Kosakowo.  
Wójt Gminy Kosakowo informuje, iż zakończone zostały ostatecznie prace pozwalające na użytkowanie sieci 

kanalizacji sanitarnej w Dębogórzu Wybudowaniu. 

W zawiązku z powyższym mieszkańcy sołectwa Dębogórze Wybudowanie, w szczególności właściciele posiadłości 

położonych przy ul. Długiej, Mostowej oraz Bocznej, mogą przystąpić do przyłączania swoich nieruchomości do sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

Pozostałym mieszkańcom sołectw będących w zasięgu sieci kanalizacji sanitarnej oddanej do użytkowania w ramach 

kontraktu „Budowa sieci wodociągowych i  kanalizacyjnych w Wejherowie i gminie Wejherowo i Kosakowo.” Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w Kazimierzu i Dębogórzu – Wybudowanie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej 

w miejscowości Pogórze tj. mieszkańcom Pogórza i Kazimierza  ponownie  przypominamy  o  obowiązku przyłączania 

nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.  

Zasady postępowania związane z przyłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o w Gdyni zamieszczone są na stronie internetowej www.pewik.gdynia.pl, 

ponadto wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi Klienta w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21, tel.(058) 66 87 242 lub 66 

87 202. 

O konieczności przyłączania się do kanalizacji sanitarnej informujemy także mieszkańców pozostałych sołectw, 

których nieruchomości znajdują się w zasięgu sieci  kanalizacji sanitarnej eksploatowanej  przez  Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych PEKO z Kosakowa.  

O w/w zasadach postępowania można się w tym przypadku dowiedzieć na stronie internetowej www.pukpeko.pl w 

dziale Pytanie i odpowiedzi oraz pod numerem telefonu (058) 625 -47-47.  

Obowiązek przyłączania swojej nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej wynika z art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r Nr 236 poz. 2008 z późn. zm), natomiast 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo (przyjętym Uchwałą Nr IX/42/07 z dnia 26 

kwietnia 2007r  Rady Gminy Kosakowo) określono, że obowiązek przyłączenia do kanalizacji sanitarnej dla istniejących 

budynków powstaje w terminie 3 miesięcy od daty oddania sieci do użytkowania. 

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

POWSZECHNY SPIS ROLNY OD 1 WRZEŚNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA 

 
 

http://www.pewik.gdynia.pl/
http://www.pukpeko.pl/


Niedogodności związane z zalewaniem ulic i brakiem odprowadzeń wód opadowych. 

 
Informujemy mieszkańców gminy Kosakowo,  iż otrzymujemy liczne interwencje pojawiające się w trakcie 

opadów deszczu o dużym natężeniu, dotyczące braku  sprawnie funkcjonującego odwodnienia ulic, 

częściowych zalewań posiadłości oraz utrzymujących się w czasie  licznych rozlewisk wody utrudniających 

swobodną komunikację.   
Powyższa sytuacja ma miejsce w rzeczywistości, jednakże po licznych kontrolach z przykrością stwierdzamy, iż w 

znaczącej mierze przyczyniają się do tego sami właściciele posiadłości, odprowadzając wody opadowe z terenów 

nieruchomości bezpośrednio na drogi.  

Przypominamy, wszystkim mieszkańcom, że wg prawa budowlanego właściciel posesji jest odpowiedzialny za 

zagospodarowanie wody deszczowej na terenie posesji.  

Wg przepisów § 28  i 29  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w razie braku możliwości 

przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej , dopuszcza się odprowadzenie wód 

opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.   

Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych  w celu kierowania ich na teren sąsiedniej 

nieruchomości jest zabronione.   

 W celu kontroli  oraz egzekucji realizacji zapisów związanych z odprowadzaniem wód na terenie 

posesji zostaną zwiększone kontrole straży gminnej.  
 

Kosakowo, dnia 2010-07-16    

WÓJT  GMINY  KOSAKOWOOGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH                                                                       W 

MIEJSCOWOŚCI KOSAKOWO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO 

 

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

zurbanizowanymi ,w pobliskim kontakcie z głównymi drogami publicznymi, przeznaczone do sprzedaży w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 
Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2010 o godzinie 10:00 w sali  posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo 

ul. Żeromskiego 69 (II piętro) odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności podanej w ogłoszeniu. 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19 kwietnia 2010 roku. 

Drugi przetarg odbył się w dniu 21 czerwca 2010 roku 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konkretną nieruchomość w wysokości 10 % 

ceny wywoławczej przelewem najpóźniej do dnia 31 sierpnia 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 przedłożenie 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 każdego ze 

wspólników spółki cywilnej, a także 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 każdej 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 sprzedaży. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może 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 sprzedaży możliwe będzie w dniu 26 sierpnia 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 unieważnienia przetargu jedynie z ważnych uzasadnionych powodów. 

 

http://www.bip.kosakowo.pl/


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE   PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO. 
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Obręb 

Przeznaczenie w 

miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Kosakowo 

 

Cena 1 m2 

ustalona 

przez  

biegłego 

rzeczozna

wcę 

w zł. 

Cena  

ustalona przez 

biegłego 

rzeczoznawcę 

w zł /całość 

nieruchomośc

i /  

Cena 

wywoławcza 

(obniżona) 

ustalona przez 

Wójta Gminy 

Kosakowo w zł 

brutto 

 

UWAGI 

 

 

Wadium 

10% ceny wywoławczej 

ustalonej przez 

Wójta Gminy Kosakowo 

w zł 

1/1 1005 18041 Kosakowo 58.U,MN - teren 

zabudowy usługowej 

nieuciążliwej, 

występującej 

samodzielnie lub z 

mieszkaniem 

( działki  od 1/1,1/3 i 1/4 

) 

239,20 240.396,00 199.995,00  19.999,50 

1/3 1005 18041 Kosakowo 239,20 240.396,00 199.995,00  19.999,50 

1/4 1018 18041 Kosakowo 239,20 243.506,00 202.582,00  20.258,20 

1/8 1017 18041 Kosakowo 56.MN - teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

wolnostojącej, 

bliźniaczej 

239,20 243.266,00 202.383,00  20.238,30 

1/25 925 18041 Kosakowo 61.MN - teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

wolnostojącej, 

bliźniaczej 

239,20 221.260,00 184.075,00  18.407,50 

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

zabudowy usługowej 

nieuciążliwej, 

występującej 

samodzielnie lub z 

mieszkaniem  

( działki  1/26,1/28 i 

1/30 ) 

222,10 237.425,00 212,731,00  21.273,10 

1/28 1187 18041 Kosakowo 222,10 263.633,00 236.213,00  23.621,30 

1/30 1360 18041 Kosakowo 222,10 302.056,00 270.640,00  27.064,00 

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 ) 

 

 

239,20 192.556,00 160.195,00 Działki nr 8/1 i 

7/40 zbywane 

jako jedna 

nieruchomość 

16.019,50 

8/2 

7/41 

194 

609 

18041 

48618 

Kosakowo 

Kosakowo 

239,20 192.078,00 159.797,00 Działki nr 8/2 i 

7/41 zbywane 

jako jedna 

nieruchomość 

 

15.979,70 

8/3 

7/42 

228 

576 

18041 

48622 

Kosakowo 

Kosakowo 

239,20 192.317,00 159.996,00 Działki nr 8/3 i 

7/42 zbywane 

jako jedna 

nieruchomość 

 

15.999,60 

8/4 

7/43 

263 

541 

18041 

48623 

Kosakowo 

Kosakowo 

239,20 192.317,00 159.996,00 Działki nr 8/4 i 

7/43 zbywane 

jako jedna 

nieruchomość 

 

15.999,60 

8/5 

7/44 

301 

503 

18041 

48624 

Kosakowo 

Kosakowo 

239,20 

 

192.317,00 159.996,00 Działki nr 8/5 i 

7/44 zbywane 

jako jedna 

nieruchomość 

15.999,60 

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

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

wolnostojącej (działki 

11/14,11/17,11/18 i 

11/20) 

 

244,10 233.607,00 190.443,00  19.044,30 

11/17 925 18041 Kosakowo 244,10 225.793,00 184.075,00  18.407,50 

11/18 896 18041 Kosakowo 244,10 218.714,00 178.304,00  17.830,40 

11/20 1115 18041 Kosakowo 244,10 272.172,00 221.885,00  22.188,50 

 

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

 



 
Nowatorski projekt przeciwdziałający eutrofizacji wód południowego Bałtyku 

 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na mocy Uchwały jego Zgromadzenia, przystąpił jako partner do 

międzynarodowego projektu unijnego pn. „Wetlands, Algae and Biogas - A southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project” 

(WAB) – „Mokradła (nieużytki), glony i biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji wód południowego Bałtyku”. Jego inicjatorem jest 

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IOPAN) oraz szwedzka gmina Trelleborg, której przedstawiciele zaprosili Związek do 

współpracy. W projekcie po stronie polskiej uczestniczą także Gmina Miasta Sopotu, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

(PODR), Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska (POMCERT) i Samorząd Województwa Pomorskiego (Urząd 

Marszałkowski). Projekt WAB jest kooperacją 11 organizacji i będzie realizowany w latach 2010-2012 zarówno po stronie polskiej, jak 

i szwedzkiej. Spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu odbyło się w maju w gminie Trelleborg z udziałem wszystkich partnerów.  

 

Przesłanką do realizacji projektu jest wzrastające zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego w wyniku ludzkiej działalności. Zaburzona 

została jego równowaga ekologiczna, a eutrofizacja wód jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów. Spływ do morza 

biogenów, czyli związków organicznych (zwłaszcza fosforu i azotu) pochodzących głównie z nawożonych pól uprawnych 

wypłukiwanych przez deszcze, stymuluje masowe zakwity glonów, jedno- i wielo-komórkowych. To jest główną przyczyną 

gromadzenia się makroglonów w płytkich wodach, zwłaszcza wzdłuż piaszczystych wybrzeży Bałtyku. Nadmierny ich rozwój niszczy 

ekosystem, m.in. populacje ryb. Szczególnie okres letni sprzyja eutrofizacji  wód kąpieliskowych. Jest to duży problem dla 

turystycznych regionów, ponieważ ich byt jest zależny od przebywających nad morzem wczasowiczów. Kąpieliska nadbałtyckie od lat 

zmagają się z glonami pojawiającymi się na plażach. Problem powtarza się każdego roku w okresie letnim oraz każdorazowo po 

sztormie. Szczególnie dolegliwy staje się, gdy z kąpielisk korzystają plażowicze, bo towarzystwo glonów nie jest zbyt atrakcyjne. 

Sopot, podobnie jak inne kąpieliska, zlecał usuwanie glonów z piasku i wywożenie ich na wysypisko. Teraz dzięki przystąpieniu do 

projektu WAB pojawiła się szansa  na podjęcie próby zbierania masy glonowej zarówno z piasku, jak i z wody oraz  wykorzystanie 

biomasy glonowej do produkcji biogazu. W instalacji do produkcji biogazu, która zostanie udostępniona przez szwedzkich partnerów 

projektu, biomasa glonowa zostanie przetworzona na biogaz, który z kolei posłuży do produkcji ciepła i energii elektrycznej. 

Przefermentowana masa glonowa, zwana w specjalistycznym żargonie pofermentem, w zależności od składu zostanie przeznaczona do 

rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania. 

 

Ogólnym celem projektu jest stworzenie regionalnego cyklu redukcji związków organicznych, opierającego się na usuwaniu ich  

z morza, z jednoczesnym uzyskiwaniem energii odnawialnej (biogaz). Przykład ten powinien posłużyć jako model dla innych 

zainteresowanych podjęciem takich działań oraz by zainicjować podobne projekty w pozostałych regionach nadmorskich. Pośrednim 

celem projektu jest transfer wiedzy, pomysłów i technik.  

 

Aby przedsięwzięcie mogło zaistnieć nie tylko w wersji pilotażowej, ale i docelowej, będzie musiało spełnić kryterium opłacalności. 

Dlatego istotnym zadaniem projektu będzie przeanalizowanie aspektów środowiskowych, technicznych i ekonomicznych całego 

przedsięwzięcia. Wszystkie te problemy zostaną rozważone w studium wykonalności, które w ramach projektu opracuje POMCERT. 

Instytut Oceanologii PAN będzie opracowywał metody przewidywania pojawiania się glonów. Sopot, w ramach działań pilotażowych, 

przeprowadzi rozpoznanie i test dostępnych technik zbierania glonów. PODR będzie szerzył wśród rolników informacje na temat 

wykorzystania mokradeł (nieużytków) i jednocześnie poprawy jakości wód na tych terenach oraz możliwości rozwoju produkcji 

biogazu na obszarach wiejskich w województwie. PODR współpracując z Instytutem Oceanologii PAN będzie promował projekt, 

zwiększając świadomość ekologiczną wśród uczniów, nauczycieli, dziennikarzy, społeczności miejskiej i wiejskiej, decydentów  

i urzędników. Projekt zakłada również włączenie do współpracy rolników, którzy mogliby się zająć produkcją na nieużytkach 

(mokradłach) biomasy jako surowca do produkcji biogazu oraz budową rolniczych elektrowni biogazowych. Do zadań KZG należeć 

będzie upowszechnianie informacji na temat projektu oraz udział w ewentualnych testach przy produkcji biogazu.   

 

KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, 

strona internetowa www.kzg.pl 

gospodarka odpadami: tel. (58)624-66-11, dgo@kzg.pl,  

ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. (58)624-75-15, dos@kzg.pl 

http://www.kzg.pl/
mailto:dgo@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl


 

 


