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Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zwrócił się do samorządowców z apelem o pomoc dla tej, jeszcze do 
niedawna malowniczej miejscowości połoŜonej na południu Polski, dotkniętej wielką powodzią.  
W apelu m.in. czytamy: „ Dzień 7. sierpnia pokazał jak tragicznie w kilka chwil moŜe zmienić się Ŝycie 
tysięcy ludzi. Teraz, gdy opadła woda, zaczynamy liczyć straty, ale juŜ wiemy, Ŝe są ogromne, Ŝe bez pomocy 
niezwykle trudno będzie nam przywrócić miasto do Ŝycia… Dlatego, licząc na zrozumienie, a przede 
wszystkich ufając w dobroć serca, zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe dla bogatyńskiego 
samorządu…” 
Na sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 12 sierpnia br. Radny Wojciech Klimczyk  wystąpił do Rady i Wójta 
Gminy z wnioskiem podpisanym przez grupę 5 radnych o zrezygnowanie w tym roku z doŜynek gminnych 
na rzecz pomocy dla powodzian. Wójt poparł propozycję udzielenia pomocy. W związku z tym Wójt 
wystąpił do Rady Gminy Kosakowo z projektem uchwały, w wyniku której pieniądze z rezerwy budŜetowej, 
przeznaczone na organizację tegorocznych doŜynek gminnych, zostaną przelane na konto Gminy i Miasta 
Bogatynia.  
W tak trudnej chwili moŜna rezygnować z zabawy, gdy mieszkańców Bogatyni czeka cięŜka, Ŝmudna praca, 
aby przywrócić wcześniejszy stan Miasta i Gminy i tchnąć w nią Ŝycie. Jestem przekonany, Ŝe mieszkańcy 
naszej Gminy poprą podjętą decyzję.  Proszę równieŜ o wspieranie podobnych inicjatyw. 
        Wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik 
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Jednocześnie informuję, Ŝe nasi rolnicy otrzymali zaproszenie w tym roku na doŜynki do zaprzyjaźnionej Gminy 
Dukszty na Litwie. Wójt Gminy zorganizował wyjazd rolników na wspólne, integracyjne doŜynki rolników Litwy i 
Polski. W wyjeździe uczestniczyć będzie 95% aktywnie gospodarujących rolników gminy Kosakowo.  
 
W dniu zamykania niniejszego Biuletynu Wójt gminy otrzymał pismo od p. Adama Miklaszewicza (Przewodniczącego Rady 
Gminy) podpisane przez kilka innych osób, wśród których tylko jedna osoba jest rolnikiem- p. Antoni Strzelec, o udostępnienie 
terenu celem organizacji DoŜynek Gminnych Kosakowo 2010. Grupa ta pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy 
chce na własną rękę bez zgody Wójta (na co nie wyraŜam zgody) zorganizować Gminne DoŜynki - do czego nie ma uprawnień i 
to wbrew woli rolników. 
Do organizacji DoŜynek Gminnych upowaŜniony jest gospodarz gminy –Wójt- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym art.31 mówi: Wójt kieruje bieŜącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
Natomiast art.19 ust.2 tej samej ustawy mówi :Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz 
prowadzenie obrad rady.  

 
WYPOCZYNEK POWODZIAN W GMINIE KOSAKOWO 

 Ksiądz Dziekan Jan Grzelak, proboszcz Parafii p.w. Św. Antoniego w Kosakowie wspólnie z Caritas Polska zaprosili 
powodzian na letni wypoczynek w gminie Kosakowo. Jest to jedyna taka inicjatywa w Dekanacie Gdynia –Oksywie. 
Będą dwa turnusy , w lipcu 35 osób, sierpniu 40 osób 
W pierwszym turnusie gościliśmy matki z dziećmi w wieku od2 do 5 lat. Nocleg zapewniło Schronisko młodzieŜowe 
w Dębogórzu-Wójt gminy Jerzy Włudzik współfinansował z Caritas Polska wyŜywienie , opłacił równieŜ transport i 
inne wydatki związane z potrzebami przebywających u nas gości. 

 



 

CO MOśE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
 
W ostatnim, przedwyborczym okresie, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Adam Miklaszewicz, który 
prawdopodobnie chce się ubiegać o fotel Wójta Gminy Kosakowo zrobił się wyjątkowo aktywny: wypowiada się 
przed róŜnymi mediami, Ŝe prowadzi jakieś rozmowy, spotkania i narady z kontrahentami i osobami prywatnymi w 
zakresie wykonywania zadań Gminy. Informujemy, Ŝe jedynym organem, który kieruje bieŜącymi sprawami 
Gminy, reprezentuje Gminę na zewnątrz i wykonuje zadania Gminy określone przepisami prawa jest Wójt – 
jako organ wykonawczy Gminy.  
Przewodniczący Rady nie ma umocowania prawnego, ani Ŝadnych kompetencji i moŜliwości realizacji zadań 
Gminy, a tym bardziej składania jakichkolwiek obietnic, uzgodnień i negocjacji. Kompetencje Przewodniczącego 
Rady Gminy są określone w art.19 ust 2 ustawy o samorządzie terytorialnym - Zadaniem przewodniczącego jest 
wyłącznie organizowanie  pracy rady oraz prowadzenie obrad rady”. 

 
LIST Z OSZCZERSTWAMI 

 
Grupa 9 radnych, będących w opozycji do Wójta Gminy, t.j.: Adam Miklaszewicz, Marek Kądziela, Ireneusz Bober, 
Jerzy Olszewski, Antoni Strzelec, Andrzej Kurowski, Mirosława Piotrowska, BoŜena Roszak, Maria Zielińska 
wystosowała w ostatnim czasie do mieszkańców Gminy Kosakowo list, mający  podwaŜyć zaufanie mieszkańców do 
urzędującego Wójta. Podane w nim informacje są nieprawdziwe-są to kłamstwa i oszczerstwa, co dla mieszkańców 
interesujących się problematyką Gminy jest oczywiste.  Wójt Gminy Jerzy Włudzik złoŜył przeciw w/w radnym 
pozew  do sądu o ochronę dóbr osobistych, w którym domaga się publicznego sprostowania nieprawdziwych 
informacji oraz solidarnego zasądzenia zadośćuczynienia w wysokości 200 tys. zł  dla Stowarzyszenia na rzecz 
dzieci artystycznie uzdolnionych Gminy Kosakowo.  
 
Radni Gminy Kosakowo: Mirosława Piotrowska, Adam Miklaszewicz, Marek Kądziela, Ireneusz Bober, Jerzy 
Olszewski, Antoni Strzelec, Andrzej Kurowski, BoŜena Roszak, Maria Zielińska 
 
Chciałbym się odnieść do pkt 12.9 w wydanym przez Państwa biuletynie nr 1/Koskowo z dnia 19 lipca 2010r. 
Będąc dyrektorem Zespołu Szkoły Podstawowej im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu, 
informuję, iŜ Ŝaden z pracowników Zespołu nie pracował  bezpłatnie przy utrzymaniu czystości podczas pobytu 
dzieci z Litwy w Rewie. 
 UwaŜam, iŜ powinni Państwo sprostować i poinformować wszystkich swoich odbiorców o błędnie podanej 
informacji. 
 śeby uniknąć przekłamań uwaŜam, Ŝe powinniście się Państwo zawsze doinformować u źródła. 
       

       Halina Foltynowicz – dyrektor Zespołu 
OD KIEDY KAMPANIA WYBORCZA…  
JuŜ od początku tego roku trwa zmasowana akcja przedwyborcza przeciwników Wójta /m.in. przepychanki z 
budŜetem uniemoŜliwiające Wójtowi wykonywanie zadań Gminy, w tym inwestycji/. Informujemy zatem Państwa, 
Ŝe działania te są bezprawne, a kampania wyborcza, zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 16.07.1998r. Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - rozpoczyna się z dniem ogłoszenia rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów. Nastąpi to prawdopodobnie we wrześniu br. 

 
LIKWIDACJA GMINNEGO O ŚRODKA KULTURY I SPORTU 

 
Na sesji w dniu 1 lipca 2010r. Rada Gminy Kosakowo  z własnej inicjatywy podjęła uchwałę o likwidacji z dniem 31 
sierpnia br. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Za uchwałą głosowali: Adam Miklaszewicz, Marek Kądziela, 
Ireneusz Bober, Jerzy Olszewski, Andrzej Kurowski, Mirosława Piotrowska, BoŜena Roszak, Maria Zielińska. 
Wojewoda jako organ nadzoru, w toku badania legalności uchwały stwierdził, Ŝe została ona podjęta z raŜącym 
naruszeniem prawa i rozstrzygnięciem z dnia 6 sierpnia 2010r. stwierdził jej niewaŜność.  
Rada Gminy Kosakowo niezwłocznie, na sesji w dniu 12 sierpnia br. podjęła kolejną uchwałę o likwidacji 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Tym razem równieŜ czekamy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, gdyŜ w 
naszej ocenie uchwała nie ma uzasadnienia, została oparta o nieprawdziwe informacje o kosztach i efektach 
działania Gminnego Ośrodka, a ponadto brak informacji o skutkach finansowych podjęcia uchwały. 
JeŜeli uchwała wejdzie w Ŝycie, to likwidacja Ośrodka Kultury i Sportu moŜe nastąpić juŜ po zakończeniu kadencji 
tej Rady. Komu zatem i dlaczego tak bardzo zaleŜy na tym, by w roku wyborczym na koniec kadencji Gmina 
Kosakowo była pustynią kulturalną oraz by zminimalizowano działania w zakresie sportu. Decyzję w tej sprawie 
mogła przecieŜ podjąć nowa Rada Gminy. Za ok. 3 miesiące – wybory. 

 
. 



Podziękowania dla Wójta Gminy Kosakowo  oraz Z-cy Wójta Gminy Kosakowo za okazanie współczucia  
i wspólnie przebytą ostatnią drogę zmarłego Edwarda Trybull. 

Serdeczne podziękowania i Bóg zapłać 
Rodzina Zmarłego 

 
SPRAWOZDANIE 

z prac Wójta Gminy Kosakowo                                                                                                  
    w okresie międzysesyjnym 
od dnia 1.06. do 12.08.2010r. 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Zarządzeniem Nr 33/2010 utworzyłem Gminne Biuro Spisowe w Kosakowie do wykonywania prac związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r. Zastępcą Komisarza Spisowego został p. 
Zdzisław Miszewski, a liderem gminnym Leszek Chojnicki. 
2. Zarządzeniem Nr 34/2010 powołałem obwodowe komisje wyborcze w gminie Kosakowo do przeprowadzenia glosowania w 
wyborach Prezydenta RP 
3. Zarządzeniem Nr 41/2010 ogłosiłem wykaz i obniŜyłem ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy 
przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w 
okresie od 6 – 26 lipca br. III-ci przetarg odbędzie się 12.09.br. 
4. Zarządzeniem Nr 42/2010 ogłosiłem wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do 
wydzierŜawienia w trybie przetargu na okres do 3 lat /dot. dz. w Dębogórzu Wybudowaniu/ 
5. Zarządzeniem Nr 43/2010  podjąłem czynności likwidacyjne w GOKiS – w związku z uchwałą Rady Gminy Kosakowo o 
likwidacji tej instytucji kultury 
6. Zarządzeniem Nr 49/2010 na podstawie uchwały Nr LIII/34/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2010r. ustaliłem 
wysokość środków funduszu sołeckiego do budŜetu Gminy na 2011 rok /jest to kwota 280.813 zł./. 

II. GOSPODARKA NIRUCHOMOŚCIAMI 
1. Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego: 
• działka nr 1245/2 o pow. 0,4253 ha obręb Mosty w kwocie 3.628,63 zł 
• działki nr 307 i 312/2 o pow. łącznej 0,9240 ha obręb Dębogórze w kwocie 6.000 zł 
• działka nr 111/2 o pow. 1,0168 ha obręb Dębogórze w kwocie 69.138 zł 
• działka nr 1148/11 o pow. 0,3547 ha obręb Mosty w kwocie 22.010,92 zł  
• działka nr 1145/1 o pow. 0,8889 ha obręb Mosty w kwocie 38.417,92 zł 
• działka nr 1185/8 o pow. 1,0904 ha obręb Mosty w kwocie łącznej 46.775,40 zł  
• działka nr 336/2 o pow. 1,4814 ha obręb Dębogórze w kwocie 2.086,68 zł 
• działka nr 159 o pow. 0,1893 ha obręb Dębogórze w kwocie 448,00 zł 
• działka nr 142/1 o pow. 1,2786 ha obręb Mechelinki w kwocie 27.170,48 zł 
• działka nr 57/106 o pow. 0,8523 ha obręb Pierwoszyno w kwocie 57.446,20 zł 
• działka nr 71/4 o pow. 0,4977 ha obręb Pierwoszyno w kwocie 33.501,00 zł (rozłoŜona na 10 rat rocznych) 
• działka nr 236 o pow. 1,8812 ha obręb Dębogórze w kwocie 82.143,30 zł 
• działka nr 93/4 o pow. 1,8430 ha obręb Dębogórze w kwocie 115.028,10 zł 
• działka nr 1167/69 o pow. 0,7979 ha obręb Mosty w łącznej kwocie 53.898,72 zł 

 

2. Ustalenie renty planistycznej dla nieruchomości objętych zmianą do planu  zagospodarowania: 

• działka nr 410/14 o pow. łącznej 0,0926 ha obręb Rewa w kwocie 7.111 zł 
• działka nr 78/7 o pow. łącznej 6,7680 ha obręb Pogórze w kwocie łącznej 146.385,89 zł 
• działka nr 814 o pow. łącznej 4,3100 ha obręb Mosty w kwocie 69.296,29 zł (przed zbyciem nieruchomości) 
• działki nr 1000/3 i 1000/5 o pow. łącznej 0,1252 ha obręb Mosty w kwocie 15.061,56 zł 
• działki nr 178/122 – 178/143 o pow. łącznej 1,1568 ha obręb Pogórze (zbycie udziału 39/1000 części) w 

kwocie 3.099,41 zł 
• działka nr 54 o pow. łącznej 2,0353 ha obręb Pogórze w kwocie 213.922,20 zł (przed zbyciem nieruchomości) 
• działka nr 192/15 o pow. łącznej 7,9314 ha obręb Mechelinki (zbycie udziału 930/79314 części) w kwocie 

łącznej 4.231,50 zł 
 

3. W dniu 21 czerwca odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ działek budowlanych 
stanowiących własność Gminy Kosakowo, połoŜonych w obrębie geodezyjnym Kosakowo ( Złote Piaski ). 
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

 



 

III ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
1. 9.06.2010 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP (w postępowaniu nie złoŜono Ŝadnej oferty) uniewaŜniono 

przetarg na Dostawę fabrycznie nowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na 
wózkach inwalidzkich -nr 3. 

2. 17.06.2010 r. w trybie zmówienia z wolnej ręki zawarto umowę na Dostawę fabrycznie nowego mikrobusu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich -nr 4 z wykonawcą: Euro-Car Sp. 
z o.o., ul. Owsiana 13, 81-020 Gdynia. W ramach umowy zakupiono samochód marki FORD Transit, przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość umowy to 143 400 zł. Zakup został dofinansowany ze środków PFRON.  

3. 30.06.2010 r. po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym zawarto umowę z firmą WASKO Piotr Dawidowski z 
Rumi ul. Kosynierów 37/7 na Zabudowę plombową pomiędzy budynkami Urzędu Gminy i posterunku Policji w 
Kosakowie. Wartość umowy wynosi 649 634,81 zł brutto.  

4. Ogłoszono zwycięzcę przetargu nieograniczonego na Wykonanie przebudowy pieszo – jezdnej ul. Wiązowej w Mostach  
Najkorzystniejszą ofertę (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy PZP) przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Drogowe Gdynia, 
ul. Handlowa 27, 81-061 Gdynia z ceną 681 647,13 zł. brutto. 

5.  10.08. – ogłoszono przetarg nieograniczony na Remonty istniejących nawierzchni w ciągu dróg gminnych – termin 
składania ofert – do 26.08. 

6. 12.08. – ogłoszono przetarg nieograniczony na Dostawę elementów wyposaŜenia Sali gimnastycznej w Dębogórzu. Termin 
składania ofert -  do 23.08.  

7. 10.08. – ogłoszono przetarg nieograniczony na Usługi Ŝywienia w oparciu o dzierŜawę kuchni. Termin składania ofert – do 
20.08. 

8. 10.08.  – ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego - część 2. Termin składania ofert – do 19.08. 

IV SPOTKANIA I NARADY WÓJTA 
1.06. – udział w Zebraniu Wiejskim wsi Dębogórze. 
2.06. i 7.06. – przyjęcia interesantów 
8.06. – rozmowa z Burmistrzem Miasta Pucka i jego zastępcą w sprawie budowy budynku socjalnego 
9.06. – przyjęcia interesantów 
10.06. – wizja lokalna w terenie w sprawach przekazanych przez interesantów 
11.06. – spotkanie z koordynatorami projektów  w sprawie projektów unijnych, udział w uroczystej Sesji Rady Gminy 
Kosakowo z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego  
12.06. – udział w otwarciu sezonu Ŝeglarskiego w Rewie 
14.06. – ogląd budowy sali gimnastycznej w Dębogórzu 
15.06. – rozmowa z wykonawcą sali gimnastycznej i łącznika SP w Dębogórzu, udział w spotkaniu informacyjnym 
dotyczącym III Edycji projektu unijnego  „Idę do pracy”. 
16.06. – przyjęcia interesantów, udział w uroczystym zakończeniu projektu, realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy 
Kosakowo pt. „Kosakowo – historia i przyszłość”. 
17.06. – obecność w czasie olimpiady letniej dla dzieci Gminy Kosakowo w Dębogórzu, czat internetowy w Wójtem 
18.06. – spotkanie w sprawie rozpoczęcia i przeprowadzania audytu wewnętrznego budŜetu Gminy Kosakowo za rok 2010, 
podpisanie protokołu z kontroli w  GOPS z zakresu świadczeń rodzinnych, udział w Zebraniu Wiejskim w Kazimierzu. 
21.06. –spotkanie z organizatorami Open’er Festiwal w sprawach organizacyjnych, udział w Zgromadzeniu Wspólników Portu 
Lotniczego Gdynia-Kosakowo, udział w Zebraniu Wiejskim w Suchym Dworze 
22.06. – przygotowanie wioski Ŝeglarskiej na przyjęcie dzieci kolonijnych z Litwy /opinia Stacji San-Epid i StraŜy PoŜarnej/, 
udział w spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ws. zmiany granic bezzbiornikowego 
magazynowania gazu PMG Kosakowo oraz ws. budowy gazociągu wysokociśnieniowego z Mechelinek do PMG Kosakowo, 
udział w Zebraniu Wiejskim w Mostach 
23.06. – przyjęcia interesantów, obecność w czasie uroczystego otwarcia marketu NOMI w Pogórzu, udział w konferencji 
otwierającej projekt unijny pn. „Ekoszkoła”, spotkanie organizacyjne letniego turnieju piłki noŜnej w gminie. 
24.06. - spotkanie z ornitologami w sprawie zagospodarowania rezerwatu Beki i Mechelińskich Łąk, udział w uroczystościach 
zakończenia roku szkolnego w szkołach  
26.06. – udział w Zjeździe Kaszubów w Pucku 
28.06. – udział w Zgromadzeniu Wspólników s-ki Ekodolina, udział w Zebraniach Wiejskich wsi Kosakowo i Pogórze. 
30.06. – przyjęcia interesantów 
1.07.  - udział w Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
2.07. – wizja lokalna na terenie Gminy. 
3.07. – udział w uroczystości odsłonięcia kolejnych tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei ZasłuŜonych Ludzi Morza w 
Rewie 
6.07. – narada z kierownikami Urzędu Gminy  
7.07. – przyjęcia interesantów 
12-16.07. – zwolnienie lekarskie   
Zastępca  Wójta : 12.07. – udział w Zebraniu Wiejskim w Pogórzu, 13.07. – udział w Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 
Kosakowo. 
16-18.07. – udział w obchodach „Dni Gminy Kosakowo” 
19.07. – zawieranie umów sprzedaŜy i nabycia gruntów gminnych - u notariusza, spotkanie z Komendantem Powiatowym 
Policji z Pucka w sprawie obchodów Święta Policji w Gminie Kosakowo 
21.06. – udział w Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo. 



22.07. – przyjęcia interesantów. 
23.07. – spotkanie z projektantem dróg centrum handlowego na Pogórzu 
28.07. – przyjęcia interesantów 
29.07. – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę łącznika Urząd Gminy Kosakowo - Komisariat Policji  /podczas 
uroczystości Święta Policji/, udział w Zgromadzeniu Wspólników s-ki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo, udział w zebraniu z 
rodzicami dzieci z Gminy, biorącymi udział warsztatach muzycznych na Litwie 
3.08. – udział w posiedzeniu Komisji BudŜetowo – Rolnej Rady Gminy Kosakowo 
4.08. – przyjęcia interesantów, udział w Zebraniu Wiejskim w Pierwoszynie 
5.08. – udział w posiedzeniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Dębogórzu. 
6.08. – spotkanie z wykonawcą sali gimnastycznej w Dębogórzu, wizja lokalna na budowie budynku socjalnego w Pogórzu, 
przyjęcia interesantów 
9-13.08. – urlop wypoczynkowy  
 
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW 
Od 1 września ARiMR b ędzie przyjmowała wnioski o przyznanie rent strukturalnych 
Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie rent 
strukturalnych od 1 do 10 września br. Termin ten został podany do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 30 lipca, za pośrednictwem dziennika o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym oraz 
strony internetowej ARiMR, gdzie równieŜ znajdziecie Państwo więcej szczegółów nt. rent strukturalnych. 
O przyznaniu rent strukturalnych nie będzie decydowała kolejność złoŜonych wniosków, dlatego nie ma potrzeby tworzyć 
kolejek przed biurami powiatowymi ARiMR. Pomoc przyznawana będzie bowiem według liczby punktów rankingowych. 
NajwyŜej punktowane będą te wnioski, w których rolnicy przekaŜą następcom największą powierzchnię uŜytków rolnych i 
dodatkowo nowopowstałe gospodarstwo będzie miało największą powierzchnię.  
 

„Ułatwianie startu młodym rolnikom”  
Dobre wiadomości dla "młodych rolników". Od 17 sierpnia mogą oni składać w  ARiMR wnioski o wsparcie.   
Korzystniejsze warunki uzyskania wsparcia będą obowiązywały w rozpoczynającym się 17 sierpnia 
naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Termin rozpoczęcia naboru wniosków 
został ogłoszony 2 sierpnia przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Tomasza Kołodzieja w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, a takŜe na stronie internetowej Agencji. 
Wnioski o pomoc moŜna składać osobiście lub przez upowaŜnioną osobę w oddziałach 
regionalnych ARiMR, a takŜe wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Do wykorzystania 
w tegorocznym naborze wniosków na to działanie jest około 387 mln zł. 
To wsparcie, wypłacane w formie jednorazowej premii,  adresowane jest do rolników, którzy nie 
ukończyli jeszcze 40 lat i planują przejęcie gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie działalności 
rolniczej na własny rachunek. Lista korzystnych zmian przyznawania pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym 
rolnikom" jest dosyć długa.  

Z pism Departamentu Komunikacji Społecznej ARiMR OR w Gdyni, 058 668-60-29        
12 sierpnia ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie z PROW 2007 - 
2013 dla grup producentów a od 9 września od firm przetwórczych. 

W pierwszej kolejności, czyli od 12 sierpnia do 8 września, wnioski mogą składać tylko grupy producentów 
rolnych, wstępnie uznane grupy, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez te 
podmioty spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz spółdzielnie zgodnie z zapisami w odpowiednim 
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to bardzo istotne, by tylko takie podmioty składały w tym okresie 
swoje wnioski. JeŜeli bowiem inny podmiot, który nie będzie grupą producentów rolnych, wstępnie uznaną grupą, uznaną 
organizacją producentów owoców i warzyw złoŜy w tym czasie swój wniosek, to zostanie on automatycznie odrzucony. Inni 
przedsiębiorcy zainteresowani  otrzymaniem wsparcia na inwestycje będą mogli składać wnioski od 9 
września.Wnioski naleŜy składać w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji planowanej 
inwestycji, osobiście lub za pośrednictwem upowaŜnionej osoby. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



DOTACJE DLA PRZESZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE GM INY 
 

Wykaz dotacji udzielanych z budŜetu  gminy w roku 2010 
zgodnie z załącznikiem 11 do Uchwały budŜetowej jednostkom spoza sektora finansów publicznych 

 Nazwa jednostki  Cel Kwota planu 

Przedszkole 
Niepubliczne 
Poziomkowo 

dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie 
gminy Koskowo 29 692 

Przedszkole 
Niepubliczne 

Podniebny Raj 
dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie 

gminy Koskowo 29 692 
Punkt Wychowania 

Przedszkolnego 
Sorbonka 

dotacja dla niepublicznych zespołów wychowania  
przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na 

terenie gminy Koskowo 20 616 
 
Nie udzielano, ani nie udziela się z budŜetu Gminy Kosakowo dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Czarodziejski Gaj” w 
Pogórzu. Od 2005r. Wójt Gminy Kosakowo starał się o przejęcie działek wraz z zabudowaniami od osoby prywatnej celem wykupu i 
stworzenia przedszkola gminnego. Właściciele nie byli jednak zainteresowani sprzedaŜą posesji tylko jej dzierŜawą. Z uwagi na 
ówczesny zły stan techniczny obiektu, Wójt dbając o bezpieczeństwo dzieci z pobliskiej szkoły wystąpił do Nadzoru Budowlanego w 
Pucku z wnioskiem o zabezpieczenie nieruchomości. W tej chwili nieruchomość jest dzierŜawiona przez właścicieli Niepublicznego 
przedszkola „Czarodziejski Gaj” w Pogórzu. 
 
Wszelkie informacje z wykonania budŜetu za kaŜdy kwartał roku publikowane są na stronie internetowej Gminy na 
www.bip.kosakowo.pl w ,emu budŜet gminy 

IX Turniej  piłkarski o puchar Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Kosakowie . 

                   
 Na szkolnym  boisku „ORLIK” w Mostach,   w sobotę 14 sierpnia  
rozegrano kolejny,  po raz pierwszy wakacyjny, turniej piłkarski .  W 
turnieju uczestniczyło  7 zespołów. Wśród grających młodych piłkarzy, 
zgodnie z wieloletnią tradycją wyłoniono najlepszych strzelców i 
bramkarzy. W grupie młodszej najlepszym bramkarzem został Patryk 
Kaczyński  z Dębogórza  , najlepszym strzelcem zaś Norbert Stodolny  
z Suchego Dworu. W grupie starszej zwycięŜyli piłkarze z Rewy , 
przed zespołem Mosty I  i Mosty II.  Najlepszym strzelcem wśród  
starszych  piłkarzy  okazał się Piotr Merchel z Mostów, który w turnieju  
zdobył  13 bramek , zaś najlepszym bramkarzem Krzysztof  Stromski z 
Rewy. Zwycięzcy   otrzymali puchary, statuetki, medale. Ogromnie 
emocjonująca  gra obfitowała  w liczne akcje podbramkowe, w 
prawdziwie sportowej rywalizacji ,rozgrywane bez fauli. Puchar Fair Play , najwyŜsze trofeum turnieju zdobył  zespół z 
Kosakowa. Turniej prowadzili sędziowie Jakub  Hubert, Paweł Formela  i Radosław Styn , opiekę trenerską sprawowali pan 
Andrzej Zawadzki  i pan Piotr Niemcynowicz. Pogoda równieŜ dopisała i jak zwykle piłkarze otrzymali  napoje i poczęstunek. 
Dziękujemy za  znakomite  ciasto sponsorowane przez p. Andrzeja Piątek, firma „Prokokos” z Mostów oraz  droŜdŜówki z 
cukierni p.Brunona Formeli z Mostów.  
                    Wśród grających, nieprzeciętną  finezje w operowaniu piłką prezentował grający gościnnie Szymon Sosnowski,  
którego niezwykłe umiejętności i panowanie nad piłką zadziwiały równieŜ trenerów. PołoŜenie obiektu, funkcjonalne 
zaplecze, przyjazna  atmosfera i wysoki poziom umiejętności sportowych młodych piłkarzy   zachęcają do  kolejnej tak udanej 
imprezy sportowej.  

Na zdjęciu organizatorzy i uczestnicy turnieju prezentują  puchary, piłki , medale i statuetki. 
 
Ogłoszenia –Dębogórze  
 
• W dniu 09.09.2010 o godzinie 18:00 w Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbędzie się Zebranie Wiejskie dla mieszkańców wsi 

Dębogórze. Program zebrania będzie wywieszony w sklepach. 

 W dniu 13,14 i 15 września 2010r. od godziny 12:00 do 21:00 Sołtys wsi Dębogórze przyjmuje podatki od nieruchomości. 

Zapraszamy na uroczystości związane z rocznicą walk obronnych Kępy Oksywskiej w dniach 18 -19 
września W programie uroczystości pod pomnikiem, msza święta w intencji obrońców Kępy Oksywskiej, 

Festiwal Piosenki śołnierskiej. W Dębogórzu odbędzie się równieŜ rekonstrukcja walk obrony Kępy 
Oksywskiej organizowana przez Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Lądowej Obrony 

WybrzeŜa” ( program i godziny podane zostaną na plakatach). 

Zapraszamy 



 

 
B klasa - grupa Gdańsk I 

2010/2011 
1. Walbud 2009 Puck 

2. Wicher Łebcz  

3. Klif Chłapowo  

4. Arka Prusewo  

5. Huragan Smolno  

6. Kaszuby Połchowo  

7. Korona II śelistrzewo  

8. Orzeł II Choczewo  

9. Sztorm Mosty  

10. Relaks Mechowo  

11. Wicher Wierzchucino  

12. Zryw Sławoszyno  

13. MKS Władysławowo  

14. Joker Karlikowo Krokowa  
 

 
Junior C1 - grupa Gdańsk I 

2010/2011 

1. KS Chwaszczyno 

2. Orzeł Choczewo  

3. UKS 82 Klukowo  

4. Pogoń Lębork  

5. Sokół BoŜepole Wielkie  

6. Sztorm Mosty  

7. Kaszuby Połchowo  
 

 
Nowo powstały w gminie Kosakowo klub piłkarski 
„ Sztorm Mosty” poznał juŜ swoich ligowych rywali 
na sezon 2010/2011. Do rozgrywek prezes klubu 
Antoni Wica zgłosił dwie grupy wiekowe. Poza 
występującymi w B klasie seniorami, moŜne będzie 
takŜe zobaczyć poczynania gminnych juniorów „C1” 
(urodzeni w 1996 roku i młodsi). Obydwie grupy 
prowadzi trener Andrzej Zawadzki. Wszystkie 
mecze „u siebie” moŜna będzie zobaczyć na boisku 
przy ul. Złote Piaski na granicy Mostów z 
Kosakowem. Pierwszy z nich 4 września. JuŜ teraz 
serdecznie zapraszamy. Terminy następnych 
meczów ukaŜą się na plakatach i na stronie 
internetowej klubu: www.sztormmosty.futbolowo.pl  

 

 

Klub Sportowy Sztorm Mosty Gmina Kosakowo 
Zaprasza na mecz II kolejki  

B klasy Gdańskiej grupy I sezonu 2010/2011 
 
 

Sztorm Mosty – Korona II śelistrzewo 
 
 

Sobota, 4 września godzina 17.00 
Boisko na Złotych Piaskach 

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

 
Klub śeglarski Rewska Szkuta 
 
W dniu 8 sierpnia odbyły się w Rewie II Regaty dla dzieci i młodzieŜy o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Kosakowo. 
W biegach na jachtach klasy „Puck” brało udział 24 zawodników – uczestników II Programu Edukacji 
śeglarskiej i Morskiej Rewa 2010. I miejsce zdobyła załoga sternika BłaŜeja Paszke z Mostów. 
Kibicowały rodziny, znajomi, mieszkańcy naszej Gminy. Zakończenie regat połączone było z festynem 
rodzinnym. Szantował zespół ”Bosman” klubu śeglarskiego Rewska Szkuta. 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
PRZYDZIAŁ LOKALI SOCJALNYCH W POGÓRZU 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom części społeczności Gminy Kosakowo znajdującej się w niedostatku, oraz osób, które 
znalazły się w cięŜkiej sytuacji Ŝyciowej, na przełomie października i listopada ma zostać oddany do uŜytku dom 
socjalny w Pogórzu przy ulicy Słowackiego. Miejsce zamieszkania znajdzie w nim 30 rodzin. W pierwszej kolejności w 
mieszkaniach zakwaterowane zostaną osoby, które przebywają w lokalach komunalnych nadających się do rozbiórki. 
Pozostała rezerwa przeznaczona zostanie dla osób, które znajdują się w cięŜkiej sytuacji materialnej oraz 
mieszkaniowej.  
Mieszkania o powierzchni od 22m2 do 39 m2. Większość lokali socjalnych posiada 1 pokój, łazienkę i przedpokój z 
aneksem kuchennym. Dwa 39-metrowe , 2 – pokojowe mieszkania przeznaczone są dla rodzin wielodzietnych. 
Wszystkie lokale będą wykończone i wyposaŜone w podstawowe urządzenia (ogrzewanie gazowe, kuchenki 
elektryczne). Rada Gminy ustaliła miesięczną stawkę czynszu za najem lokali socjalnych w wysokości 8 zł/m2. W dniu 
12 sierpnia 2010 r. Rada Gminy Kosakowo podjęła Uchwałę nr LXVII/69/2010 w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy  Kosakowo.  Zgodnie z powyŜszą Uchwałą, umowa najmu 
lokalu socjalnego moŜe być zawarta z osobą, która spełnia łącznie następujące kryteria:  
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa  domowego wnioskodawcy, w  okresie  6 miesięcy 
poprzedzających datę złoŜenia wniosku nie przekracza 100% najniŜszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 706,29 zł 
brutto) lub nie przekracza 75% najniŜszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 529,71 zł brutto na osobę); 
2) legitymuje  się udokumentowanym nieprzerwanym pobytem na terenie Gminy Kosakowo przez okres 7  lat 
poprzedzających datę złoŜenia wniosku o najem lokalu. W przypadku braku dokumentów potwierdzających okres pobytu, w celu 
jego określenia organ rozpatrujący moŜe przeprowadzić wywiad środowiskowy. Okres pobytu ma poprzedzać bezpośrednio datę 
złoŜenia wniosku. (osoba ubiegająca się o lokal nie musi być zameldowana na terenie Gminy, wystarczy Ŝe udowodni, iŜ od 7 lat 
przebywa na terenie Gminy) 

3) nie posiada  mieszkania w dacie złoŜenia wniosku lub zamieszkuje w lokalu w którym przypada mniej niŜ  5 m2 
powierzchni mieszkalnej na osobę lub mieszkającym  samotnie w lokalu posiadającym mniej niŜ 10 m2  lub lokal nie spełnia 
warunków określonych w przepisach prawa budowlanego dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

4) nie zbyła lub nie przekazała w ciągu 10 lat przed datą złoŜenia wniosku: 
- prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego, 

- własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 
Rozpatrywaniem wniosków o przydział lokali socjalnych zajmować się będzie Komisja Mieszkaniowa, w skład której 
wchodzić będzie 3 radnych Gminy Kosakowo, 1 członek przestawiony przez Wójta Gminy oraz 2 pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Swoja pracę rozpocznie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego w/w uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali.  
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje, iŜ wszelkie podania w sprawie przyznania lokali złoŜone od początku 
2009 roku zachowują swoją waŜność. Do wcześniej złoŜonych podań naleŜy jednakŜe dołączyć wniosek na urzędowym formularzu, 
wraz z deklaracją o dochodach. Wnioski moŜna uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a takŜe pobrać ze 
strony WWW.kosakowo.pl / Urząd Gminy (lewy brzeg strony) / Referaty / Referat ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
(wniosek na dole strony). Więcej informacji udziela podinp. Jakub Hubert, Tel. (058) 660 43 35. 

 
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI DO UDZIAŁU W PROJEKC IE 

„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 Oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej w Dębogórzu.  

Kartę zgłoszeniową oraz pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego 
moŜna pobrać ze strony www.superprzedszkolak.pl, lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Kosakowie. Wypełnione 
formularze naleŜy składać w Biurze Projektu, które 
znajduje się w Urzędzie Gminy Kosakowo, pok. 102. 

 
Informacji udziela Anna Marynowska, nr tel. 
58 660 43 03, e-mail: efs@kosakowo.pl. 

 
 



 
WÓJT GMINY KOSAKOWO 

Oraz 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
OBROŃCÓW KĘPY OKSYWSKIEJ I SZKOLNEGO 

SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO W 
DĘBOGÓRZU 

Zapraszają Rodziców i Dzieci 
Na uroczyste otwarcie 

HALI SPORTOWEJ 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W DĘBOGÓRZU 
DNIA 2 WRZEŚNIA BR. O GODZINIE 11.30 

 
 
15 sierpnia odbył się 14 juŜ Festyn kaszubski w Rewie  

Po raz czternasty juŜ, w słoneczną niedzielę15 sierpnia, Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Dębogórzu zorganizowało,  cieszący się 
duŜym powodzeniem, Festyn Kaszubski w Rewie. Przemarszem przez Rewę 
do KrzyŜa na Szperku, przy akordach orkiestry dętej rozpoczęto uroczystość. 
Następnie została odprawiona msza św. Jej główny celebrant ks. Adam 
Chochla poprowadził ją w języku kaszubskim. Oprawę muzyczną zapewnił 
nasz regionalny chór „Morzanie”.  Po mszy św. wszyscy przeszli na plac 
przed sceną, gdzie Prezes Zrzeszenia i Wójt Gminy przywitali zebranych, w 
tym zaproszonych gości, Ŝycząc im jednocześnie dobrej zabawy.   
MoŜna było posłuchać orkiestry dętej Torpeda, zespołu folklorystycznego 
Koleczkowianie ,  a na koniec dwóch zespołów „z muzyką łatwą i 
przyjemną”. Publiczność bawiła się razem z wykonawcami, śpiewała i 
tańczyła przed sceną . Jak zawsze, duŜym powodzeniem cieszyła się loteria 
fantowa i kuchnia kaszubska, wypieki pań ze zrzeszenia, chleb ze smalcem i 
śledzie. 

Nie obyło się bez rzutu głazem o tytuł króla Stolema , śmiałków było sporo i to z 
całej Polski, co, świadczy Ŝe festyn cieszy się coraz większą popularnością wśród 
wczasowiczów. Po godz. 21 odbył pokaz fajerwerków. 
Organizator – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Dębogórzu dziękuje 
wszystkim, którzy pomogli przy organizacji festynu, w szczególności sponsorom. 
Dochód z fantów zasilił „kasę” na budowę domu kaszubskiego. 
                                                         Do zobaczenia za rok - Prezes ZKP Danuta 
Tocke 
Festyn kaszubski odbył się w ramach współpracy Gminy z organizacjami 
pozarządowymi i otrzymał dotację z budŜetu Gminy Kosakowo.   
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__________________________________________________________________________________________________________ 
Pan Jerzy Włudzik,        Dukszty, 23 sierpnia 2010 roku 
Wójt Gminy Kosakowo  

Podziękowanie 
 
 Jesteśmy niewielką polską szkołą w rejonie wileńskim na Litwie. JuŜ po raz kolejny zostaliśmy 
zaproszeni na letnie kolonie do Gminy Kosakowo. W tym roku odbyły się one w terminie 7-19 lipca.  
 Nasi uczniowie mieli piękne plaŜe i morze w zasięgu ręki oraz mogli poznawać piękno krajobrazu, 
kultywować tradycje i obyczaje Ojczyzny naszych serc. Otaczali nas ludzie pełni Ŝyczliwości i troski.  
 To był naprawdę wspaniale spędzony czas, pełen niezapomnianych chwil. 
Szanowni Państwo, pełni głębokiej wdzięczności, kierujemy słowa uznania do: 
 Pana Wójta Jerzego Włudzika, naszej stałej opiekunki Ireny Skurczyńskiej, Samorządu i całej 
społeczności Gminy Kosakowo. Serdecznie dziękujemy za udane kolonie.  
 śyczymy Szanownemu Państwu zdrowia, szczęścia, radości w rodzinach, realizacji najśmielszych 
planów i marzeń. 
   W imieniu wdzięcznych uczniów Dyrektor Szkoły Podstawowej w Duksztach   
            Czesława Bartoszewicz 

                                                                                                   
FESTYN PARAFIALNY W REWIE 
 
W niedzielę, 8 sierpnia, na boisku wiejskim w Rewie odbył  
się festyn parafialny z inicjatywy ks. Kanonika Stanisława 
Jarzembskiego, proboszcza parafii pw. św. Rocha w Rewie i 
Sołtysa. Wśród licznie rozstawionych straganów  do późnego 
wieczora czas umilała muzyka zespołu „ Dwa serca„ z Luzina.  
Jak przystało na festyn  rekreacyjny o charakterze rodzinnym, 
były atrakcje dla kaŜdej grupy wiekowej. Dla dzieci wata 
cukrowa, stragany z zabawkami, zamki dmuchane, 
zjeŜdŜalnie, samochody wyścigowe, praŜona kukurydza, 
konkursy i liczne niespodzianki.  Podniebienia gości radowały 
smakiem  pyszne ciasta rewskich gospodyń i kiełbaski z roŜna. 
Festyn rozpoczęła ceremonia  wręczenia nagród młodym 
adeptom szkółki Ŝeglarskiej.  Przygotowano konkursy w 
ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, finansowane z 
Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania i 
Problemów Alkoholowych.. Zabawy i   tańce tradycyjnie 
trwały do godz.21.00- uroczystego Apelu Jasnogórskiego.  
 
Organizatorzy festynu składają podziękowania wszystkim sponsorom, 
osobom i instytucjom  zaangaŜowanym w przygotowanie festynu. 
Uzyskane w czasie festynu pieniądze zasiliły fundusz budowy domu 
parafialnego. 
 
 
 

SZKUTY REWSKIE 
Przedstawiamy Państwu trzecią z 15 szkut rewskich- tworzących w latach 1862-1945 kaszubską, 
przybrzeŜną Ŝeglugę towarową w Zatoce Puckiej. 

 „Eugenia” 
Najdawniejszym właścicielem był pochodzący z Gdańska marynarz Jakub Klein. Osiedlił się on w 
Rewie w połowie XIX wieku. Statek przekazał swojemu zięciowi Janowi Bieszke z Rewy. 
W roku 1905 jednostka przechodzi remont generalny prowadzony przez szkutnika ze Stogów o 
nazwisku Lode. Remont był naprawdę kapitalny gdyŜ ze starego statku pozostały jedynie: stewa 
dziobowa, stępka i wręgi. Wymieniono nawet szpigiel /pawęŜ/. Po śmierci Jana Bieszke od wdowy 
odkupił „Eugenia” Franciszek Bigot teŜ z Rewy. Miało to miejsce około roku 1918. Latem 1939 roku 
Bigotowi wywozili torf z portu gdyńskiego na jego redę. Po wybuchu wojny Franciszek Bigot z synem 

Augustynem stawiają statek na Bece. Do końca swoich dni przetrwał jako jednomasztowiec. Osiadł na mieliźnie zimą 1939/40 
r. nieco na północ od „Arvina”. W 1942 roku Augustyn rozebrał nadwodną część kadłuba na opał. Podwodna część leŜała 
jeszcze na dnie w 1972 roku około 50 metrów od cypla, w ujściu rzeki Redy, o czym najlepiej wiedzieli rybacy rwący na nim 
sieci. 
    /z opracowania dr inŜ. Zygmunta Miszewskiego – mieszkańca Mostów/ 
 
 



 

„Odpocznijmy razem"- unijny program dla mieszkańców  

Pierwoszyna i Mostów 
Z przyjemnością informujemy Państwa, iŜ w ramach programu unijnego Odnowa i Rozwój Wsi, projekt 
Odpocznijmy Razem, który ma na celu rozwój i zagospodarowanie małych miejscowości na obszarze wspólnoty 
europejskiej- otrzymaliśmy dofinansowanie i juŜ realizujemy dwa miejsca rekreacji i odpoczynku. Przedstawiamy 
państwu wizualizacje 
 

 
 

Projekt zagospodarowania  
Skweru we wsi Pierwoszyno przy   

ul. Kaszubskiej 
Inwestycja ta obejmuje m.in. wprowadzenie  
*elementów wyposaŜenie terenu takich jak: 
-ławki parkowe 
-kosze na śmieci 
-pola piaskowe wraz z ogrodzeniem 
-urządzenia zabawowe dla dzieci 
-stojaki na rowery 
-tablice informacyjne 
-barierki zabezpieczające 
*roślinność ozdobną 
*oświetlenie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Projekt zagospodarowania  
Skweru we wsi Mosty przy  

ul. Szkolnej( za pomnikiem) 
Inwestycja ta obejmuje wprowadzenia: 
*elementów wyposaŜenia terenu 
-ławek parkowych 
-koszy na śmieci 
-placu zabaw (huśtawka podwójna, źrebak, koniki) wraz z 
ogrodzeniem 

*oświetlenia 
*roślinności ozdobnej. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 

Czego Jaś się nie nauczy...   

 

Narastające problemy związane z ochroną wód, powietrza czy gospodarki odpadami wzmaga 
konieczność ciągłego podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez promocję 
rozsądnego korzystania z zasobów jakie oferuje nam przyroda.  Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” po raz kolejny , w myśl zasady „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan 
nie będzie umiał”, zaprasza wszystkie szkoły i przedszkola z terenu swojego działania do 
skorzystania z propozycji edukacji ekologicznej przygotowanych na nadchodzący rok szkolny. 
WyraŜamy nadzieję, Ŝe placówki oświatowe, wzorem lat ubiegłych zaangaŜują się w promocję 
ekologicznego stylu Ŝycia wśród swoich podopiecznych, którzy dalej poprzez zabawę przekaŜą 
wiedzę rówieśnikom i dorosłym. 

W roku szkolnym 2010/2011 kontynuowane będą konkursy ekologiczne skierowane zarówno do dzieci najmłodszych, jak i młodzieŜy gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej. Dzieci przedszkolne oraz szkół podstawowych klas I-III zapraszamy do udziału w konkursie „Małe dzieci nie chcą śmieci”. 
Konkurs ten cieszy się duŜym zainteresowaniem od wielu lat, w tym roku będzie to jego XIII edycja. MłodzieŜ ze szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych a takŜe klas IV-VI szkół podstawowych zapraszamy do udziału w III edycji „Konkursu fotograficznego”. W tym roku tematem 
przewodnim w konkursie jest ochrona powietrza. Kontynuowane będą takŜe: „Program Reba”, w którym zbieramy zuŜyte baterie, oraz cieszący się 
od ośmiu lat niesłabnąca popularnością konkurs „Mała nakrętka-duŜy problem”. W ubiegłym roku szkolnym placówki oświatowe uczestniczące w 
tym konkursie zebrały prawie 18 ton nakrętek! MoŜe w tym roku zostanie pobity kolejny rekord? Wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-
Wychowawczym nr 2 z Gdyni oraz Zakładem Utylizacyjnym z Gdańska po raz dziewiąty zostanie zorganizowany „Konkurs wiedzy ekologicznej”, 
skierowany do młodzieŜy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej szkolnictwa specjalnego.  
W nadchodzącym roku szkolnym kontynuowane będą jednodniowe warsztaty terenowe. Wyjazdy te, organizowane są we współpracy ze spółkami 
OPEC, EC WybrzeŜe ( „Ciepło dla Trójmiasta” kierowane do uczniów III klasy gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych), PEWIK  
(„Oczyszczanie ścieków” kierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i „Ujmowanie i uzdatnianie wody” dla uczniów klas IV-VI szkó ł 
podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych) oraz Eko Dolina w ŁęŜycach ( „BliŜej Europy- nowoczesne metody 
gospodarowania odpadami” kierowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych). Z 
doświadczenia wiemy, Ŝe wizyty w zakładach wymienionych spółek odnoszą pozytywny skutek w procesie kształtowania postaw 
prośrodowiskowych wśród dzieci i młodzieŜy. 

Placówki oświatowe wszystkich poziomów nauczania zapraszamy do zaangaŜowania się w dwa projekty edukacyjne. Pewną nowością w roku 
bieŜącym będzie projekt pn. „Lider Lokalnej Ekologii”. Powstał na bazie doświadczenia z roku ubiegłego, kiedy to ogromnym zaangaŜowaniem 
wykazały się szkoły i przedszkola, które wzięły udział w realizowanej od kilku lat przez Związek kampanii pt. „W domowym piecu spalanie śmiec i 
truje i rujnuje”. Aktywność placówek oświatowych spowodowała, iŜ to przedsięwzięcie chcemy kontynuować w postaci kompleksowego, 
interaktywnego projektu edukacji ekologicznej. W bieŜącym roku szkolnym głównym zagadnieniem, któremu poświęcony będzie projekt jest 
ochrona powietrza oraz róŜne źródła energii. Będzie on realizowany pod hasłem „Ciepło Twojego domu”. Dzięki udziałowi w projekcie, placówka 
oświatowa będzie mogła zdobyć tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2010/2011”. Zupełnie nowym projektem, realizowanym na terenie Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest „Ekologiczna Sieć”. Związek zachęca placówki do współpracy, dyskusji i podejmowania wspólnych 
działań na rzecz ochrony środowiska, a tworzona sieć z pewnością odegra w tym procesie znaczącą rolę.   

Oferta edukacyjna Związku na rok szkolny 2010/2011 zostanie przekazana do placówek oświatowych za pośrednictwem  wydziałów edukacji 
urzędów miast i gmin. Szczegółowa oferta wraz z zasadami zgłaszania placówek do udziału w konkursach ekologicznych, warsztatach wyjazdowych 
i projektach edukacyjnych pojawi się takŜe na stronie internetowej Związku pod adresem www.kzg.pl w dziale „Edukacja ekologiczna”, zakładka 
„Aktualna oferta edukacyjna”. 

KONTAKT 

 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1 
81-651 Gdynia 
telefon/fax:58 624 45 99 
strona internetowa www.kzg.pl 
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl 
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: 58 624 75 15,  dos@kzg.pl . 

 

 



Dlaczego przewodniczący Rady Gminy Kosakowo                                                                                 
brakiem uchwały budŜetowej na rok 2010 obciąŜa Wójta 

Przewodniczący Rady Gminy Adam Miklaszewicz na sesji w dniu 30.12.2009r. poddał pod głosowanie 
projekt uchwały budŜetowej na rok 2010, która fizycznie nie istniała i jej treść zgodnie ze Statutem Gminy 
Kosakowo nie została odczytana przed głosowaniem, czym naruszył postanowienia par. 68 ust. 5 i 6 Statutu 
Gminy Kosakowo. 
Zwracał na to uwagę na sesji Wójt Gminy, mówiąc: „głosuje się uchwałę, która nie została odczytana i nie 
mieści się w Ŝadnych ramach”, a obecny na sesji radca prawny stwierdził, iŜ „ odczytanie budŜetu w chwili 
obecnej jest niemoŜliwością ze względu na liczbę przegłosowanych poprawek i konieczność wprowadzenia ich 
do dokumentu”. Naruszono przy tym procedurę uchwalania budŜetu zawartą w uchwale własnej Rady Gminy 
Kosakowo Nr LIII/91/2001. Bez ustalenia treści uchwały nie da się sprecyzować woli Rady Gminy. Była to 
raczej próba podjęcia uchwały, niŜ jej podjęcie.  
Zobowiązano Wójta Gminy /juŜ po głosowaniu/ do sporządzenia wersji uchwały zawierającej wszystkie 
przegłosowane 30.12.2009r. poprawki do projektu budŜetu. Wójt tzw. tekst jednolity uchwały budŜetowej 
technicznie przygotował i przekazał do Biura Rady Gminy, jednakŜe Przewodniczący Rady odmówił 
podpisania tego dokumentu, twierdząc, Ŝe nie odzwierciedla on tego, co przegłosowała Rada. Przekonanie 
Przewodniczącego i Wójta o treści uchwały było róŜne, pomimo, Ŝe Wójt w przygotowanej wersji uwzględnił 
wszystkie przegłosowane poprawki, a następnie udzielił wyjaśnień na szereg pytań na wykazane przez 
Przewodniczącego w tabelach róŜnice w budŜecie Gminy. 
Zgodnie z par. 54 ust. 3 w związku z par. 18 pkt 6 Statutu Gminy Kosakowo przewodniczący Rady jest 
zobowiązany do przekazania Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia zakończenia sesji podpisanej przez 
siebie uchwały Rady wraz z wnioskami. Wójt Gminy po otrzymaniu podpisanej uchwały zobowiązany jest do 
jej niezwłocznego przesłania organom nadzoru celem zbadania jej zgodności z prawem. W przypadku 
uchwały budŜetowej przesyła się ją Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przewodniczący Rady 
p. Adam Miklaszewicz nie wykonał tego obowiązku. 
Wójt kilkakrotnie wzywał Przewodniczącego Rady do podpisania uchwały budŜetowej. Ostatecznie 
Przewodniczący dopiero na początku sierpnia br. podpisał kolejną wersję tekstu uchwały budŜetowej na 
2010r. Opóźnienia w uchwaleniu budŜetu uniemoŜliwiały wykonywanie przez Wójta zadań publicznych 
Gminy, w tym inwestycji 2010r., a ponadto stwarzały zagroŜenie dla realizacji wspólnych z innymi gminami 
projektów finansowanych z U.E. W obecnym stanie istnieje groźba konieczności zwrotu dotacji z funduszy 
U.E. w kwocie ponad 300 tys. zł. na program „Pakiet startowy”, realizowany juŜ od 2009r. 
Pan Adam Miklaszewicz pełni funkcję Przewodniczącego Rady juŜ drugą kadencję, co oznacza, Ŝe zna 
procedury podejmowania uchwał. Wystarczyło, by zarządził przerwę w obradach sesji w dniu 30.12.2009r. na 
przygotowanie odpowiedniego jednolitego tekstu uchwały budŜetowej, a następnie ją odczytał i zarządził 
głosowanie nad całością. Na uchwalenie budŜetu Rada Gminy miała czas do końca stycznia 2010r. 
Ze statutu Gminy Kosakowo: Par. 68 ust. 5 – W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami 
wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały. 
ust. 6 – Przewodniczący moŜe odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 5, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek 
nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy Adam Miklaszewicz w końcu 6 sierpnia br. podpisał uchwałę budŜetową z 30.12.2009r. Chyba się 
przestraszył zarządu komisarycznego, gdyŜ krąŜyły słuchy, Ŝe komisarzem moŜe zostać Wójt Jerzy Włudzik. A wprowadzenie 
zarządu komisarycznego skutkowałoby w takim przypadku zawieszeniem Rady Gminy. 
 

Poszukujemy świadków wypadku Fiata Marea z motocyklem, który zdarzył się w dniu 20 kwietnia br. 
ok. godz. 16.30 na ul. Wiejskiej m. Kosakowem a Pogórzem. 

Informacje pod nr telefonu 604 340 537 

 

 

 

Św. pamięci 
Brechelke Józef, Rewa lat 72 

Kolp Anastazja, Kazimierz lat 80 
Trybull Edward, Mosty lat 63 

Trzaskowski Andrzej, Rewa lat81 
Wojtowicz Jadwiga, Suchy Dwór lat 86 

„Biuletyn” - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo 

Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke ( Sekr. Redakcji) 
Adres: 81-198 Kosakowo ul. śeromskiego 69, tel. 058 660-43-00, fax 660-43-01 e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl 

Ukazuje się między 20 a 25 dniem kaŜdego miesiąca. Nakład 2800 egz. 



 

WMUROWANIE KAMIENIA W ĘGIELNEGO POD ROZBUDOWĘ 
KOMISARIATU POLICJI W KOSAKOWIE  

ORAZ OBCHODY ŚWIETA POLICJI W KOSAKOWIE 

29 lipca br. w Kosakowie miały miejsce dwie waŜne uroczystości. 
Pierwsza to Święto Policji powiatu puckiego, na której w restauracji 
„Kaszubska” w Kosakowie policjanci i pracownicy policji zostali 
odznaczeni i nagrodzeni za szczególne zaangaŜowanie i profesjonalizm 
w słuŜbie. 3 policjantów otrzymało z rąk I Z-cy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Zbigniewa Macczak odznakę 

"ZasłuŜony Policjant" nadaną przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 44 policjantów mianowano na 
wyŜsze stopnie policyjne. Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik 
wyróŜnił policjanta Komisariatu w Kosakowie st.asp. Jarosława 
Fifielskiego nagrodą rzeczową za oddaną i wzorową słuŜbę. W 
drugiej części odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod rozbudowę Komisariatu Policji w Kosakowie. 
Policjanci i zaproszeni goście przeszli przed gmach Urzędu Gminy 
Kosakowo i Komisariatu Policji w Kosakowie, gdzie Wiceminister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Starosta Powiatu 
Puckiego Wojciech Dettlaff, Wójt Gminy Kosakowo Jerzy 

Włudzik oraz I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Gdańsku insp. Zbigniew Macczak, Komendant Powiatowy Policji w 
Pucku podinsp. Piotr Bolin i Komendant Komisariatu Policji 
Kosakowie asp. Dariusz Bartnicki dokonali uroczystego podpisania 
aktu inaugurującego budowę Komisariatu Policji w Kosakowie. 
Wmurowano takŜe kamień węgielny pod rozbudowę. Miejsce 
rozbudowy poświęcił Ks. Dziekan, Proboszcz Parafii p.w.Św. 
Antoniego w Kosakowie Jan Grzelak. Cieszymy się, Ŝe kosakowscy 
policjanci juŜ niedługo będą pracować w lepszych warunkach.  

 

NASZE DZIECI NA KOLONIACH W GMINACH PARTNERSKICH 

Dzieci z gminy Kosakowo tradycyjnie od kilku lat 
wypoczywają w zaprzyjaźnionych gminach. Uroki 
naszych pięknych gór pod okiem nauczycieli ze 
szkoły w Mostach podziwiała grupa 59 uczniów. W 
połowie lipca po 2 tygodniach zadowolone i 
wypoczęte dzieci powróciły do domu.  
Wtedy 12 lipca druga grupa ( 44 uczestników) 
wyjechała do śerkowa pod opieką nauczycieli z 
Dębogórza. Przez 2 tygodnie kroczyli śladami 
Piastów, wypoczywali i zaŜywali kąpieli w basenach 
w śerkowie. 
Nasz region miały moŜliwość poznać dzieci z 
śerkowa i Krościenka, te ostatnie 23.08. opuściły 
szkołę w Mostach. Wszystko co dobre niestety się 
kończy. W wiosce Ŝeglarskiej w Rewie gościły dzieci 
z Litwy. Wymarzona lipcowa pogoda, wschody i zachody słońca na plaŜy zauroczyły magią miejsca litewskich 
gości. 
 
W załączeniu zdjęcie z śerkowa. Ogród w Muzeum Arkadego Fiedlera. 

 


