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             Nr  10/2010  Kosakowo, październik 2010 roku   egzemplarz bezpłatny      ISDN 1730-6108            
 

Dnia 10 listopada 2010r.  
 

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik  
zaprasza na 

Uroczystą Akademię związaną z  
Obchodami 92 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości: 
18:00 Wieczornica z okazji Święta Niepodległości  
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 

* Wręczenie Złotych Kłosów 
* Występ Chóru „Morzanie” , teatru muzycznego HALS,  
oraz Młodzieżowego Chóru Gminnego 

 
 
 
w naszej Gminie. 

Wójt Gminy Kosakowo 

zaprasza do udziału w  

V Biegach Niepodległościowych 
na trasie Kosakowo-Pierwoszyno, 
które odbędą się o godzinie 13:00. 

 
Zgłoszenia i informacje w Urzędzie Gminy Kosakowo p.106 nr tel. (58) 660-43-02 

 
Ks. Proboszcz Jan Grzelak informuje, że o godzinie 11:00 odprawi Mszę Św. w intencji Ojczyzny, w kościele 
w Kosakowie. Po Mszy Św. nastąpi złożenie kwiatów na cmentarzu wojskowym przy miejscowym kościele. 

 
 

„Kaszubska Lilia”  
dla Pana Tadeusza Krzysztofa  

 
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa 

o wyróżnieniu „Kaszubską Lili ą”, którą przyznaje raz do roku 
żukowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego za 
pielęgnowanie bogactwa kulturalnego regionu - Honorowego 
Mieszkańca gminy Kosakowo Pana Tadeusza Krzysztofa. 
Wręczenie nagrody miało miejsce podczas uroczystego jubileuszu 
znanego również w naszej gminie, m.in. z prowadzenia Festynu 
Kaszubskiego w Rewie, artysty estradowego, kompozytora, barda 
kaszubskiego- Pana Edmunda Lewańczyka. „Kaszubską Lili ę” 
wręczono również jubilatowi oraz Pani Teresie Hoppe-Prezes ZKP w 
Gdyni. 
Na uroczystości gratulacje wyróżnionym złożyli m.in. Senator 
Dorota Arciszewska- Mielewczyk oraz Wójt gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik.  
 

 
Zdjęcia autorstwa Pani Longiny Templin 

 

 

                                   

 

        

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

 

 



ZAPRASZAMY NA BIAŁ Ą NIEDZIEL Ę  
KOSAKOWO 7 listopad 2010 r.  
w godzinach od 10:00 do 13:00  

Możliwość bezpłatnej konsultacji i diagnostyki lekarskiej u specjalisty. 
 

Organizatorzy: 
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śródmieście z Gdyni. 

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. 
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOSAKOWO. 

Patronat: 
1. WÓJT GMINY KOSAKOWO 
2. PREZES N ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE  

3. DYREKTOR GDYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDYNI. 
4. Dyrekcja N ZOZ KOSAKOWO. 

 
Cel przedsięwzięcia: 
1. Zapoznanie mieszkańców Gminy z zadaniami pomocy doraźnej i pomocy nocno-świątecznej realizowanej przez Gdyńskie Pogotowie 
Ratunkowe. 
2. Zapoznanie mieszkańców Gminy z planowaną na terenie gminy Kosakowo przez N ZOZ Śródmieście  inwestycją – budową przychodni 
świadczącej usługi specjalistyczne, diagnostyczne i rehabilitacyjne. 
3. Zapoznanie mieszkańców gminy KOSAKOWO ze specjalistyczną i diagnostyczną ofertą N ZOZ Śródmieście realizowaną w 
dotychczasowych lokalizacjach. 
4. Propagowanie badań profilaktycznych realizowanych w N ZOZ Kosakowo. 

 
Plan przedsięwzięcia: 

• Pokaz ambulansu specjalistycznego i jego wyposażenia medycznego realizującego zadania pomocy doraźnej na terenie 
gminy, 
• Pokaz technik reanimacyjnych przez ratowników medycznych przy użyciu fantomu, 
• Ćwiczenie przez mieszkańców gminy Kosakowo pomocy przedmedycznej pod okiem ratowników medycznych. 
• Informacja o zasadach realizacji stacjonarnej i wyjazdowej pomocy nocno świątecznej przez SP ZOZ MSPR w Gdyni. 
• Realizacja programu profilaktycznego w tym: badanie spirometryczne płuc, ocena badania przez lekarza- dr Filipsa, 
przekazanie wskazań medycznych. 
• Wykonanie badań diagnostycznych PSA w ramach programu profilaktycznego propagowanego przez Pomorski Związek 
Pracodawców Służby Zdrowia, 
• Wykonanie badań morfologicznych krwi, poziomu cukru we krwi, 
• Porady lekarza geriatra- dr Basińska  
• Porady lekarza logopedy- mgr Przyłuska 
• Porady lekarza ortopedy- dr Kentner 
• Porady lekarza neurologa- dr Galubiński 
• Porady lekarza dermatologa- dr Jodkowski 
• Porady położnej środowiskowej – zaproszenia na badania cytologiczne, 
• Porady pielęgniarki środowiskowej, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi, wydawanie skierowań na 
badania diagnostyczne 

 
Większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, jak ważne są badania profilaktyczne, jak często należy je wykonywać i w jaki sposób trzeba 
się do nich przygotować. Warto wiedzieć, że dzięki diagnostyce laboratoryjnej można wykryć choroby jeszcze przed pojawieniem się 
objawów klinicznych. 

 
AKCJA PROFILAKTYCZNA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO 

 
Krew na oznaczenie poziomu PSA oraz do innych badań profilaktycznych, po okazaniu dowodu tożsamości z numerem PESEL jest 
pobierana w gabinecie zabiegowym w Przychodni Kosakowo. 

 
Zasady dobrego przygotowania pacjenta: * do oznaczenia poziomu PSA 

1. Badanie powinno być wykonane przed lub najwcześniej 3 tygodnie po badaniu palpacyjnym per rectum 
2. Pacjent powinien zaniechać jazdy na rowerze przez ok. 7 dni przed pobraniem krwi 
3. Należy zachować wstrzemięźliwość seksualną ok. 2 dni przed badaniem. 
4. Krew na oznaczenie PSA nie musi być pobrana na czczo lub w godzinach rannych, ale od ostatniego posiłku powinno upłynąć 
przynajmniej 2-3 godziny. 

 
*do oznaczenia profilu lipidowego 

Zaleca się w dniu poprzedzającym badanie spożycie lekkiej kolacji do godz. 18.00, nie picie alkoholu. 
 

*do zbadania poziomu glukozy we krwi ( CUKIER ) 
Pacjent musi być bezwzględnie na czczo czyli co najmniej 5-6 godz. po posiłku. Wieczorem kolacja bez słodyczy. 

 
 



Poradnie urologiczne w Gdyni 
1. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście”, ul. Armii Krajowej 44  tel. 58 781 18 20 
2. NZOZ „Przychodnia Orłowo”, ul. Wrocławska 54 tel.58 668 04 12, 58 664 88 97 
3. NZOZ „Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka”, ul. Sojowa 33C tel. 58 669 06 30 
4. Euromedicus, ul. Czechosłowacka 3 tel. 58 660 81 60 
5. NZOZ VIP-MED Gdynia ul. Armii Krajowej 38-42 tel. 58 661-48 83  
6. ZOZ Poliklinika „evi-MED”  ul. Bp. Dominika 16-22 tel. 58 622 95 10 /11 

POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE 
Promocja zdrowia ginologiczno-położniczego w ramach programu profilaktycznego raka szyjki macicy (zaproszenia na 

wykonanie badania cytologicznego), fizjologii kobiety, badania palpacyjnego piersi (10 zaproszeń na bezpłatną mamografię). W ramach 
mini szkoły rodzenia edukacja przedporodowa kobiet ciężarnych, poród, połóg, laktacja i związane z tym problemy. 

Badanie cytologiczne realizowane w ramach programu profilaktycznego raka szyjki macicy skierowany jest do kobiet w 
wieku od 25 do 59 lat. Badania przeprowadzane są raz na trzy lata. Badanie będzie realizowane po uprzedniej rejestracji tel. w poradni 
ginekologicznej w N ZOZ Śródmieście w Gdyni. Szczegółowe informacje będą umieszczone na zaproszeniu wydawanym przez położne. 
Program profilaktyczny chorób oddtytoniowych: Adresowany jest do osób powyżej 18 r. życia, palących papierosy, lub w przeszłości 
paliły papierosy. 
W Ramach programu przeprowadzone będzie badanie diagnostyczne przy użyciu respiratora oraz zostanie udzielona porada lekarska. 
Osoby kwalifikujące się do II etapu programu otrzymają zaproszenia. 
 
Logopeda: Badanie logopedyczne zostanie przeprowadzone przy użyciu specjalistycznego urządzenia diagnostycznego.  Zapraszamy 
dzieci i osoby dorosłe od 5 roku życia, które mają wady wymowy. 
 
Do geriatry zapraszamy osoby powyżej 65 r. życia. 

 
Nasze Jubilatki 

 
Z okazji 104-tych Urodzin Pani Marii Schimmelpfenig z Kosakowa  

Szacowną Jubilatkę odwiedzili ks.dz. Jan Grzelak, Wójt Jerzy Włudzik oraz Sołtys Anna Chojnicka 
 

  
 

Jubileusze wyjątkowych Urodzin obchodziły również Panie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jadwiga Dettlaff z Rewy 92 lata      Teodora Borska z Rewy 90 lat      Maria Miler z Pogórza 92 lata 
 

 

Wszystkim Paniom życzymy dużo zdrowia, pomyślności i radości. 
 



SPRAWOZDANIE 
z prac Wójta Gminy Kosakowo  
w okresie od 13.08. – 6.10.2010r.  

 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Zarządzeniem Nr 52/2010 w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego z dnia 6.08.2010r. stwierdzającym nieważność uchwały 
Nr LXI/60/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
uchyliłem wcześniej wydane zarządzenie Nr 43/2010 w sprawie czynności likwidacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. 
2. Zarządzeniem nr 58/2010 określiłem wzory formularzy do opracowania wniosków do projektu budżetu 
Gminy Kosakowo 
3. Zarządzeniem Nr 59/2010 zobowiązałem kierowników referatów, a także samodzielne stanowiska, dyrektorów jednostek organizacyjnych, dyrektorów 
instytucji kultury do opracowania materiałów planistycznych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011 
4. Zarządzeniem Nr 63/2010 powołałem komisje archiwizacyjną dla przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP  
przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r. 
5. Zarządzeniem Nr 65/2010 zarządziłem przeprowadzenie inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. 

II. GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI 
1. Wójt Gminy Kosakowo w oparciu o decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 września 2009 roku zawarł z Wojewodą Pomorskim umowę użyczenia z 
dnia 09 września 2010 roku. Gmina Kosakowo otrzymała na okres 30 lat teren o pow. 252 ha pod lotnisko cywilne Gdynia-Kosakowo. Obecnie oczekujemy 
na protokolarne przekazanie infrastruktury wojskowej. 

2. W dniu 6 września 2010 roku odbył się trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnych działek budowlanych położonych w Kosakowie (teren 
Złotych Piasków). W wyniku licytacji zostały sprzedane 3 działki nr 11/14, 11/17 i 11/18 o łącznej powierzchni 2778 m2 za łączną cenę brutto 558.372,00 zł 
(około 201,00 zł za 1m2). 

3. Zawarcie umowy dzierżawy na teren w miejscowości Kosakowo przy cmentarzu komunalnym – część działki nr 50/3 z przeznaczeniem na sprzedaż 
zniczy i kwiatów  stanowisko nr „3”– 3 m2. Czynsz dzierżawny 66 zł + VAT  dziennie na okres 3 dni.  

4. Zawarcie umowy dzierżawy na teren w miejscowości Dębogórze Wybudowanie – działka nr 375/1 o pow. 3694 m2 obręb Dębogórze z przeznaczeniem 
na pastwisko dla koni bez wykonywania działalności gospodarczej na okres od 27 lipca do 31 grudnia 2010 roku. Czynsz dzierżawny jednorazowy w 
kwocie 139,12 zł +  + VAT 22 % .  

5. W dniu 23 września 2010 roku nastąpiło rozwiązanie umowy dzierżawy na teren położony w Dębogórzu Wybudowaniu przy ul. Krótkiej o pow. 0,42 ha 
(budynek mieszkalny i szklarnia) z uwagi na rezygnację złożoną przez dotychczasowego dzierżawcę i zły stan techniczny budynku. 

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

1. W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Prowadzenie zajęć dla dzieci przedszkolnych w ramach projektu Superprzedszkolak - 

innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w gminie Kosakowo zostały wybrane niżej wymienione oferty:  
Dla części 1 - Oferta złożona przez: Alicję Żabczyńską – cena brutto 20.270,00 zł, dla części 2 - Oferta złożona przez: Lidię Klimaszewską, - cena brutto 
8.615 zł, dla części 3 - Oferta złożona przez: Barbarę Mazur – cena brutto 10.130zł, dla części 4 - Oferta złożona przez: Hannę Bujas – cena brutto 20.000 zł. 
dla części 5 – Oferta złożona przez: Alicję Łątkowską – cena brutto 8.615  zł, dla części 6 - Oferta złożona przez: Mariolę Kucińską – cena brutto 8.615 zł. 
2. W wyniku przetargu nieograniczonego na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część 3 została wybrana 
oferta złożona przez: Pracownię Studiów Architektonicznych i Planowania Przestrzennego ATA,  ul. Królewiecka 93/2, 83-300 Elbląg za cenę brutto 
wykonania zamówienia 5.000 zł. /wpłynęło 5 ofert/. 
3. W wyniku przetargu nieograniczonego na Remonty istniejących nawierzchni w ciągu dróg gminnych – nr 2 wpłynęły 2 oferty. Została wybrana oferta: 
dla cz. 1, 2, 6 - Przedsiębiorstwa Drogowego Gdynia sp. z o.o. ul. Handlowa 27, 81-061 Gdynia. Cena ofertowa (brutto) wykonania zamówienia wynosiła: 
- dla części 1 /ul. Konopna/ - 40.440,29 zł., - dla części 2 /ul. Miętowa/ - 69.401,39 zł., - dla części 6 /ul. Jabłoniowa/ 183.461,95 zł. 
dla części 3,4,5 - Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A. ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia. Cena ofertowa (brutto) wykonania zamówienia wynosiła: - dla 
części 3 /ul. Majowa/ - 68.603,65 zł. ,- dla części 4 /ul. Polna/ - 135.818,94 zł., - dla części 5 /ul. Sosnowa/ 158.978,20 zł. 
4. W wyniku przetargu nieograniczonego na Remonty istniejących nawierzchni w ciągu dróg gminnych – nr 3 wpłynęły 2 oferty. Została wybrana oferta 
złożona przez: Wakoz sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 3, 84-242 Luzino. Ccena ofertowa (brutto) wykonania zamówienia wynosiła: - dla zad. 1 /ul. 
Kujawska/ - 71.965,75 zł., - dla zad. 2 /ul. Chabrowa/ - 57.867,37 zł., - dla zad. 3 /ul. Goździkowa/ 79.664,51 zł., - dla zad. 4 /ul. Przybosia/ - 84.508,06  zł., 
- dla zad. 5 /ul. Herberta/ - 115.509,12 zł. 
5.  W przetargu nieograniczonym na Usługi żywienia w oparciu o dzierżawę kuchni - 2  wpłynęły 2 oferty. Została wybrana oferta: IGUANA Usługi 
Gastronomiczne Kamil Stopikowski, ul. Piastowska 32, 82-500 Kwidzyn za cenę brutto wykonania całości zamówienia 1.168.950 zł. Ceny jednostkowe 
netto za:- obiad połówkę 3,22 zł., -  obiad pełny 4,67 zł.,  -  całodzienne wyżywienie 17,00 zł. 
6. W wyniku przetargu nieograniczonego na Remont Domu Kultury w Dębogórzu wpłynęły 3 oferty /1 została odrzucona/. Została wybrana oferta: 
Weldtech Service Mateusz Brzozowski, ul. Majowa 14, 81-198 Kazimierz za cenę brutto wykonania zamówienia 282.479,41 zł.  
7. Unieważniono przetarg nieograniczony na Budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w Kosakowie, gdyż najkorzystniejsza oferta przekroczyła 
kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wpłynęło 5 ofert w cenie brutto od  448.299,98 zł..do 780.761,69 zł.  
Małe zamówienia. Zawarto umowy: 
1/ z firmą ZOMBRUK z Redy na wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Pogórzu za cenę brutto wykon. zamówienia 27.938 zł.. 
2/ z PUK PEKO w Kosakowie na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Przybosia – M. Dąbrowskiej za cenę brutto wykonania zamówienia 28.487 
zł. 
3/ z PUK PEKO w Kosakowie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bahdaja w S. Dworze za cenę brutto wykonania zamówienia 34.927,80 zł. 
4/ Firma Budowlana MERONK z Rumi na remont posadzek w Przedszkolu w Kazimierzu za cenę brutto wykon. zamówienia 23.719,20 zł. 
5/ WASKO Rumia na wyposażenie do Sali gimnastycznej SP w Dębogórzu za cenę brutto 33.500 zł. 
6/ PUK PEKO w Kosakowie na dostawę sześciu pomp kanalizacyjnych do przepompowni ścieków za cenę brutto 25.000 zł. 
7/ PUK PEKO w Kosakowie na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Falistej w Mechelinkach za cenę brutto 44.408 zł. 
8/ PUK PEKO  w Kosakowie na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Jabłoniowej za cenę brutto 26.034 zł. 
9/ z firmą OKRÓJ z Pomieczyna na przebudowę urządzeń melioracyjnych – ul. Deszczowa Mosty za cenę brutto 33.631,44 zł. 
 

IV. SPOTKANIA I NARADY WÓJTA 
16.08. – wizja lokalna przed otwarciem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębogórzu 
17.08. – udział w naradzie kierowników urzędu Gminy Kosakowo, rozmowy z rolnikami przed wyjazdem na dożynki na Litwie 
18.08. – przyjęcia interesantów 
19.08. – spotkanie u Wojewody Pomorskiego ws. lotniska, rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko ds. obsługi interesanta. 
23-27.08. – urlop Wójta

 
Z-ca Wójta 
23.08. – udział w rozmowach dotyczących nawierzchni ul. Pomorskiej w Dębogórzu /koło szkoły/ 
26.08. – rozmowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w sprawie doprecyzowania umowy dot. lotniska pomiędzy Wójtem Gminy Kosakowo a Wojewodą 
Pomorskim, kontrola dokumentacji dot. przekazania ul. Słowikowej w Suchym Dworze 



27.08. – rozmowa w Starostwie Puckim nt. wysypisk gruzu i śmieci w Gminie Kosakowo; koordynacji działania służb porządkowych 
 

30.08. – spotkanie dotyczące budowanego centrum handlowego na Pogórzu, udział w naradzie dyrektorów szkół gminnych 
31.08. – spotkanie ws. dokumentów dot. przejęcia terenów lotniska 
01.09. – udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mostach 
02.09. – udział w jubileuszu 104-urodzin Pani Schimmelpfennig, uroczyste otwarcie Sali gimnastycznej w Dębogórzu 
03.09. – udział w odbiorze drogi przez łąki, spotkanie z  Prezes Spółki Investgas - rozmowy  na temat współpracy i funduszy na rzecz Gminy Kosakowo 
04.09. – otwarcie sezonu piłkarskiego klubu Sztorm Mosty 
06.09.– przyjęcia interesantów, Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy  
07.09.– wyjazd z Zarządem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o./Dębogórze do Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia - wręczenie zaproszenia na obchody 
71. rocznicy Obrony Kępy Oksywskiej oraz na Festiwal Piosenki Żołnierskiej 
08.09. – przyjęcia interesantów, udział w ostatecznych ustaleniach treści umowy użyczenia terenów pod lotnisko /w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku/ 
09.09. – podpisanie z Wojewodą Pomorskim aktu przekazania 252 ha terenu lotniska wojskowego z przeznaczeniem na urządzenie lotniska cywilnego, 
udział w zebraniu wiejskim wsi Dębogórze 
10.09. – udział w uroczystościach święta Bazy Lotniczej Babie Doły, spotkanie z Prezesem Związku Nauczycielstwa Cypru 
11.09. – udział w uroczystości 30. rocznicy NSZZ Solidarność w Gdyni 
13.09. – Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin  
14.09. – udział w Zebraniu Wiejskim w Dębogórzu Wybudowaniu 
15.09. – przyjęcia interesantów, udział w Zebraniu Wiejskim w Kazimierzu 
16.09. – gwarancyjny przegląd dróg na terenie gminy Kosakowo 
17.09. – udział w pasowaniu na uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Mostach 
18-19.09. – obecność na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Pierwoszynie 
20.09. – uroczyste obchody 71. rocznicy Obrony Kępy Oksywskiej z udziałem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia 
21.09.– udział w jubileuszu urodzin Pani Miller i Pani Borskiej, udział w Zebraniu Wiejskim w Suchym Dworze 
22-26.. – udział w uroczystościach 15. Dożynek Rejonu Wileńskiego na Litwie 
27.09. – udział w Zebraniu Wiejskim w Kosakowie 
28.09. – wizja lokalna w zakresie postępów prac budowy budynku socjalnego na Pogórzu, udział w Zebraniu Wiejskim w Rewie 
29.09. – przyjęcia interesantów, udział w Zebraniu Wiejskim w Pierwoszynie 
30.09. – przyjęcia interesantów 
01.10. – rozmowy z Dyrektorem Wyszomirskim przy udziale z-cy Wójta nt. komunikacji na terenie Gminy Kosakowo, rozmowy z Prezesem Klubu 
Piłkarskiego „Sztorm” Mosty nt. dalszej działalności klubu i zabezpieczenia sali gimnastycznej na treningi, udział w uroczystości 55-lecia działalności 
artystycznej Pana Edmunda Lewańczyka, podczas którego mieszkaniec naszej Gminy - Honorowy Obywatel Gminy Kosakowo p. Tadeusz Krzysztof z 
Rewy otrzymał wyróżnienie „Kaszubską Lili ę” 
04.10. – udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy 
05.10.– rozmowa z przedstawicielami Kancelarii Prawniczej dot. umowy dzierżawy terenu lotniska dla spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo 
06.10. – przyjęcia interesantów. 

 
HARMONOGRAM WEJ ŚĆ GRUP SPŁECKICH NA HAL Ę SPORTOWĄ PRZY GIMNAZJUM  

W MOSTACH ORAZ NA SAL Ę GIMNASTYCZN Ą SZKOŁY PODSTAWOWEJ W D ĘBOGÓRZU 
SOBOTY: LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2010 

Listopad 2010: 6, 13, 20, 27 
Grudzień 2010: 4, 11, 18 
 
  Hala Mosty Sala Dębogórze 
 SOŁECTWA Godziny Godziny 

1. 
Suchy Dwór 
Pogórze 

11:00 – 13:00 15:00 – 17:00 

2. 
Dębogórze 
Dębogórze Wyb. 

13:00 -15:00 17:00 – 19:00 

3. 
Kosakowo 
Kazimierz 

15:00 – 17:00 19:00 – 21:00 

4. 
Pierwoszyno 
Mosty 

17:00 – 19:00 11:00 – 13:00 

5. 
Rewa 
Mechelinki 

19:00 – 21:00 13:00 – 15:00 

 
Wolne terminy na Sali Sportowej w Dębogórzu, do indywidualnego ustalenia z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dębogórzu, dla mieszkańców rejonu szkolnego wsi Dębogórze tj.: 
-Dębogórza 
-Dębogórza Wybudowanie 
-Kazimierza 
-Kosakowa 
 

 
 

 

PONIEDZIAŁEK 18:00 – 19:30 
ŚRODA 15:00 – 17:00 

 

Św. pamięci 
Stanisław Hyjek z Dębogórza, lat 66 
Anna Maksyś z Pierwoszyna, lat 57 

Ludwik Hasiak z Pogórza, lat 64 
Schirmacher Juliusz z Rewy, lat 78 
Wiecka Brygida z Pogórza, lat 84 

 



Podsumowanie rundy jesiennej juniorów Sztormu Mosty 
 
Juniorzy C1 Sztormu Mosty (rocznik 1996 i młodsi) zakończyli 
rundę jesienną sezonu 2010/2011. W swoim debiutanckim  
sezonie podopieczni trenerów Andrzeja Zawadzkiego i Michała 
Michalskiego spisują się bardzo dobrze. Na półmetku zajmują 
trzecie miejsce w tabeli, jednak drugiemu miejscu ustępują tylko 
ze względu na gorszy bilans bramkowy (punktów mają tyle 
samo). Jak zgodnie twierdzą obydwaj szkoleniowcy, za 
dotychczasowe osiągnięcia chłopakom należą się wielkie 
gratulację i pochwały. My również podpisujemy się pod tym 
stwierdzeniem i młodym „Sztormowcom” życzymy równie 
udanej piłkarskiej wiosny co jesieni, dziękując również trenerom 
za ich znaczący wkład w sukcesy Sztormu Mosty. 
 

 
Pomorska Klasa B – Gdańska gr.I 

 
Sezon piłkarskiej B klasy trwa w najlepsze i powoli zbliża się do 
zimowej przerwy. W dotychczas rozegranych dziesięciu kolejkach, 
seniorzy Sztormu Mosty, zgromadzili 20 punktów i zajmują trzecie 
miejsce w tabeli. Jak pisano m. in. w Dzienniku Bałtyckim, 
„Sztormowcy” są jednym z objawień sezonu i mimo iż jest to ich 
pierwszy start w tego typu rozgrywkach, to są w ścisłej czołówce. 
Podopieczni trenera Andrzeja Zawadzkiego, mają jeszcze przed przerwą 
zimową do rozegrania trzy mecze, które rozstrzygną o ostatecznej 
pozycji po pierwszej połowie rozgrywek.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liga dla najmłodszych 

 
Zapraszamy do wspólnych treningów w 
szczególności dzieci urodzone w 1999, 
2000 i 2001 roku. Od wiosny Sztorm 
Mosty zgłasza zespół do Pomorskiej ligi 
juniorów D1 (rocznik 1999 i młodsi). 
Więcej informacji na stronie internetowej 
lub u trenerów odpowiedzialnych za 
najmłodszą grupę treningową: 
P.Zawadzkiego i P. Formelli  
tel.608-272-212 
 

 
 
 

 

Tabela – Juniorzy C1, Sezon 2010/2011 

Lp Nazwa drużyny Bramki Punkty 
1. Pogoń Lębork 33-2 18 

2. Orzeł Choczewo 48-9 13 

3. Sztorm Mosty 23-14 13 
4. UKS 82 Klukowo 15-31 6 

5. Kaszuby Połchowo 10-29 5 

6. Sokół Bożepole Wielkie 21-15 4 

7. KS Chwaszczyno 11-61 1 

Zaproszenie na mecz: 
 

Klub Sportowy Sztorm Mosty Gm. Kosakowo zaprasza na: 
Zakończenie rundy jesiennej sezonu 2010/2011 

Sztorm Mosty vs Huragan Smolno 

Niedziela, 14.11.2010, godzina 12.00 
Boisko na Złotych Piaskach 

 
Zapraszamy na oficjalną stronę internetową klubu: 

www.sztormmosty.futbolowo.pl 



DZIEŃ PAPIESKI 
13.10.2010 

     „Zwiastuję Wam radość wielką – mamy Papieża!” – tymi słowami 
16 października 1978 r. obwieszczono światu objęcie tronu 
papieskiego przez Karola Wojtyłę, który przybrał imię Jana Pawła II.  
     W rocznicę tego wydarzenia w Szkole Podstawowej w Dębogórzu 
odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci naszego wielkiego 
rodaka. Uczniowie przedstawili życiorys Karola Wojtyły, recytowali 
wiersze upamiętniające postać i czyny naszego papieża. Piosenki 
śpiewane podczas apelu przypominały o dobroci i mądrości Jana 
Pawła II. Wszyscy obecni na apelu mieli okazję obejrzeć tablicę 
upamiętniającą osobę papieża. Na końcu uroczystości został 
zaprezentowany film animowany o życiu Karola Wojtyły. Nad 
przebiegiem całości wydarzenia czuwała pani katechetka Olga 
Piechowska, której serdecznie dziękujemy za dostarczenie wielu 
wzruszających chwil. Niech wynikiem naszej wspólnej zadumy nad 
dziełem papieża Jana Pawła II będzie pamięć o jego słowach: „ 
Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, 
reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości 
własnej oraz narodu i Kościoła” 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  
14.10.2010 

     Święto Edukacji Narodowej zostało uczczone w naszej szkole 
uroczystym apelem. Występ został przygotowany pod kierunkiem 
p. Magdaleny Piasecznej oraz p. Łukasza Kołaka przez chór 
szkolny. Uczniowie pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki 
oraz składali życzenia Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim 
pracownikom naszej szkoły. Zwieńczeniem uroczystości były 
specjalne życzenia oraz uroczyste odśpiewanie „Stu lat!” dla 
obchodzącej tego dnia urodziny p. Dyrektor Haliny Foltynowicz. 
Wszyscy uczniowie serdecznie dziękowali nauczycielom za 
codzienny trud pracy dydaktycznej i wychowawczej. Na 
uroczystość zaproszeni zostali emeryci, którzy wiele lat z 
poświęceniem pracowali w szkole w Dębogórzu. Podczas 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej gościli przedstawiciele 
samorządu oraz ksiądz Jan Grzelak, który w swojej przemowie 
mówił o trudnym powołaniu, jakim jest praca nauczyciela. Dodał 
otuchy wszystkim nauczycielom i przypomniał, że ciężar 
wychowania spoczywa głównie na rodzicach, którzy są 

pierwszymi nauczycielami swoich dzieci. Nawoływał, aby rodzice kształtowali w dzieciach szacunek do wszystkich dorosłych, nauczycieli 
oraz katechetów. Uroczystość dostarczyła obecnym wielu wzruszeń i łez radości. 

 

DĘBOGÓRSKIE KWIATKI DLA HOSPICJUM 
17.10.2010 

17 października 2010 dzieci z naszej szkoły wystąpiły w Gdyni w muszli 
koncertowej przed Teatrem Muzycznym. Hospicjum św. Wawrzyńca z 
Oksywia organizowało "Pola Nadziei". Zachęcano ludzi do sadzenia cebulek 
żonkili, które zakwitną wiosną. Występ dzieci przyciągał przechodzących ludzi 
do wzięcia udziału w tej akcji. Dzieci z zespołu "Dębogórskie kwiatki" 
zaprezentowały repertuar kaszubski: koseder, cinda, szewiec …. W drugiej 
części programu dziewczynki z klasy IV zatańczyły dwa tańce współczesne, 
klasa I - poloneza, a solistki: Natalia Szczygieł, Honorata Miszewska, 
Małgorzata Śliwa zaśpiewały piosenki. Na koniec wszyscy podskakiwaliśmy w 
rytmie polki amerykańskiej.  

Dzieci wraz z nauczycielkami: Teresą Czerwińską. Emilią Mathea i 
Izabelą Pieczyńską oraz rodzice otrzymali serdeczne podziękowania od 
dyrektora hospicjum księdza Grzegorza Milocha. 

 

Sołtys wsi Dębogórze Józef Melzer informuje, że w dniach 13, 14, 15 listopada w godzinach od 13:00 do 21:00  
będzie przyjmował w sprawie podatków od nieruchomości. 

Więcej informacji pod numerem tel. 604-239-033 

 
 

„Biuletyn” - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo 
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Anna Padée ( Sekr. Redakcji) 

Adres: 81-198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69, tel. 058 660-43-00, fax 660-43-01 e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl 
Ukazuje się między 25 a 30 dniem każdego miesiąca. Nakład 2900 egz. 



JESIEŃ Z LATAWCEM  
15.10.2010 

     Październik przywitał nas piękną pogodą, w związku z czym 
odbyło się w naszej szkole Święto Latawca. Zabawa rozpoczęła 
się pokazem magii oraz cyrkowych akrobacji artystów z Odessy. 
Pokaz wywołał wiele entuzjazmu wśród publiczności. Było 
mnóstwo radości i oklasków. 
     Następnie wszyscy przenieśliśmy się na boisko szkolne gdzie 
odbył się konkurs na najpiękniejszy latawiec. W konkursie 
pierwsze miejsce w kategorii klas IV – VI zajęli wychowankowie 
klasy IV, w kategorii klas 0 – III uczniowie z klasy I a. 
Najpiękniejszy latawiec z oddziałów przedszkolnych przygotowała 
grupa „Biedronek”, czyli pięciolatki. Prawdziwym jednak 
sprawdzianem dla latawców był ich pokaz ich umiejętności 
latania. Te, które wzbiły się w powietrze, wzięły udział w 
konkursie na najdłużej utrzymujący się na niebie latawiec. 
Pierwsze miejsce zajął latawiec Joanny Kazub z klasy IV, 
właścicielem drugiego najdłużej utrzymującego się latawca była 
Marta Nowosielska również z klasy IV, a trzecie miejsce zajęła 

Martyna Majdecka z klasy VI b. 
     Impreza kontynuowana była na sali gimnastycznej, gdzie odbyły się konkurencje sportowe takie jak: przeciąganie liny i skoki w 
workach. Zawody sportowe urozmaicone zostały występem dwóch dziewczęcych zespołów tanecznych. Ponadto odbył się konkurs na 
najlepszy wierszyk związany z owocami lub warzywami. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni soczkami oraz jabłuszkami, a w 
konkursie na najładniejszy uśmiech po wypiciu soku z cytryny pierwsze miejsce zajął Mateusz Bujak z kl. VI a. 
    Wszystkim dzieciom oraz ich wychowawcom gratulujemy wspaniałych pomysłów w tworzeniu latawców oraz woli walki w zawodach 
sportowych.  

 
 

Remont świetlicy szkolnej w Dębogórzu 
 

Podczas tegorocznych wakacji szkolnych w Zespole Szkoły Podstawowej  
im. Obrońców kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu 
trwał remont świetlicy szkolnej. Pomieszczenie to jest usytuowane w starym 
przedwojennym budynku i od wielu lat nie było remontowane. W związku z tym, iż ściany, 
sufit i podłoga wymagały natychmiastowego odnowienia, postanowiliśmy pozyskać 
wsparcie z zewnątrz. Pomocną dłoń wyciągnęli do nas Dyrekcja LeRoy Merlin w Rumi, 

które zasponsorowało materiały 
budowlane: płyty kartonowo gipsowe, 
farby, lamperię drewnianą. Państwo 
Justyna i Szymon Tabakiernik zakupili 
stoliki i krzesełka, finansowo zaś wsparli nas Państwo Sylwia i Dominik Skarżyńscy. 
Nad całością prac czuwały Pani projektant wnętrz Joanna Jankowska oraz nauczyciel 
świetlicy pani Angelika Ptach. 
Świetlica po remoncie budzi podziw nie tylko uczniów, ale również wszystkich 
odwiedzających. 
 Wszystkim ofiarodawcą bardzo serdecznie dziękuje Dyrekcja Szkoły, pani 
nauczycielka świetlicy, ale przede wszystkim uczniowie. Nagrodą dla nas uśmiech 
dzieci. 

 
 

 BIBLIOTEKA GMINNA- OGŁOSZENIA 
Biblioteka Gminna bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”, którego realizatorem jest Fundacja 

Orange (powołana przez Telekomunikację Polską i Orange). Otrzymaliśmy dotację w wysokości 1515,46 zł. Cel darowizny to edukacja 
oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek. Pieniądze mają zostać przeznaczone w szczególności na 
zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych, a także na zakup materiałów do prowadzenia projektów o charakterze 
edukacyjnym w roku 2010. W ramach przyznanej nam dotacji przede wszystkim pokryjemy roczny koszt dostępu do Internetu. Ponadto 
zorganizujemy warsztaty z obsługi komputera/Internetu dla dorosłych/seniorów. 

Ponadto po raz kolejny pozyskaliśmy dotację w wysokości 1200 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej – Zakup 
nowości wydawniczych dla bibliotek.  

Za naszymi oknami pojawiła się już jesień… Dlatego też począwszy od 1 października zachęcamy do obejrzenia jesiennej 
wystawy poświęconej jeżom. Te przemiłe zwierzątka rozgościły się w naszych bibliotecznych gablotach. Jeże, wykonane z przeróżnego 
tworzywa (m. in. z bursztynu, szkła, muszelek, drewna, gipsu, wosku), są własnością Pani Anny Pobłockiej, mieszkanki Kosakowa, która 
zbierała je przez wiele lat i uzbierała całkiem sporą kolekcję. Zapraszamy do jej obejrzenia. Już teraz informujemy, że w miesiącu grudniu 
zorganizujemy wystawę o tematyce zimowo - świątecznej, zatytułowaną "Świąteczne impresje", autorstwa Pani Renaty Parzuchowskiej. 

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo serdecznie zaprasza 

na wieczorek poetycki autorstwa Pani Wiktorii Śliwińskiej pt. „Nie ominiesz jesieni”, 

który odbędzie się 8 listopada 2010 roku o godzinie 17:00 w siedzibie biblioteki . 



Internet w Gminie Kosakowo – ciąg dalszy…. 
 

Jak zapewne wiele osób pamięta, w dniu 4 marca b.r. odbyła się „Gminna Konferencja dotycząca rozwoju sieci internetowej oraz sieci telewizji 
kablowej” zorganizowana przez Wójta Gminy Kosakowo – Jerzego Włudzika. 

Jak już wspominaliśmy w poprzednich publikacjach, jedna z firm biorących udział w konferencji – Pro-internet Sp. z o.o. - zaprezentowała 
koncepcję wykonania na terenie Gminy nowoczesnej sieci światłowodowej i świadczenia za jej pomocą usług szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz 
innych usług telekomunikacyjnych. 

Celem przybliżenia Państwu postępu jaki dokonał się w tym temacie, poprosiliśmy Prezesa Zarządu firmy Pro-internet – Pana Wojciecha 
Piasecznego o krótką rozmowę. Odpowiedzi na postawione przez nas pytania prezentujemy poniżej. 
 
Dzień dobry. 
Zaprezentowana przez Państwa na konferencji propozycja została bardzo pozytywnie przyjęta przez mieszkańców uczestniczących w dyskusjach po 
prezentacjach. Na czym konkretnie polega rozwiązanie techniczne zaproponowane przez Pro-internet ? 
 

Dzień dobry. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie na konferencję, która uświadomiła nam jak dużym problemem 
na terenie Gminy jest brak stabilnego, szerokopasmowego Internetu. Konferencja utwierdziła nas w przekonaniu, że inwestycja w Gminę 
Kosakowo – pomimo iż nie należy do najprostszych – warta jest zachodu i może być dla nas fascynującym wyzwaniem.   

Rozwiązanie techniczne zaproponowane przez naszą firm ę polega na wybudowaniu nowoczesnej sieci światłowodowej, obejmującej 
swoim zasięgiem całą Gminę Kosakowo. W proponowanym rozwiązaniu, do każdego budynku zainteresowanego ofertą operatora, doprowadzany 
jest kabel światłowodowy. Tego typu rozwiązanie określane jest jako FTTH (Fiber To The Home) i w chwili obecnej jest najnowocześniejszym na 
świecie rozwiązaniem technicznym z zakresie dostarczania usług telekomunikacyjnych do klientów indywidualnych.   
 
Jakie są przewagi zaproponowanej technologii światłowodowej w stosunku do innych rozwiązań technicznych, np. radiowych ? 
 
Ogromne. Przede wszystkim niezwykle niska awaryjność sieci, gwarantująca bezprzerwowe dostarczanie usług. Sieci światłowodowe są w pełni 
odporne na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, wiatr), a z uwagi na to iż światłowody nie przewodzą prądu, są również odporne na przepięcia 
elektryczne oraz wyładowania atmosferyczne. 
Kolejną zaletą światłowodów są ich ogromne przepustowości – wraz z rozwojem Internetu, zwiększenie przepływności do 100 Mbit/s czy też 1 
Gbit/s dla pojedynczego gospodarstwa domowego nie będzie stanowiło żadnego problemu.  
 
Jakie usługi telekomunikacyjne będą świadczone na terenie naszej Gminy ? 
 
Przewidujemy uruchomienie wszystkich usług oferowanych w 
chwili obecnej przez Pro-internet, t.j. dostępu do Internetu, 
telewizji kablowej oraz cyfrowej telefonii stacjonarnej. Na 
przełomie 2011 i 2012 roku będziemy uruchamiać kolejną 
usługę – cyfrową telewizję kablową, która również będzie 
dostępna dla mieszkańców  Gminy Kosakowo. Ze szczegółami 
naszej oferty można zapoznać się na stronie internetowej 
www.pro-internet.pl 
 
Na jakim etapie są sprawy formalne związane z wybudowaniem 
wspomnianej sieci światłowodowej na terenie Gminy Kosakowo ?  
 
Nie ukrywam, że wybudowanie tego typu sieci na terenie 
naszej Gminy jest rentowne tylko i wyłącznie w przypadku 
dofinansowania inwestycji przez Unię Europejską.  
Pod koniec maja b.r. złożyli śmy wniosek o dofinansowanie 
projektu z funduszy unijnych. I mam tutaj dobr ą wiadomość! 
Nasz wniosek przeszedł pozytywnie wstępną kwalifikacj ę oraz 
ocenę formalną. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, iż 
zostanie finalnie zaakceptowany, o czym powinniśmy wiedzieć 
mniej więcej w grudniu b.r.   
 
Kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia inwestycji i jak długo 
będzie trwała jej realizacja ? 
 
Po finalnym zaakceptowaniu wniosku i podpisaniu umowy o 
dofinansowanie zamierzamy bezzwłocznie przystąpić do prac 
projektowych. Sądzę, iż nastąpi to w I kwartale 2011 roku.  
Realizacja inwestycji zaplanowana jest na okres 36 miesięcy –  
w tym okresie sieć będzie sukcesywnie budowana i 
uruchamiana etapami. 
 
Czy w związku z realizacją inwestycji Gmina będzie ponosiła 
jakieś koszty ? 
 
Nie. Całość inwestycji zostanie sfinansowana przez Pro-
internet Sp. z o.o. – mam nadzieję iż z wykorzystaniem 
funduszy unijnych. Gmina Kosakowo nie będzie ponosiła z 
tego tytułu żadnych kosztów. 
  
Dziękuję bardzo za rozmowę. 
Dziękuj ę również. Będziemy Państwa  informować na bieżąco 
o dalszym postępie prac. 
  

 
 
 



Skwer w Mostach i Pierwoszynie 

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż zagospodarowywanie terenów zielonych w Mostach i Pierwoszynie, w ramach 
programu unijnego Odnowa i Rozwój Wsi, projekt Odpocznijmy Razem, który ma na celu rozwój i zagospodarowanie 
małych miejscowości na obszarze wspólnoty europejskiej, zostało zakończone. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas 
miejsca wypoczynku i zabawy dla naszych pociech, znajdą Państwa aprobatę i będą się cieszyć dużym zainteresowaniem nie 
tylko w słoneczne dni. 
MOSTY 
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Bieżący rok, jest kolejnym, już dziewiątym rokiem realizowania 
kampanii profilaktycznej ”Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Prowadzone 
działania swoim zasięgiem obejmują wszystkie współpracujące w 
realizacji programów profilaktycznych szkoły, sołectwa, instytucje.  
Poza przesłaniem nakazującym organizowanie wszelkich 
przedsięwzięć bez udziału używek, dostępne są materiały edukacyjne 
przygotowane przez profesjonalistów. Ukierunkowanie oddziaływań 
na funkcjonowanie najbardziej oczywistej formy współżycia ludzi, 
czyli na rodzinę, na jej funkcjonowanie  
i spełnianie obowiązków wychowawczych jest podstawowym 
założeniem kolejnej kampanii edukacyjnej: „POSTAW NA 
RODZINĘ”. W tym duchu odbyły się dwie imprezy integrujące 
społeczności lokalne wokół spraw dotyczących wszystkich pokoleń. 
Zdrowa rodzina stanowi podstawę społeczeństwa,  
w którym role jej członków i zadania rodziców są wyraźnie 
wyodrębnione i w takim założeniu jest to najwyższy  
i najpełniejszy obraz w realizacji powołania do rodzicielstwa 
większości spośród nas. Nawiązaniem do celów integrujących 
bliskich wszystkich pokoleń jest również obiekt usytuowany przy 
wjeździe do Pierwoszyna oraz we wsi Mosty. Miejsca spotkań trzech 
pokoleń będą zapewne stanowić nowe skwery, przystanki dla 
rowerzystów korzystających z całego systemy ścieżek rowerowych, 
jak i seniorów opiekujących się wnuczętami. Naszą radością i troską 
niech będzie to, co za pomocą naszego wkładu, udało się 
zrealizować! 



WYBORY SAMORZ ĄDOWE – 21.11.2010r. 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Kosakowo 

z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.1) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Rady Gminy Kosakowo 

oraz Wójta Gminy Kosakowo  
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 800 do 2200. 

    Wójt Gminy   /-/ Jerzy Włudzik  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zapewniamy dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. Prosimy w dniu wyborów wcześniej zgłosić przewóz osobie 
dyżurującej w tut. Urzędzie Gminy pod nr tel. 58 660-43-14. 
Przed wydaniem karty do glosowania, komisja sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z 
fotografią. 
Spis wyborców do wglądu w tut. urzędzie, pokój nr 5 na parterze, tel. 58 660-43-14. Osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy mogą się 
dopisać się do spisu wyborców najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów 
Informacje nt. wyborów w Gminie Kosakowo zamieszczamy na bieżąco na  stronie internetowej Gminy na www.kosakowo.pl  / 
WYBORY 

 
W A Ż N E 

DLA POSIADACZY KONCESJI NA SPRZEDA Ż ALKOHOLU. 
ALE NIE TYLKO! 

Jak co roku, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odbędzie się szkolenie 
dla sprzedawców i posiadaczy koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, które są towarem szczególnym.   
Na spotkanie w dniu 16.11.2010r. do Urzędu Gminy zaproszone zostają osoby, którym potrzebna jest wiedza o zasadach przestrzegania 
prawa w wyżej wspomnianym zakresie . W szczególności są to pracownicy barów, pubów, restauracji i sklepów. 
Może zdarzyć się, że nieprzestrzeganie prawa spowoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, spowoduje sankcje 
administracyjno-prawne a nawet sankcje karne. Jest to ważny element, często skuteczny w postępowaniu wobec rażącego naruszenia prawa 
i dobrego obyczaju, który nakazuje troskę o trzeźwość młodzieży. 
Edukacyjny charakter szkolenia, z przekazem multimedialnym porusza wyobraźnię. Obiegowe stereotypowe opinie o małej szkodliwości 
środków psychoaktywnych weryfikują doniesienia medialne. Te najbardziej wstrząsające skutki picia i zażywania to śmierć, czasem są to 
odroczone w czasie zaburzenia psychiczne, niewiązane z wcześniejszym używaniem alkoholu, czy tak „medialnych” dopalaczy. 
Konsekwencją jest także uszkodzenie wielu organów, z którymi trzeba przeżyć resztę życia. Oczywistą prawdą jest fakt, że każda 
substancja niebędąca zdrowym napojem czy pożywieniem, po prostu zatruwa nasze organizmy. Stąd producenci wszelakich używek 
ścigają się w przekazach promujących rekreacyjne używanie polepszaczy nastroju, bez skutków ubocznych. 
 I jest w tym zawarta głęboka „prawda”! Wszak to nie oni zapijają się, trują, ćpają. Oni tylko robią duży biznes na naiwnych i chorych! Jest 
więc to tylko ich prawda, bo nie ich szkoda! 
 Również w naszych gminnych sklepach obecne są różne środki zmieniające świadomość i rzekomo pozytywnie energetyzujące nasze 
organizmy. Uwaga sprzedawcy! Uwaga rodzice! Bądźmy czujni zanim naszym dzieciom zostaną one sprzedane! Odpowiedzialność za 
sprzedaż alkoholu nieletnim poniesie „złapany” na gorącym uczynku sprzedawca, za używanie przez dzieci i młodzież innych środków 
ponoszą odpowiedzialność głównie rodzice! Dla dzieci, młodzieży rodziców działania edukujące prowadzą szkoły. Zachęcamy więc do 
korzystania ze spotkań z psychologiem, pedagogami szkolnymi i w sytuacjach problemowych ze służbami pomocowymi. 
 Zawsze lepiej zapobiegać problemom, niż przepisami prawa egzekwować to, co jest nakazem dobrej woli i daje poczucie satysfakcji z 
dobrze przestrzeganego prawa!  

                                                 
 

Numer 
obwodu  

Granice obwodu głosowania/ 
miejscowości 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej/ 
nr telefonu 

1 

Mosty 
Mechelinki 

Gimnazjum w Mostach – Hala Sportowa 
ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty, tel. 0 604 311 780 

lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 

2 
Rewa Oddział Przedszkolny w Rewie 

ul. Koralowa 1, 81-198 Rewa, tel. 058  679 13 78 
 

3 

Pierwoszyno 
Kosakowo 

 

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

 

4 

Dębogórze 
Dębogórze-Wybudowanie 

Kazimierz 

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu 
ul. Pomorska 30, 81-198 Dębogórze, tel. 58  679 13 25 

lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 

5 
Pogórze 

Suchy Dwór 
Szkoła Podstawowa w Pogórzu 

ul. Szkolna 15, 81-198 Pogórze, tel. 058  665 76 30 
 



 
Gdzie oddać elektrośmieci? Do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych! 

 
Zapewne nie raz spotkałeś się z problemem pozbycia się starego telewizora czy zepsutej drukarki. Dzikie wysypiska zlokalizowane 

głównie w lasach, w naturalnych zagłębieniach, wydają się być idealnym miejscem do pozostawienia starych sprzętów, bo przecież nikt nie 
widzi. Rozwiązanie to wydaje się być najprostsze, jednak krótkowzroczne. Ponadto, prawnie zabronione. Za wyrzucenie zużytego sprzętu 
lub baterii razem z innymi odpadami grożą wysokie kary pieniężne! 

 
Do grupy zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych (ZSEE) zaliczają się 

wszystkie urządzenia, które zasilane są prądem elektrycznym lub bateriami, głównie sprzęt RTV i 
AGD z naszych gospodarstw domowych a także same baterie. Mieszkańcy Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” powinni i mają możliwość nieodpłatnie oddać ZSEE do jednego 
z dziewięciu obecnie funkcjonujących PZON (Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Są to 
specjalnie wyposażone kontenery, w których odpady magazynowane są w sposób bezpieczny, a 
następnie przekazywane do firm specjalizujących się w odzysku i recyklingu. W trakcie demontażu 
wiele części ponownie wchodzi do obiegu, znacznie obniżając koszty produkcji nowego sprzętu, a 
co za tym idzie niższą cenę końcową produktu. Ponadto, odzysk wielu elementów, głównie 
metalicznych, pozwala zmniejszyć zużycie surowców naturalnych.  

 
ZSEE można także oddać w trakcie Objazdowych Zbiórek Odpadów Niebezpiecznych 

(OZON) organizowanych trzy razy do roku, pozostawić w sklepie - w przypadku zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, lub w 
punkcie serwisowym - kiedy naprawa okaże się nieopłacalna (adresy pozostałych PZON i terminy objazdowej zbiórki dostępne są na 
stronie www.kzg.pl).  
 

Odpowiednie zagospodarowanie ZSEE skutkuje nie tylko efektem ekonomicznym, ale przede wszystkim ekologicznym, 
zapobiegając przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska. Związki te, m.in.  rtęć, kadm, związki bromu, freon (zawarty 
w płynie chłodniczym lodówek) wypłukiwane przez deszcz, trafiają do naszego organizmu wraz z pożywieniem,  powodując bardzo 
groźne choroby, min. upośledzenie wzroku, słuchu i mowy, układu moczowego i rozrodczego, nadciśnienie, choroby nowotworowe, 
problemy neurologiczne, uszkodzenia wątroby, zaburzenia rozwoju niemowląt. Obieg materii w przyrodzie sprawia, że to co dzisiaj 
wyrzucimy „za płot”, jutro zjemy lub wypijemy. 
 
Zatem jak gospodarować ZSEE? Przedstawiamy kilka podstawowych informacji: 
PO PIERWSZE 
Ze względu na zawartość szkodliwych substancji zużyty sprzęt nie może być składowany razem z innymi odpadami. Mówi o 
tym symbol przekreślonego pojemnika umieszczany na sprzęcie.  
PO DRUGIE 
Mieszkańcy gminy Kosakowo mogą nieodpłatnie oddać sprzęty do Punku Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Zapraszamy do 
najbliższych PZON w Gdyni-Pogórze na ul. Żeliwnej 3 (czynny od we wtorki i czwartki 14:00-17:00 oraz w soboty  11:00-15:00) oraz w 
Rumi na ul. Dębogórskiej 148 (czynny od poniedziałku do piątku 10:00-18:00 oraz soboty 10:00-15:00). 
PO TRZECIE 
Prawie wszystkie elementy ZSEE mogą być odzyskane i poddane recyklingowi. Tylko kilka % urządzeń nie nadaje się do odzysku i muszą 
być unieszkodliwione. Pamiętajmy jednak, że proces demontażu powinien być prowadzony w specjalistycznych zakładach, przez 
fachowców z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 
PO CZWARTE 
Sprzęty jeśli są sprawne oddaj potrzebującym, a zepsute odnieś do punktu zbierania. 
PO PIĄTE 
Oszczędzaj energię-wyłączaj czuwanie w telewizorach, zmywarkę i pralkę włączaj tylko kiedy są pełne! Takie działania wydłużą 
żywotność naszych sprzętów, a my chronimy nie tylko środowisko ale i zawartość swojego portfela! 
 

PAMI ĘTAJ ! 
Pozbywając się zużytych sprzętów legalnie i bezpiecznie 

chronisz siebie i środowisko. 
KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1 
81-651 Gdynia 
strona internetowa www.kzg.pl 
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl 

 
 


