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

Nr  11/2010  Kosakowo,    listopad 2010 roku       egzemplarz bezpłatny       ISDN 1730-6108 

GMINA KOSAKOWO - PODSUMOWANIE KADENCJI 

Jerzy Włudzik Wójt Gminy Kosakowo  

 
Uwaga! – autobus linii 105 od dnia 20 listopada br. jeździ do Mechelinek. 

 
WYBORY SAMORZADOWE – 21 LISTOPADA 2010 r. 
 
Wybierać będziemy przedstawicieli: do Rady Gminy /karta do głosowania koloru białego /, Wójta Gminy / karta do głosowania koloru 
różowego /, do Rady Powiatu Puckiego / karta do głosowania koloru żółtego / i do Sejmiku Województwa Pomorskiego / karta do 
głosowania koloru niebieskiego/. 
 
Mieszkańcy Mostów i Mechelinek głosować będą – w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach, Rewy – glosować będą w 
Przedszkolu w Rewie, Kosakowa i Pierwoszyna glosować będą w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, Dębogórza, Dębogórza 
Wybudowania i Kazimierza – glosować będą w Szkole Podstawowej w Dębogórzu,  Pogórza i Suchego Dworu – głosować będą w 
Szkole Podstawowej w Pogórzu. Lokale wyborcze czynne będą w godz. od 8,00 do 22,00. 
 
Zapewniamy dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. Prosimy w dniu wyborów wcześniej zgłosić przewóz osobie 
dyżurującej w Urzędzie Gminy pod nr tel. 58 660-43-14. 
 
Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie / w jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych zarejestrowanych na 
terenie Gminy/ informuje, że wszelkie obwieszczenia i informacje n.t. wyborów w Gminie Kosakowo znajdują się na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej na www.kosakowo.pl w zakładce z lewej strony WYBORY. 
Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie informuje, że wszyscy kandydaci na radnych do Rady Gminy Kosakowo i kandydaci na 
Wójta Gminy złożyli oświadczenia lustracyjne, że nie współpracowali z organami bezpieczeństwa państwa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Przedstawiciele Gminy Kosakowo w Radzie Powiatu Puckiego: 

 
Mirosław Busz – 2 kadencje w Radzie Powiatu Puckiego, w latach 2002-2010, w tym 6 lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Powiatu 

Zbigniew Turzyński – radny powiatowy trzech kadencji w latach 1998-2010 
Andrzej Dzienisz – radny powiatowy w latach 2006-2010 

Radnym powiatowym dziękujemy za wspieranie naszych inicjatyw. 

Szanowni mieszkańcy Gminy Kosakowo 
 
          Stało się już tradycją, że na koniec kadencji przedstawiam Państwu biuletyn gminny, 
podsumowujący dokonania władz samorządu. Wskazuję w nim na nasze wspólne osiągnięcia, 
wypracowane z radą gminy oraz na zebraniach wiejskich, spotkaniach z mieszkańcami, 
przedsiębiorcami i inwestorami. Świadczą one o tym, jak zarządza się gminą. 
 
          Łatwiej było o rozwój w pierwszym okresie obejmowania przeze mnie rządów, po latach 
marazmu. Teraz jest to ciężka praca nad systematycznym i stałym wzrostem gospodarczym.  Nie 
chodzi o błyskotliwe posunięcia i spektakularne osiągnięcia, ale trwały i rzeczywisty wzrost 
gospodarczy, zwiększający poziom życia mieszkańców. 
 

         W tej kampanii można było usłyszeć różne opinie o pracy kierowanego przeze mnie Urzędu,  
nie obejmujące całej prawdy. Pewnie jeszcze, w dobiegającej końca kampanii wyborczej, pojawią się inne nieprzychylne 
informacje. Zatem niech mówią za siebie osiągnięcia. 
 
        Pragnę podziękować mieszkańcom za współpracę i przychylność dla podejmowanych działań. Dziękuję radnym, sołtysom, 
kadrze pedagogicznej szkół oraz organizacjom pozarządowym działającym na naszym terenie, a także księżom parafii gminnych za 
dobrą radę i wsparcie. 
 
             Szczególne słowa kieruję do ludzi młodych, którzy swoją aktywną pracą i działalnością w klubach sportowych, 
organizacjach, stowarzyszeniach tworzą dobry wizerunek naszej Gminy, dając gwarancję jej stabilizacji na przyszłość. 
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II. Rada Gminy Kosakowo - organ uchwałodawczy 
w kadencji 2006-2010 

  
Brzozowska Alicja  Bober Ireneusz   Dąbrowski Sławomir  Godlewski Dariusz      
Kądziela Marek   Klimczyk Wojciech  Kurowski Andrzej   Merchel Alina              
Miklaszewicz  Adam  Piotrowska Mirosława  Olszewski Jerzy   Roszak Bożena     
Strzelec Antoni   Śliwi ńska Wiktoria   Zielińska Maria  
  

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Kosakowo na kadencję 2006-2010 odbyła się w dniu 25 listopada 2006r.  
Wybrano wówczas  przewodniczącego,  którym  został  Adam Miklaszewicz  oraz wiceprzewodniczącego - Ireneusza  Bobera.  
 

Powołano organy wewnętrzne Rady: 
 - Komisję rewizyjną w składzie: przewodniczący Kądziela Marek, członkowie: Brzozowska Alicja, Godlewski Dariusz, Olszewski Jerzy, 
Piotrowska Mirosława 
- Komisję budżetowo – gospodarczą z przewodniczącą Alicj ą Brzozowską  
- Komisję Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu z przewodniczącym Wojciechem Klimczykiem. 
- Komisję Ekologii, Rolnictwa i Rybołówstwa i Ochrony Środowiska z przewodniczącą Wiktorią Śliwi ńską   
 - Samorządu Terytorialnego i Zdrowia z przewodniczącym Sławomirem Dąbrowskim. 
 
21.05.2010r. odwołano Komisję Budżetowo-Gospodarczą oraz Ekologii, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i w zamian powołano Komisję 
Budżetowo-Rolną z przewodniczącą Mirosławą Piotrowską. Rada Gminy Kosakowo odbyła 71 sesji, na których podjęła 479 uchwał. 
Większość z nich dotyczyła gospodarki nieruchomościami - 96 (sprzedaż, zamiana, nabycie, dzierżawa itp.), miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy - 40, nazewnictwa ulic – 35, budżetu – 41. 

W wyniku podj ętych uchwał: 
 

zawarto m.in. porozumienia:  
1. w sprawie udzielenia Szpitalowi im. Brudzińskiego w Gdyni pomocy finansowej w formie dotacji celowej  na realizację zadania „ Zakup 
sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb uruchomienia Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Elektrostymulacji”. 
2. o dofinansowaniu zakupu samochodu gaśniczego oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej Pucku.  
3. z Miastem Gdynia  dotyczące zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę Miasta Gdyni na uczniów zamieszkałych w Gminie 
Kosakowo i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 
4. z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie określenia zasad współpracy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa 
publicznego w Gminie Kosakowo i podniesienia poziomu obsługi jej mieszkańców poprzez poprawę pracy w Posterunku Policji 
Kosakowie 
5. na mocy którego powierzono Gminie Gdynia zadanie polegające na przebudowie skrzyżowania ul. Płk Dąbka – Czernickiego – 
Wiejskiej – Szkolnej położonego na terenie Gminy Gdynia i Gminy Kosakowo. 
6. w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na  realizację zadań dotyczących dróg 
powiatowych przebiegających przez Gminę 
7. na mocy którego powierzono Powiatowi Puckiemu zadanie polegające na przebudowie skrzyżowania ul. Płk Dąbka – Czernickiego – 
Wiejskiej – Szkolnej położonego na terenie Gminy Gdynia i Gminy Kosakowo  
8. w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 101 (ul. Żeromskiego ) z drogami powiatowymi nr 1517G (ul. Żeromskiego) i nr 1519G (ul. Chrzanowskiego)  
9. w sprawie udzielenia Gminie Jastarnia pomocy finansowej w formie dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Odtworzenie 
zasobów rybnych Zatoki Puckiej 
10. z Gminą Miasta Gdynia  dotyczącego zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę Miasta Gdyni na uczniów zamieszkałych w 
Gminie Kosakowo i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 
12. w sprawie wspólnego opracowania przez samorządy województwa pomorskiego projektu Obwodnicy Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej (OPAT). 
13. delegowano przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pucku. 

 
uchwalono: 

 
1. zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród Wójta Gminy Kosakowo za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za wysokie wyniki sportowe 
2. program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów kierunków dziennych szkół wyższych 
3. Gminny Program Aktywności Lokalnej na lata 2008 – 2013 oraz Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2020, 
4. Plany odnowy miejscowości: Mosty, Pierwoszyno, Dębogórze, Kosakowo na lata 2009-2015 
5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kosakowo na lata 2010-2015 
6. programy: współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, programy Koordynacji i Współpracy w Przeciwdziałaniu Narkomanii, Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Kosakowo 
7. zakończono wieloletni proces tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, co w przyszłości ma ułatwić znacznie procesy 
inwestycyjne.  
8. utworzono w Pierwoszynie nowy lokal wyborczy.  
9. po raz pierwszy w historii Gminy Kosakowo,  Rada Gminy przyznała tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Kosakowo”. 
 
Ostatnia robocza sesja Rady Gminy Kosakowo upływającej kadencji odbyła się 9. 11.br., a 12.11. kończy się kadencja .   
 
Oprócz uchwał dotyczących organizacji wewnętrznej Rady Gminy, inicjatywa uchwałodawcza należała przede wszystkim do Wójta Gminy 
Jerzego Włudzika – organu wykonawczego Gminy. 
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III. Wójt Gminy – organ wykonawczy Gminy  
wyniki gospodarcze Gminy Kosakowo – w latach 2002-2010 

 

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały 

2002r. 2006r. 2010r. 
/na 26.10./ 

6.465 8.152 9.338 
 

BUDŻET GMINY  
DOCHODY /w mln. zł./ 

 

lata 2003 2006 2010 
plan 

Dochody 
ogółem 

19,9 25,4 41,0 

dochody 
własne 

10,7 15,8 20,4 

Dochód na 
jednego 

mieszkańca 
2.880 3.116 4.390 

 
WYDATKI /w mln. zł./ 

 

lata 2003 2006 2010 
plan 

wydatki 19,3 24,1 40,7 

 
 
 

 

WYDATKI NA INWESTYCJE GMINNE 

2002-2006 2007-2010 

28,4 mln. zł. 65 mln. zł. 

RAZEM - 93,4 mln. zł. 
w tym inwestycje oświatowe 12,5 mln. zł. 

 
 

ŚRODKI UNIJNE 
 

Pozyskane środki unijne na terenie gminy Kosakowo 

42, 9 mln zł 

Ogółem z inwestycjami ochrony środowiska wykonanymi  
przez PEWiK na terenie gminy 

108,4 mln zł 
 

 

Zadłużenie Gminy Kosakowo 
• w chwili obejmowania urzędu przez obecnego Wójta 

w 2002r. - 6.300.000 zł, tj. 31,6% w stosunku do 
dochodów 

• stan zadłużenia na 31 grudnia 2010r. będzie wynosić 
13.160.000 zł, tj. 31% w stosunku do dochodów , w 

tym obligacje na wykup gruntu pod gimnazjum, 
zaciągnięte w 2007 roku – 6.400.000 zł.. 

Faktyczne zadłużenie Gminy (bez obligacji na grunty 
pod przyszłe gimnazjum) wynosi 16,4 % w stosunku 

do dochodów. 

 
 

Pamiętajmy, że zaciągane kredyty: 
*umożliwiają nam aplikację i korzystanie z funduszy 
unijnych, które wymagają wkładu własnego 
*pozwalają już dziś na korzystanie z postawionych 
budowli i infrastruktury, nie czekając na lata 
następne, aż zgromadzimy fundusze 

Bierzmy przykład z najlepszych! 
Rozwijająca się bardzo szybko gmina Gniewino 

wykorzystuje maksymalnie fundusze unijne, buduje 
infrastrukturę i nie boi się, że ma 42,5% zadłużenia  

w stosunku do dochodów. 
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Przede wszystkim inwestycje 
Pod względem realizacji inwestycji w infrastruktur ę, 

wg rankingu pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, 
Gmina Kosakowo – wśród 1576 gmin wiejskich – 

jest na 16 miejscu w kraju i na pierwszym miejscu w województwie pomorskim. 
 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
 

Budowa wodociągów i kanalizacji w latach 2007-2010. Następowała kontynuacja budowy i rozbudowy gminnego systemu  
Łącznie wybudowano 11,190 km sieci wodociągowych, z czego: 

− 4,567 km w ramach środków budżetowych w ulicach: Konwaliowa, Słoneczna, Wierzbowa, Wrzosowa, Renklodowa, 
Widokowa, Spacerowa, Klifowa, Grabowa, Księżycowa, Złote Piaski, Tymiankowa, Szafranowa, Słowikowa 

− 5,6 km w ramach pozyskanych środków poza budżetowych programu unijnego ISPA w ulicach Pogórza, Kazimierza i 
Dębogórza Wybudowanie  

− 1,023km w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w ulicach: Migdałowa, Reja, Wichrowa, Łąkowa, Hebanowa, 
Marynarzy i Falista 

 
Łącznie wybudowano 38,79 km sieci kanalizacji sanitarnej, z czego: 

− 17,081 km w ramach środków budżetowych w programie podstawowym kanalizowania Gminy w miejscowościach:  
Kosakowo, Mosty, Rewa, Mechelinki i Pierwoszyno oraz zadania dodatkowe w ulicach: Szarotki, Maciejkowa, Widokowa, 
Wrzosowa, Pułaskiego, Słowackiego i Olimpijska 

− 21,040 km w ramach pozyskanych środków poza budżetowych programu unijnego ISPA w ulicach Pogórza, Kazimierza i 
Dębogórza Wybudowanie  

− 0,669km w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w ulicach: Surfingowa, Reja, Plażowa 
 

 

DROGI GMINNE 
W latach 2003-2010 – wykupiono 40ha dróg za sumę 2,8 mln zł, 

wybudowano lub zmodernizowano 23 km dróg gminnych oraz ponad 600 latarni ulicznych. 
 

 

Oto niektóre inwestycje: 
Kosakowo – wybudowano nowy obiekt biblioteki publicznej, siedzibę 
gminnego ośrodka pomocy społecznej i straży gminnej. Dokonano 
modernizacji urzędu; budowa i modernizacja 15 ulic, modernizacja 
hydroforni, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, ogrodzenia lotniska, 
chodników, oświetlenia ulic, świetlicy wiejskiej 
przy OSP - modernizacja garaży i siedziby 
Ochotniczej Straży Pożarnej, rozpoczęto budowę 
łącznika Urzędu z Komisariatem Policji oraz 
kompleksu boisk w Złotych Piaskach. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pierwoszyno – budowa Domu Kultury, budowa i modernizacja 9 ulic, 
chodników, rozbudowa oświetlenia, wyczyszczenie stawu wiejskiego, 
wykonanie skweru spacerowo-wypoczynkowego, kanalizacja, wybudowanie 
placu zabaw. 
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Pogórze – budowa 
kanalizacji i wodociągów, 
rozbudowa budynku szkolnego 
o bibliotekę i sale dydaktyczne 
m.in. do nauki języków, 
budowa budynku socjalnego, 
wiejskiego boiska, chodników, 
oświetlenia i nawierzchni 9 
ulic, budowa 5,8 km sieci 
wodociągowej. 

 
 
 

 
Kazimierz – kanalizacja, adaptacja budynku przedszkola na świetlice 
wiejską, remont przedszkola, urządzenie placu zabaw, deptaka, powiększenie 
obiektu oddziału przedszkolnego, budowa nawierzchni 3 ulic, oświetlenia 
ulicznego, placu centralnego wraz z obeliskiem, wybudowanie przystanków 
autobusowych. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mechelinki – budowa kanalizacji, świetlicy wiejskiej, sceny plenerowej 
wraz z zapleczem, realizacja projektu przystani rybackiej, urządzenie placu 
zabaw, urządzenie boiska wiejskiego, budowa sieci wodociągowej w ul. 
Falistej, domku letniskowego dla gości Gminy, wybudowanie 2 ulic.    
  

 
Dębogórze Wybudowanie – urządzenie placu zabaw, rozpoczęcie budowy boiska piłkarskiego, remont budynku i 
wybudowanie świetlicy wiejskiej, budowa 3 ulic oraz oświetlenia, prace odwodnieniowe przy ul. Mostowej, budowa 
kanalizacji. 
 
Dębogórze - remont Domu Kaszubskiego, budowa sali gimnastycznej przy 
S.P., wykonanie robót budowlano-modernizacyjnych holu i antresoli w 

szkole, modernizacja stacji 
uzdatniania wody pitnej w 
hydroforni „Dębogórze”, 
rekonstrukcja studni nr 1, 
urządzenie boiska przy S.P. z 
boiskiem tartanowym do 
koszykówki, urządzenie placu 
zabaw, zagospodarowanie 
terenu wokół stawu, budowa 
sieci wodociągowej, 
uzupełnienie oświetlenia, 
budowa 11 ulic, budowa 

odwodnienia części ulic i 
budowa ścieżki pieszo-
rowerowej Dębogórze-
Kosakowo.  
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Rewa – wybudowanie kanalizacji, budowa 14 ulic (większość kostka 
brukową), Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza, Punktu Informacji 
Turystycznej- budynku GOKiS, pomostu cumowniczego, parkingów, 
rozbudowa oświetlenia, modernizacja ujęcia wody, remont i ocieplenie 

budynku przedszkola, 
uzupełnienie oświetlenia, 
uruchomienie 2 kąpielisk. 

 
 
 
 
 

Mosty – budowa kanalizacji, chodników i oświetlenia ulicznego, budowa ul. 
Ogrodowej, Leśnej i Wiązowej oraz innych 15 ulic, zagospodarowanie terenu 

przyszkolnego wraz z 
parkingiem, wybudowanie 
boiska ORLIK 2012, 
zagospodarowanie terenu przy 
pomniku, budowa skweru 
spacerowo-wypoczynkowego i 
placu zabaw.  
 
 
 
 

 
Suchy Dwór – budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego, zbiornika 
retencyjnego, wybudowano chodnik i ul. Marii Dąbrowskiej oraz 10 innych 
ulic, oświetlenie, zakup gruntu pod świetlicę 
wiejską i terenu rekreacyjnego, m.in. na górkę 
saneczkową. Wybudowano boiska sportowe: do 
piłki nożnej i koszykówki wraz z placem zabaw, 
wybudowano ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy 
Suchym Dworem, a Pogórzem. 
 
 

 
 
 

 
Ponadto: wybudowano filię schroniska młodzieżowego na Litwie oraz 
wspólnie z innymi gminami, powiatem i Urzędem Marszałkowskim: drogę 
przez łąki, rondo w Kosakowie, ul. Rumską. 
 
 
 

Gmina przyjazna dla przedsiębiorców, to inwestycje:  
Hala produkcyjna „Mastpol” E.i K. Połcik, Centrum Spa i Fitness „Locales” 
w Kosakowie, restauracja „Biancas” w Kosakowie, Restauracja „Przylądek 
Dobrego Smaku” w Mechelinkach, Podziemne Magazyny Gazu „Investgas”, 
W budowie Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości p. Tabakiernika, nowe 
Centrum Logistyczne i hurtownie w Suchym Dworze, rozbudowa i nowe 
obiekty noclegowe i turystyczne w Rewie, Centrum Żeglarstwa p. 
Olewińskiego w Rewie, nowe osiedle mieszkaniowe przy ul. Ogrodowej w 
Mostach, osiedle domów jednorodzinnych „Jaworowe Wzgórze” i „Tesoro Ivory Residences” w Suchym Dworze, prywatne 
przedszkola na terenie gminy i wiele innych. 
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URZĄD GMINY 

 
Dążeniem urzędującego Wójta jest zapewnienie takich warunków pracy, by sprostać oczekiwaniom interesantów. Misją 
Urzędu Gminy jest uzyskanie zadowolenia mieszkańców z poziomu obsługi oraz kształtowanie jak najlepszego wizerunku 
urzędu. Urząd Gminy posiada certyfikat jakości europejskiej normy ISO 
9001:2008. 
Za pomocą anonimowych ankiet przeprowadzamy badania poziomu zadowolenia 
naszych klientów. Wyniki te, o czym Państwa na bieżąco informowaliśmy w 
biuletynach gminnych, są b. dobre. Doskonalimy się i wsłuchujemy w Państwa 
uwagi. Razem z Urzędem Miasta Gdynia uczestniczyliśmy w projekcie Unii 
Europejskiej Efektywny Samorząd Kompetentna Kadra, w ramach którego 
odbywały się szkolenia pracowników mające na celu wzrost jakości świadczonych 
usług przez administracje samorządów. W Urzędzie Gminy wdrożono 
elektroniczny system obiegu dokumentacji. 
 
 

 
OŚWIATA 

 
Wydatki na oświatę /w mln. zł./ 

 

lata 2003 2006 2010 
Subwencja oświatowa 2,9 3,8 6,3 

dopłata z budżetu gminy 2,1 2,3 4,7 
Ogółem budżet oświaty 5,0 6,1 11,0 

 
Myśl o nagradzaniu uzdolnionej młodzieży przyświeca obecnym władzom. Dotyczy ona utworzenia Gminnego Funduszu 
Stypendialnego, mającego stanowić nagrodę i zachętę do dalszej dobrej nauki. Od 2003 roku do chwili obecnej z funduszu 
stypendialnego skorzystało 188 osób. 
60 – gimnazjalistów, 59- uczniów szkół ponad gimnazjalnych, 69 - studentów. 
Łącznie w ciągu 7 lat wydano następujące kwoty dla:  
Gimnazjalistów: 42 000 zł,  
Uczniów szkół ponad gimnazjalnych - 619.500 zł,  
Studentów - 1 207.500 zł. 
Przyznawana jest pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym.  
Szczególną troską zostały otoczone dzieci niepełnosprawne. W trosce o prawo do życia 
bez barier osób niepełnosprawnych zakupiono drugi samochód przystosowany do 
przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół celem realizacji przez nich obowiązku 
szkolnego. W SP w Mostach utworzono klasy integracyjne oraz zatrudniono w nich 

dodatkowo nauczycieli 
wspomagających, by stworzyć uczniom dysfunkcyjnym warunki nauczania 
dostosowane do ich możliwości rozwojowych.  
Komputery  i  internet   -  to dziś  codzienność w  naszych  szkołach. Każda 
wyposażona jest w  te  urządzenia. W 3-ch szkołach znajdują się sale multimedialne 
do nauki języków. W ramach współpracy ze szkołami partnerskimi z innych krajów 
UE /e-Twinning/ wykorzystującymi Internet, szkoła w Mostach nawiązała 
współpracę medialną  ze szkołą w Rimini /Włochy/. 
 
 
 
 
 
 

 
Nasze dzieci osiągają sukcesy dydaktyczne i kulturalno - sportowe na miarę 
tych, jakie dostępne są uczniom szkół miejskich. Mogły się również wykazać, a 
przy okazji zwiedzić inne kraje, m.in. na XI Międzynarodowym Festiwalu 
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Dzieci i Pokój” na Cyprze, a także 
Światowym Finale „Odysei Umysłu” w USA. Organizowaliśmy im także wyjazdy 
do naszego schroniska w Orjanach na Litwie. Nasze dziecico roku w wakacje 
wyjeżdżają na kolonie do zaprzyjaźnionych gmin.  
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KULTURA 
 

Upowszechnianiem kultury zajmował się powołany do życia w 2007r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu , który również miał w swoim 
administrowaniu gminne obiekty kultury i sportu. W ofercie ośrodka były stałe formy pracy kulturalno wychowawczej dla młodzieży, jak: 
zajęcia teatralne, plastyczne, umuzykalniające - ruchowe, sportowe, taniec towarzyski, ferie z GOKiSem. Dla dorosłych natomiast 
organizowano: brydż sportowy, Nordic - walking, zajęcia muzyczne, komputerowe, tańca klasycznego, języka angielskiego, wykłady 
otwarte, wernisaże malarstwa. Zwiększono ofertę kulturaln ą 
dla mieszkańców gminy oraz turystów poprzez realizację 
wielu imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. Z myślą o 
seniorach gminy Kosakowo przy Domu Kultury w Pierwoszynie 
utworzono Uniwersytet III Wieku. Ośrodek realizował w ramach 
środków z Unii Europejskiej takie projekty, jak „Sposób na 
rybkę”, Wilk Morski lubi dobrze zjeść”, a także kampanię 
medialną pod nazwą „Katalizatory Zdrowia” w ramach 
programu „Podziel się posiłkiem. Podziel się zdrowiem”. Na 
podkreślenie zasługuje inicjatywa Wójta Jerzego Włudzika, 
który powołał „Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Artystycznie 
Uzdolnionych  Gminy Kosakowo”, które z prywatnych wpłat 
funduje naszym dzieciom stypendia, a w tym roku również 
warsztaty wokalno-muzyczne na Litwie. 
 
Współpracujemy z takimi organizacjami pozarządowymi, jak: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Stowarzyszenie Regionalny Chór 
„Morzanie”. Chór działający przy gimnazjum w Mostach otrzymał „Złoty dyplom” w dziedzinie kultury i promocji na Międzynarodowym 
Festiwalu Chóralnym w Gdańsku, „Bursztynowy Mieczyk” natomiast  od  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” otrzymało 

Stowarzyszenie Kaszubski Chór Morzanie działające na terenie gminy Kosakowo (za 
pasję i zaangażowanie w promocję kultury muzycznej zwłaszcza za kultywowanie 
kultury i tradycji Ziemi Kaszubskiej). Do stałych pozycji kulturalnych należą Dni 
Gminy Kosakowo, uroczystości w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza, 
Festyny Kaszubskie w Rewie, Festiwale Piosenki Dziecięcej, Festiwale Kolęd 
Kaszubskich, Festiwal Piosenki Żołnierskiej, Spotkania Chóralne, spotkania 
opłatkowe w sołectwach. 
 
Wybudowano nowy obiekt Gminnej Biblioteki Publicznej  z czytelnią i ze 
stanowiskami komputerowymi. Mamy nadzieje, że zachęci to dzieci i młodzież, ale 
również dorosłych do częstszego odwiedzania tej instytucji kultury. Ze środków Unii 
Europejskiej biblioteka realizowała projekt pn. Kosakowo-historia i przyszłość. 
 

 
PROMOCJA I TURYSTYKA 

Nasze działania nakierowane były na tworzenie warunków sprzyjających 
klientom Urzędu Gminy oraz wzrostowi atrakcyjności turystycznej i 
inwestycyjnej Gminy. Jednym z pierwszych zamierzeń po objęciu urzędu 
przez obecnego Wójta były nakłady inwestycyjne w miejscowości Rewa, 
miejscowości turystycznej. 
W minionym okresie Gmina Kosakowo była pozytywnie postrzegana i 
oceniana w rankingach ogólnopolskich oraz regionalnych. Trzykrotnie 

otrzymaliśmy certyfikat „Gmina Fair Play”, a w roku 2009 Złotą Statuetkę „Gminy Fair 
Play”.  W ramach programu  jakość zarządzania gminą  w województwie pomorskim w 
czterech kolejnych latach Kosakowo uhonorowano tytułem „Gminy Manager” - jako 
najlepiej  zarządzanej gminy wiejskiej w województwie  pomorskim.  
 

W latach 2006, 2007, 2008 i 2009 jesteśmy 
najlepiej zarządzaną gminą w województwie pomorskim,  

ocenioną przez Marszałka Woj. Pomorskiego,  
Uniwersytet Gdański i Bałtycki Instytut Gmin. 

 
Wójt Gminy Jerzy Włudzik za 
całokształt swojej działalności 
samorządowej i społecznej otrzymał 
prestiżową nagrodę „Orzeł Pomorski” , pod patronatem Wojewody Pomorskiego 
oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, którego otrzymują wybitne osobistości 
życia publicznego, kościoła, naukowcy, artyści i menadżerowie. 
Za opracowanie i skuteczne wdrażanie rozległego pakietu przedsięwzięć w zakresie 
sportu i rekreacji dzieci i młodzieży gminę uhonorowano tytułem „HIT Regionu 
2007”, a w kolejnym 2008 roku za wieloletnią konsekwencję w realizacji strategii 
zrównoważonego rozwoju tytułem „Rubinowy Hit Regionu”.  Gmina Kosakowo 
uzyskała jako jedna z 10 gmin wiejskich w kraju godło „Teraz Polska”.  
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SPORT 
 

W dalszym ciągu obowiązuje realizacja hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Organizujemy w szkołach podstawowych: olimpiadę 
letnią, zimową i mistrzostwa sportowe klas młodszych oraz gimnazajadę.  Nasza młodzież zajmuje wysokie lokaty w wielu turniejach i 
zawodach.  

W każdej miejscowości urządzamy boiska sportowe, w tym przy SP w Mostach 
powstało boisko w ramach projektu „Orlik 2012”, a w Dębogórzu z nawierzchnią 
tartanową do koszykówki. Rozpoczęto urządzanie przyszłego stadionu na Złotych 
Piaskach w Kosakowie, złożyliśmy wniosek o fundusze unijne i zamierzamy w 
przyszłym roku położyć sztuczną nawierzchnię trawiastą. 
Wspieramy grantami z budżetu Gminy Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”, 
Klub Sportowy „Sztorm” Mosty, którego zadaniem jest rozwój piłki nożnej na 
terenie gminy. Klub 
Żeglarski „Rewska 
Szkuta”, który w 
ramach edukacji 
żeglarskiej i morskiej 
dzieci i młodzieży 

gminnej 
upowszechnia wiedzę z zakresu sportów wodnych. Realizujemy hasło Wójta 
gminy „Każdy gimnazjaliska kończący gimnazjum, otrzymuje patent 
żeglarza”. Dzieci mają również bezpłatną naukę windsurfingu. Dla naszych 
najmłodszych mieszkańców urządzono we wszystkich wsiach place zabaw.  
 

 
 

ZDROWIE 
Od 2005 roku trwa profilaktyczny projekt badań USG stawów biodrowych u niemowląt powyżej 2 m-cy życia W ciągu 5 lat  wykonano 
282 bezpłatnych badań. W 2008r. pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ Kosakowo” „ Lebkuchen i Sędziak” - 
Lekarska Spółka Partnerska podpisano umowę  na świadczenie usług  w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży 
do 18 roku życia. Upoważnionymi do korzystania ze świadczeń były dzieci i młodzież do 18 
roku życia zameldowane w Gminie Kosakowo oraz dzieci i młodzież uczęszczające do szkół 
na terenie Gminy. W tym okresie wykonano 1002 usługi. Wspomagamy grantami hospicja w 
Gdyni i Pucku, które świadczą opiekę hospicyjną nad mieszkańcami Gminy. 
  

Ważniejsze wydarzenia lat 2003-2010 w Gminie Kosakowo 
 

Rok 2003  
IV  - po raz pierwszy przyznano stypendia dla najlepszych gimnazjalistów oraz studentów, 
mieszkańców gminy 
VII - podpisano umowę partnerską z Gminą Krościenko n. Dunajcem  
IX - odbyły się pierwsze, po długoletniej przerwie, dożynki gminne z barwnymi korowodami  
XI - w 85 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odsłonięto w Kosakowie pomnik rodzimego 
działacza niepodległościowego – Józefa Klebby  

 
 
Rok 2004 
V-  uroczysta  sesja  Rady  Gminy  z  okazji  inauguracji  obchodów  
780-lecia  miejscowości:  Dębogórze,  Kosakowo,  Mosty  i 
Pierwoszyno.  Z  tej  okazji  wydano  pamiątkowe  medale  oraz  
„Złotą  Księgę  Gminy  Kosakowo”  autorstwa  Tadeusza  Krzysztofa, mieszkańca Rewy  
VII  - uroczystość otwarcia Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie oraz poświęcenia Krzyża Morskiego 
przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Nadano pierwsze tytuły Zasłużony Człowiek Morza  
VII - pierwszy wyjazd naszych dzieci na kolonie do Krościenka n/Dunajcem  
XI  - zakupiono samochód dla przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół  

 
 
Rok 2005 
II  - gala w Teatrze Miniatura w Gdańsku z okazji jubileuszu XV-lecia 

telewizyjnego magazynu ‘’ Rodno Zemia”. W czasie gali odbyła się  promocja  płyty  chóru  „Morzanie”,  a  Wójt  
Jerzy Włudzik  wręczał  pierwsze  statuetki  „ Złotego  Kłosa”,  przyznawane  osobom  i organizacjom, które 
sławią i promują Gminę Kosakowo 
II - Urząd Gminy otrzymał certyfikat jakości normy europejskiej ISO 9001:2000.   
V - wyjazd do Żerkowa 45 osobowej grupy uczniów zespołów regionalnego i teatralnego ze szkół  
podstawowych w  Dębogórzu i Mostach   
XI  - pierwsze „Zaduszki Morskie” na Alei Zasłużonych Ludzi Morza.  
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Rok 2006 
IV  – Kosakowo najlepiej zarządzaną gminą wiejską w województwie 
pomorskim - I miejsce w  rankingu  „Gmina  Manager  2006”   

IV - I Spotkania Chóralne Pierwoszyno 2006 - 
na 5-lecie Chóru „Morzanie”  
VII  - po raz pierwszy obchodziliśmy „ Dni 
Gminy Kosakowo”  
VII  - mieliśmy niecodzienną okazję obejrzenia 
poraz pierwszy inscenizacji plenerowej pt.  
„Obrona  Kępy  Oksywskiej”. Widowisko 
oglądało ok. 8 tysięcy widzów. 
IX  – wyróżnienie dla Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych  Ludzi  Morza  w  Rewie  w  
konkursie  na  najlepszą    przestrzeń  publiczną 
województwa pomorskiego w 2006r.  
X – Gmina wiejska Kosakowo - pierwsza w województwie pomorskim i 15 w kraju w rankingu 
inwestycyjnym Gmin, organizowanym przez tygodnik Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.  

 
 
Rok 2007 

III  – pierwsze bezpośrednie wybory sołtysów w lokalach wyborczych w każdej wsi 
IV – w ramach programu „Jakość zarządzania w województwie pomorskim” otrzymaliśmy 
wyróżnienie „Gmina Manager 2007”. Jury doceniło nasze dokonania gospodarcze i inwestycyjne oraz 
dobre zarządzanie gminą przez Wójta 
IV  – Gmina Kosakowo wśród nominowanych do tytułu TERAZ POLSKA 
VI  – otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rewie 
VIII  – po raz drugi odbyły się Dni Gminy Kosakowo. M.in. gościnnie wystąpiły niepełnosprawne 
„Dzieci Papy z Owińska” 
X – z niecodzienną wizytą w Urzędzie Gminy Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski 
X – Dyrektor S.P. w Mostach Pani Anna Szymborska odznaczona medalem Komisji Edukacji 
Narodowej 
X – gościliśmy angielski chór LOMVC Choir z Essex 
XI  – podziękowaliśmy księdzu kanonikowi Zygmuntowi Karczewskiemu, proboszczowi z 
Pierwoszyna za wieloletnią pracę duszpasterską 
XI  - obchodziliśmy 15. lecie działalności dębogórskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – 
Pomorskiego 

 
Rok 2008 
IV  –Kosakowo po raz trzeci zajmuje I miejsce w rankingu „Gmina Manager” dla najlepiej zarządzanej 
Gminy w województwie pomorskim w kategorii gmin wiejskich. Wójt Gminy Jerzy Włudzik i Samorząd 
otrzymali podziękowanie od Rady Wojewódzkiej LZS za tworzenie dobrych warunków dla rozwoju sportu 
oraz infrastruktury sportowej. 
V – gościliśmy trzy grupy śpiewaków z Brazylii i Singapuru 
VI  – w II edycji konkursu Teraz Polska dla gmin- Gmina Kosakowo otrzymała tytuł i godło „TERAZ 
POLSKA”. Jest to zasługą wspólnej naszej pracy na rzecz rozwoju naszej Gminy 
X –Gmina Kosakowo laureatem rankingu samorządów „Rzeczypospolitej” w kategorii „Najlepsza Gmina 
Wiejska” 
XI  – otwarcie zespołu boisk ORLIK 2012 pryz S.P. w Mostach 
XI  – pierwsza UROCZYSTOŚC w nowym obiekcie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie 

 
Rok 2009 

I  – wizyta w Urzędzie Gminy Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódzia 
I – Rada Ministrów zakwalifikowała Lotnisko Gdynia-Kosakowo do lotnisk na potrzeby 
lotnictwa cywilnego 
II – uroczysta promocja Albumu o 
Kosakowie „Oblicza moich 
Kaszub… Stolemowe dziedzictwo 
Gmina Kosakowo”. Jest to 
dokumentacja ikonograficzna i 
refleksja autorska zapisująca 
historię i teraźniejszość Gminy 
Kosakowo 

V – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę magazynów gazu oraz 
uroczyste otwarcie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie 
VI  – uroczyste otwarcie nowego obiektu Biblioteki Publicznej Gminy 
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VIII  – Rada Gminy nadała pierwszy w historii Gminy tytuł „Honorowego 
Obywatela Gminy”. Otrzymał go mieszkaniec Rewy  p. Tadeusz Krzysztof 
IX  – lotnisko we władaniu Gminy. Gmina 
Kosakowo otrzymała w drodze użyczenia, na 
co najmniej 30 lat, nieruchomości położone na 
lotnisku wojskowym Gdynia-Kosakowo 
X – rozpoczął swoją działalność Kosakowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
XI  – na ruinach starego kościoła w Kosakowie 
odsłonięto pomnik Pamięci Tutejszych Księży, 
Nauczycieli i Mieszkańców zamordowanych 
przez Hitlerowców w Lasach Piaśnicy i 
Obozach Koncentracyjnych podczas II Wojny 
Światowej 

XII  – zabawa mikołajkowa w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, uczestniczyło w 
niej przeszło 230 dzieci z naszej gminy 
XII  – Kosakowo - Laureatem Złotej Statuetki „Gmina Fair Play”, najwyższej nagrody w tym konkursie.  

 
 

Rok 2010 
II – dobiegła końca ważna dla mieszkańców Mechelinek 
inwestycja budowy głębokowodnego kolektora odprowadzającego 
oczyszczone ścieki z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej. 
Pozwoli to na szybkie przywrócenie walorów rekreacyjnych plaży 
w Mechelinkach i rozwój turystyki 
II  – Wójt Jerzy Włudzik wręczył naszym mieszkańcom po raz 
pierwszy indywidualne nagrody za wysokie wyniki sportowe  
V – uroczyste otwarcie filii Schroniska Młodzieżowego w 
Orjanach na Litwie. Wójt Jerzy Włudzik otrzymał prestiżową 
nagrodę „Orła Pomorskiego” 
VI – uroczysta sesja Rady Gminy Kosakowo z okazji 20-lecia 

samorządu terytorialnego 
VIII  - wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę 
Komisariatu Policji w Kosakowie 
VIII – Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę o likwidacji 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
IX – rolnicy z Gminy Kosakowo na Litwie – na jubileuszowych  
15-tych dożynkach Rejonu Wileńskiego – 2010. 
 
 
  
 
 

 
 

 
W dniu 8 listopada 2010r. w Warszawie Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” ogłosiła 
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Roku 2010 przygotowany 
pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej na podstawie niezależnych danych GUS. 

 

Miło nam poinformować, że na 1576 gmin wiejskich w Polsce, 
 Kosakowo uplasowało się na 51. miejscu,  

a w województwie pomorskim zajęliśmy 6. pozycję na 81 gmin wiejskich. 
Wyprzedziły nas gminy: Pruszcz Gdański, Słupsk, Ustka, Kobylnica i Kolbudy. 

  

 
„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. 58 660-43-01 e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl 

Ukazuje się miedzy 25 a 30 dniem każdego miesiąca. Nakład 2900 egz. 
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Najważniejsze osiągnięcia naszych szkół - bo szkoła to nie tylko nauka 
Szkoła Podstawowa - Mosty 

1. Realizacja i aktywny udział w projekcie pilotażowym mającym na celu poznanie 
organizacji systemu nauczania, funkcjonowania szkół oraz warunków pracy uczniów i 
nauczycieli krajów śródziemnomorskich. 
2. Efektem pracy szkoły dla środowiska jest; dwukrotne uzyskanie tytułu „Szkoła Przyjazna 
Ziemi”,  
3. W obecnym roku szkolnym 2006/2007, szkoła przystąpiła do realizacji międzynarodowego 
projektu „Sokrates”-  który jest realizowany w 6 krajach leżących nad Bałtykiem tj. Szwecji, 
Finlandii, Estonii, Łotwie, Litwie i w Polsce pod nazwą „ Edukacja dla zmian- Education for 
change”. W tym pilotażu udział wzięły tylko trzy szkoły w Polsce.  
4. Zgodnie z opracowaną wizją szkoły podtrzymywanie tradycji regionalnych jest ważnym 
punktem pracy edukacyjnej i wychowawczej. W placówce powstała kaszubska sala regionalna 
oraz został wprowadzony do szkoły język kaszubski. Liczne sukcesy uczniów władających 
językiem kaszubskim potwierdzają lokaty w konkursach gminnych, powiatowych i 

rejonowych „ Rodno Mowa”, „Be nie zabec mowe starków”, „Baśnie i legendy kaszubskie’, „Przegląd Zespołów Kolędniczych”. 
Rok 2008 - 8 miejsce w kraju w konkursie – „Szkoła z Tradycją”. Celem jest m.in. związanie absolwentów szkół ze środowiskiem własnej 
szkoły, aktywizacja środowiska szkolnego do przywracania i kultywowania własnej tradycji i własnej odrębności - wszak w sumie 
różnorodności tkwi siła i atrakcyjność kultury narodowej.  
5. Realizacja programu „Radosna szkoła”- mającym na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III 
szkół podstawowych. 
6. 2010r. - szkoła otrzymała „Zielony Certyfikat ” I stopnia. Nasz zespół był jedną z 10 placówek w Polsce, której udało się sprostać wszystkim 
wymaganiom i zdobyć certyfikat. Uroczystość odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki  w Warszawie. Certyfikat w imieniu naszych wychowanków 
i nauczycieli odebrała dyrektor Anna Szymborska  
7. Osiągnięcia uczniów: 1 miejsce w 2010r.-krajowym konkursie j angielskiego, 1 miejsce w 2007r. - krajowym konkursie j niemieckiego. 
Liczne wyróżnienia w konkursach regionalnych. 

Szkoła Podstawowa - Pogórze  
1. Szkoła należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły 
dla Zdrowia Europy. W 2008r. otrzymała „Certyfikat Szkoły Promuj ącej Zdrowie”. 
W 2009r. uczniowie brali udział w ogólnopolskiej edycji konkursu „ Owoce warzywa i soki są na 5”. 
Jury konkursu przyznało naszej szkole, jako jedynej w województwie pomorskim, nagrodę.  
2. Działalność wychowawcza szkoły oparta jest również na twórczości artystycznej i sportowej. Koła 
pozalekcyjne rozwijają zainteresowania, uzdolnienia i zamiłowania uczniów.  
Od 2006 r. uczniowie szkoły biorą udział w międzynarodowej edycji „Odysei Umysłów”.  
„Odyseja Umysłu” to program, który za cel stawia rozwój zdolności twórczych u dzieci, inspiruje 
rozwój kreatywnego, krytycznego myślenia. Uczniowie reprezentujący Szkołę już trzykrotnie 
osiągnęli wicemistrzostwo Polski, a jako Mistrzowie Polski w Odysei Umysłów 2010” otrzymali 
zaproszenie do wzięcia udziału w światowym finale „Odysei Umysłów” w Michigan /USA/. 
W ogólnej punktacji zajęliśmy 7 miejsce, konfrontując swoje umiejętności z 50 drużynami z różnych kontynentów.  
3. Realizacja programu „Radosna szkoła”- mającym na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III 
szkół podstawowych  

Szkoła Podstawowa - Dębogórze 
1. Realizacja programu „Radosna szkoła”- mającym na celu zapewnienie bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych. 
2. Projekty ekologiczne: od 2004r. ”Mała nakrętka – duży problem” , organizowany przez 
Komunalny  Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,  „przyjazny ziemi” , „małe dzieci nie chcą 
śmieci”, „dzikie wysypiska”, „Eko-Planeta”.  
3.  Projekty unijne : owoce w szkole, mleko w szkole, „Mamo, Tato nie pal przy mnie”, „Polska 
nie jedno ma imię”, „Super-Przedszkolak” , Pakiet startowy - j. angielski, matematyka, techniczne 
warsztaty. 
4. 2010 - certyfikat szkoły promującej zdrowie. Ogólnopolskie konkursy: „świetlik”, przeglądy 
regionalne zespołu folklorystycznego Wierzchucino, Gdynia (I miejsce ). 

Gimnazjum -Mosty 
Zdobyte certyfikaty : 1. Szkoła z Klasą. Zadaniem tego programu jest wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o 
oświacie. Opiera się on na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom.  

2. Szkoła Przyjazna Ziemi. Jest to projekt edukacji ekologicznej Komunalnego  Związku  Gmin 
„Redy i Chylonki”. Jego efektem ma być ekologiczna świadomość społeczna, która jeśli już 
powstanie, będzie potrafiła stworzyć wzorce zachowań na tyle silne, by podjąć i realizować 
działania w zakresie ochrony środowiska, w tym np: – włączenie się do programu selektywnej 
zbiórki odpadów. 
3. Szkoła bez przemocy. Celem tego programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich 
szkołach poprzez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także 
dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo 
zwalczałyby to zjawisko. Ambasadorem Programu jest Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w 
pchnięciu kulą. 
3. Osiągnięcia na szczeblu kraju i województwa: reprezentowanie Polski na 
Międzynarodowym Konkursie „ Śpiewająca Polska ”, I miejsce na Pomorskim Przeglądzie 
Chórów, I miejsce w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej 2010, II miejsce w Wojewódzkim 

Konkursie Języka Kaszubskiego, I miejsce w Konkursie Pieśni Patriotycznej, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym – „ Mała 
nakrętka Wielki Problem ”, I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, Grand Prix – w Przeglądzie Pieśni o Morzu – Jantarowy 
Bot, I miejsce w wojewódzkim konkursie „ Energia wokół nas ”, II miejsce w wojewódzkim konkursie – „ Od projektu do realizacji ”. 


