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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 Lilią”, 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 Lilię” 
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 

 
 
 
 
 

 

Nr   12/2010 Kosakowo, grudzień 2010 roku             egzemplarz bezpłatny            ISDN 1730-6108

„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem
A Nowy Rok – Dobrym czasem”

/K.I. Gałczyński/

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kosakowo 
życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku w gronie rodzinnym, wiele ciepła, 

radości i nieustającego optymizmu. 
Niechaj Nowy 2011 Rok przyniesie same 

radosne, pełne uśmiechu i życzliwości chwile 
oraz wszelką pomyślność.

Przewodniczący 
Rady Gminy Kosakowo

Mirosław Marek 
oraz Radni

Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik

życzą

W dniu 30 listopada br. odbyła się pierwsza, po wyborach, sesja Rady Gminy Kosakowo, 
na której nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i wybrano przewodniczącego Rady, 
wiceprzewodniczącego Rady oraz przewodniczących komisji stałych. 
Nowym Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Mirosław Marek /radny z Kosakowa/, 
a wiceprzewodniczącą Pani Alina Merchel /radna z Mostów/.

Powołano organy wewnętrzne Rady:
1/ Komisję Rewizyjną w składzie: Marzena Fifielska- przewodnicząca, 
Wojciech Klimczyk, Waldemar Elwart

2/ Komisję Samorządu Terytorialnego i Zdrowia z przewodniczącą Wiktorią Śliwińską
3/ Komisję Budżetowo Gospodarczą z przewodniczącym Szymonem Tabakiernik
4/ Komisję Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu z przewodniczącą Lucyną Sorn
5/ Komisję Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej z przewodniczącym 
Antonim Strzelcem. 

Rota ślubowania radnego:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Uroczyście ślubuję… 
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”

Tymi słowami ślubowania złożonego wobec Rady Gminy Kosakowo na uroczystej sesji w dniu 30 
listopada br. nowo wybrany Wójt Gminy Jerzy Włudzik 

objął obowiązki na następną kadencję.

I sesja Rady Gminy Kosakowo nowej kadencji
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Radni Powiatu Puckiego Mirosław Busz, Andrzej Dzienisz 
i Radni Gminy Kosakowo 

dziękują mieszkańcom za okazane w wyborach samorządowych poparcie i zaufanie,
zobowiązujące do jak najlepszej pracy na rzecz tutejszej społeczności.

Szanowni Państwo!

W imieniu własnym, radnych powiatowych i gminnych pragnę wyrazić najgłębsze wyrazy wdzięczności wszystkim 
mieszkańcom Gminy Kosakowo za uczestnictwo w wyborach samorządowych 2010. Wysoka frekwencja pokazała, że dobro 
naszej Małej Ojczyzny jest w sercu nas wszystkich i jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za jej los.
Cieszy mnie fakt, iż po raz kolejny obdarzyli mnie Państwo zaufaniem. Zrobię wszystko, co w mej mocy, aby nie zawieść pokładanych we 
mnie nadziei. Przed nami dużo pracy. Wspólnie, tak jak dotychczas, będziemy pracować na rzecz dalszego rozwoju naszej Gminy.
Wierzę, że wraz z zakończeniem kampanii wyborczej zapanuje w naszej Gminie spokój, wzajemny szacunek i atmosfera pracy. Tylko w ten 
sposób jesteśmy w stanie sprawić by, nasz dom był jeszcze nowocześniejszy, bezpieczniejszy i bogatszy. Jesteśmy jedną z najzamożniejszych 
gmin w regionie, wykorzystujmy więc ten potencjał.
Pragnę także pogratulować wszystkim wybranym radnym.  Czeka nas wiele pracy na rzecz naszej społeczności. Jestem 
przekonany, że w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia uda nam się wiele osiągnąć. Na to czekają nasi wyborcy, sąsiedzi 
i przyjaciele. Dużo razem zrobiliśmy, zrobimy jeszcze więcej!

Z wyrazami wdzięczności Jerzy Włudzik

„Bajkowi Goście Świętego Mikołaja”
W Gminie Kosakowo zawitają: 
Shrek, Bałwanki, Klaunetki, Księżniczka 
oraz Mikołaj z górą prezentów. 
Przeniesiemy się w świat bajkowej scenerii, 
śpiewając wspólnie piosenki, oglądając pokazy magii 
oraz biorąc udział w licznych konkursach z nagrodami.

„Księżniczka” Marta Białek Miss Polski Nastolatek 2010 wybierze Królową i Króla balu za najciekawszy 
kostium, więc warto przygotować coś wyjątkowego!

19 grudnia godz. 1400-1700 
Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie

Dzieci proszone są o zabranie własnych
PODUSZECZEK do siedzenia!!!

Zapraszamy DZIECI na

Życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności
i sukcesów w nadchodzącym Nowym 2011 Roku

składają:
Dyrektor Zarządu Spółki Marian Hanczarek  

oraz Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
„PEKO” Spółka z o.o. w Kosakowie

W WIGILIĘ URZĄD GMINY KOSAKOWO BĘDZIE NIECZYNNY

„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 20 a 25 dniem każdego miesiąca. Nakład 2900 egz.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. informuje mieszkańców gminy Kosakowo, 
że dzień 27 grudnia 2010 będzie dniem wolnym od pracy (w zamian za 25 grudnia).

 /za wolną sobotę 25.12., przypadającą w dzień świąteczny/. Przepraszamy.
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SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo 
w okresie od 7.10. – 9.11. 2010r. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zgodnie z umową zawartą w dniu 9.09.2010r. pomiędzy Gminą Kosakowo a Wojewodą Pomorskim, Zarządzeniem Nr 69/2010 powołałem 
komisję zdawczo-odbiorczą do odbioru nieruchomości i ruchomości zlokalizowanych na terenie lotniska Gdynia-Babie Doły - w składzie 
Zdzisław Miszewski, Krzysztof Janik, Jolanta Kaczmarek.
2. Zarządzeniem Nr4 72/2010 odwołałem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem 
stosunku pracy. Zarządzeniem Nr 75/2010 powierzyłem Pani Krystynie Schmidt obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. 
3. Przeprowadzono inwentaryzację w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wg stanu na 31 października br.

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Zawarcie aktów notarialnych w Kancelarii Notarialnej notariusza Jacka Warońskiego w dniu 12 października 2010 roku i w dniu 05 
listopada 2010 roku
a) nabycie przez Gminę Kosakowo udziału 1⁄2 części prawa własności nieruchomości – działki nr 99/4 i 99/6 o pow. ogólnej 1392 m2 obręb 
Dębogórze (drogi) za cenę 20.880,00 zł 
b) nabycie przez Gminę Kosakowo działki nr 127/15 o pow. 212 m2 obręb Mechelinki ( dojazd do Orlika) za cenę brutto 10.600  zł 
c) nieodpłatne nabycie (umowa darowizny) przez Gminę Kosakowo dzi. nr 1219/5 o pow. 300 m2 obręb Mosty – droga część ul. Leśnej 
d) nabycie przez Gminę Kosakowo działki nr 469/4 o pow. 662 m2 obręb Rewa (droga-część ul. Hallera)za cenę 13.240,00 zł 
e) zamiana gruntów pomiędzy Gminą a osobą fizyczną
o dz. nr 127/7 i 127/8 o pow. ogólnej 93 m2 obręb Dębogórze właściciel Gmina Kosakowo (cena 14.061,00 zł) za działkę nr 125/3 o pow. 
94 m2 obręb Dębogórze właściciel osoby fizyczne (cena 14.043 zł) z dopłatą na rzecz Gminy w kwocie 18 zł 
f)  sprzedaż dz. nr 102/12 o pow. 208 m2 obręb Mechelinki w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości stanowiącej własność nabywcy za cenę brutto 29.613,06 zł 
g) zamiana gruntów pomiędzy Gminą a osobą fizyczną
o dz. nr 102/17 o pow. 35 m2 obręb Mechelinki właściciel Gmina Kosakowo ( cena 4.982,48 zł ) za działkę nr 195/4 o pow. 100 m2 obręb 
Mechelinki właściciel osoby fizyczne za cenę 11.670,00 zł Właściciele wyrazili zgodę na dokonanie zamiany bez dopłat 
h) nabycie przez Gminę Kosakowo działki nr 221 o pow. 435 m2 obręb Mechelinki ( droga – część ul. Stoczniowców) za cenę brutto 
13.050,00 zł. 
2. Zawarcie umowy dzierżawy na teren w miejscowości Kosakowo przy cmentarzu komunalnym – część działki nr 50/3 z przeznacz. na 
sprzedaż zniczy i kwiatów  stanowisko nr „8”– 3 m2. Czynsz dzierżawny 66,00 zł + VAT 22 %  dziennie na okres 2 dni.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W związku z nie przystąpieniem do podpisania umowy przez wybranego  w wyniku przetargu nieograniczonego na Remonty istniejących 
nawierzchni w ciągu dróg gminnych – nr 3 wykonawcę firmę Wakoz sp. z o.o., z Luzina, zawarto umowę z drugim w kolejności wykonawcą 
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Gdynia na wykonanie zad. 2 /ul. Chabrowa/ za cenę brutto wykonania zamówienia 89.604, 36 zł.  
W pozostałych częściach /1,3,4,5/ postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena oferty drugiego wykonawcy w tym postępowaniu przekraczała 
kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.  W trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym Gdynia na remont 
nawierzchni ul. Goździkowej za cenę brutto 98.248,53 zł. 
3. Wybrano wykonawcę budowy chodnika w ul. Wiśniowej – firmę „Okrój” z Pomieczyna, za cenę brutto wykon. zamówienia 71.038,38 zł. 
Małe zamówienia. Zawarto umowy z:
1/  firmą Z. Toruńczak z Dębogórza Wybudowania na prace związane z udrożnieniem rowu /wylot wód opadowych z Kazimierza/ za cenę brutto 
38.186 zł. 
2/ firmą ZOMBRUK z Redy na ułożenie kostki wokół ronda przy ul. Szafranowej za cenę brutto 63.196 zł. oraz wykonanie drogi z płyt YOMB od 
ul. Rumskiej do ronda Złote Piaski za cenę brutto wykonania zamówienia 64.660 zł. 
3/ firmą  ELDO z Rewy na montaż oświetlenia w ul. Tymiankowej i Szafranowej za cenę brutto 22.589,52 zł.

IV. SPOTKANIA I NARADY WÓJTA
7.10. – narada ws. retencji wód i zalewania terenów wsi Suchy Dwór i Kosakowa, pasowanie uczniów klas pierwszych w S.P. w Pogórzu
8.10. – wizja lokalna w terenie, wyjazd w ramach funduszu socjalnego Urzędu do Torunia
11.10. – spotkanie z przedstawicielami firmy oraz zapoznanie się z projektami budowy przedszkoli modułowych
12.10. – podpisywanie aktów notarialnych /w Kancelarii Notarialnej/ , spotkanie z mieszkańcami ul. Kochanowskiego w Suchym Dworze
13.10. – przyjęcia interesantów, narada członków „Doliny Redy i Chylonki” - omówienie celów na przyszły rok, czat internetowy
14.10. – wizyta z życzeniami z okazji 92. urodzin mieszkanki p. Jadwigi Dettlaff, spotkanie i wręczenie wyróżnień nauczycielom i dyrektorom 
szkół gminnych z okazji Święta Edukacji Narodowej
19.10. – wizja lokalna terenu Złotych Piasków i spotkanie z mieszkańcami, udzielenie wywiadu do magazynu „Aviator”
20.10. – wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego ws. podpisania umów na remont Domu Kultury w Dębogórzu i wyposażenie Domu Kultury 
w Pierwoszynie, spotkanie ws. retencji wód /z Panami Krause i Siek/, przyjęcia interesantów
21.10. – narada robocza z kierownikami w Urzędzie Gminy, spotkanie z wykonawcą budowy budynku socjalnego i łącznika budynków policji 
i urzędu - firmą Wasko
22.10.– rozmowa ws. autobusu, który ma przewozić dzieci ze Złotych Piasków i z okolicy budynku operatora paliw OLPP
25.10. – udział w uroczystości w Gdańsku z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego 
26.10. – spotkanie z przedst..  ZOZu Gdynia Śródmieście p. Stanisławem Mach - rozmowa na temat budowy filii ZOZ-u na terenie Gminy
27.10. – przyjęcia interesantów, podpisanie porozumienia z sześcioma samorządami ws. inicjatywy Doliny Logistycznej
28.10. – ustalenie wraz z dyrektorami szkół gminnych godzin wstępu grup sołeckich na hale sportowe w Mostach i Dębogórzu
2.11. – narada ws. budowy domu socjalnego, udział w „Zaduszkach Morskich” w Rewie
3.11. – przyjęcia interesantów
4.11. – udział w uroczystym zakończeniu projektu PEWiK-u - Doliny Redy i Chylonki w Gdyni
5.11. – podpisywanie aktów notarialnych /w Kancelarii Notarialnej/, wręczenie medali z okazji jubileuszy 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego par 
małżeńskich z Gminy Kosakowo
7.11. – udział w Białej Niedzieli 
8.11. – udział w Walnym Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
9.11. – przyjęcia interesantów
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Obwód 
głosowania

KW PSL KW PO KW PiS KWW Nasz 
Powiat 
Pucki

KW 
Stowarzyszenie 
Pokoleń Ziemi 

Puckiej

Ogółem oddanych 
głosów ważnych w 

obwodzie 

Nr 1 Mosty 80 
/7,3%/

365 /33,4%/ 109 /10,0%/ 447 /40,9%/ 91 
/8,3%/

1092

Nr 2 Rewa 13
 /2,7%/

58
/12,1%/

20
/4,2%/

324
/67,6%

64
/13,4%/

479

Nr 3 
Pierwoszyno

166
/18,4%/

277
/30,8%/

86
/9,6%/

329
/36,5%/

42
/4,7%/

900

Nr 4 
Dębogórze

79
/9,9%/

378
/47,5%/

128
/16,1%/

189
/23,7%/

22
/2,8%/

796

Nr 5 Pogórze 52
/4,8%/

513
/46,9%/

127
/11,6%/

359
/32,8%/

42
/3,8%/

1093

Razem Gmina 390
/8,9%/

1591
/36,5%/

470
/10,8%/

1648
/37,8%/

261
/6,0%/

4360

Obwód głosowania Liczba uprawnionych do 
głosowania

Liczba kart ważnych 
wyjętych z urny

Frekwencja %

Obwód Nr 1 Mosty 1927 1183 61,39
Obwód Nr 2 Rewa 754 515 68,30

Obwód Nr 3 Pierwoszyno 1410 956 67,80
Obwód Nr 4 Dębogórze 1345 846 62,90

Obwód Nr 5 Pogórze 2009 1188 59,13
Gmina Kosakowo 7445 4688 62,97

Mosty
Obwód 

Nr 1 

Rewa
Obwód 

Nr 2

Pierwoszyno
Obwód Nr 3

Dębogórze
Obwód 

Nr 4

Pogórze
Obwód 

Nr 5

Razem
głosów

Wsk.%
oddanych 

glosów
Dzienisz Andrzej 61 16 83 104 137 401 8,67%
Miklaszewicz  
Adam

283 124 206 257 539 1409 30,46%

Schroder Michał 126 28 74 70 109 407 8,80%
Włudzik Jerzy 700 334 581 407 386 2408 52,06%
Ogółem oddanych 
głosów w obwodzie 1170 502 944 838 1171 4625

      
      x

WYBORY SAMORZĄDOWE – 21 LISTOPADA 2010r – JAK GŁOSOWALIŚMY 

Większością głosów w I turze głosowania na Wójta Gminy Kosakowo na kadencję 2010-2014  został wybrany – Jerzy Włudzik

Radni
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani do Rady Gminy Kosakowo:

 − Mechelinki: Marzena Fifielska /KWW Jerzego Włudzika/
 − Mosty: Alina Merchel, Lucyna Sorn, Wojciech Klimczyk /KWW Jerzego Włudzika/
 − Rewa: Marzena Rzepa, Wojciech Kierszka /KWW Jerzego Włudzika/
 − Pierwoszyno: Wiktoria Śliwińska /KWW Jerzego Włudzika/;
 − Dębogórze i Dębogórze Wyb.: Szymon Tabakiernik /KW Platforma Obywatelska RP/, Beata Gloza /KWW Adama Miklaszewicza/
 − Kosakowo: Mirosław Marek /KWW Jerzego Włudzika/
 − Pogórze: Antoni Strzelec, Marian Gutowski /KWW Adama Miklaszewicza/ 
 − Suchy Dwór: Bożena Roszak, Waldemar Elwart /KWW Adama Miklaszewicza/
 − Kazimierz: Alicja Brzozowska /KWW Jerzego Włudzika/

FREKWENCJA W GMINIE KOSAKOWO

Liczba oddanych głosów na kandydatów do Rady Powiatu Puckiego  

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH WÓJTA GMINY KOSAKOWO
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3 pierwsze miejsca na listach kandydatów do Rady Powiatu Puckiego   
– liczba oddanych głosów przez wyborców Gminy Kosakowo:

1. KW PSL: Krause Michał /255/, Kunz Kazimierz  Józef /31/, Tkaczyk Jerzy Andrzej /30/
2. KW PO: Dzienisz Andrzej Ryszard /532/, Dettlaff Wojciech Bolesław /431/, Drzeżdżon Adam Józef /63/
3. KW PiS: Wiśniewski Zygmunt Stanisław /161/, Młodnicki Edward Antoni /58/, Wiśniewska Mirosława Maria /52/
4. KWW Nasz Powiat Pucki: Busz Mirosław Antoni /838/, Dobień Leon Aleksander /183/, Węsierska Orina Anita /154/
5. KW Stowarzyszenie Pokoleń Ziemi Puckiej: Choroś Krzysztof Franciszek /90/, Schwan Bartosz Michał /75/, Pachura Leszek Władysław /21/.
Pozostali kandydaci do Powiatu z Gminy Kosakowo: Kaszuba Piotr Hubert /86/, Łubieżewska Irena /15/, Olesińska Maria Teresa /25/, Tocke 
Danuta /126/, Bocianowski Waldemar /119/.

Do Rady Powiatu Puckiego wybrano:                                                                                                                                        
Komitet Wyborczy PO /9 mandatów/: Ewa Kownacka, Tadeusz Muża, Roman Czerwiński, Andrzej Sitkiewicz, Adam Zażembłowski, Wojciech 
Dettlaff, Włodzimierz Olszewski, Andrzej Styn, Andrzej Dzienisz
Komitet Wyborczy Nasz Powiat Pucki /6 mandatów/: Ireneusz Brzóska, Michał Kowalski, Jerzy Tomasik, Mirosław Busz, Rita Szornak, Andrzej 
Rożek
Komitet Wyborczy PiS /2 mandaty/: Michał Kohnke, Zygmunt Wiśniewski,
Komitet Wyborczy PSL /2 mandaty/: Zygmunt Dudek, Jerzy Tkaczyk 

Liczba oddanych głosów na kandydatów z list komitetów wyborczych SLD, PSL, PO, PiS
do Sejmiku Województwa Pomorskiego

Obwód głosowania KW SLD KW PSL KW PO KW PiS Ogółem oddanych głosów 
ważnych w obwodzie na 

wszystkie listy
Nr 1 Mosty 111 

/10,6%/
51 

/4,9%/
443

 /42,3%/
189

 /18,0%/
1047

Nr 2 Rewa 55
 /12,6%/

15
 /3,4%/

133 
/30,5%/

74
 /17,0%/

436

Nr 3 Pierwoszyno 68
 /7,6%/

30 
/3,4%/

350
 /39,2%/

143
 /16,0%/

892

Nr 4 Dębogórze 61
 /7,8%/

44
 /5,6%/

279 
/31,3%/

163
 /18,3%/

782

Nr 5 Pogórze 81
 /7,2%/

64 
/5,7%/

458
 /41,0%/

147
 /13,2%/

1116

Razem Gmina 376
 /8,8%/

204
 /4,8%/

1663
 /38,9%/

716 
/16,7%/

4273

3 pierwsze miejsca na listach kandydatów do Sejmiku Województwa Pomorskiego –
liczba oddanych głosów przez wyborców Gminy Kosakowo:

1. KW SLD: Falkowski Mariusz /141/, Serocka Ewa /66/, Borkowska Małgorzata /21/
2. KW PSL: Kupcewicz Janusz /124/, Kłos Małgorzata /16/, Bach Jerzy Zbigniew /15/
3. KW PO: Byczkowski Wiesław Zbigniew /525/, Kuczyńska Maria Teresa /231/, Pobłocki Bartłomiej Mieczysław /216/
4. KW PiS: Śliwicki Adam Wojciech /174/, Marchlewicz Przemysław Jan /161/, Kozak Agnieszka /70/
Kandydat z Gminy Kosakowo Raducha Sylwester uzyskał 523 głosy.

Do Sejmiku Województwa Pomorskiego weszli:
Platforma Obywatelska – 19 radnych : Andrzej Bartnicki, Jacek Bendykowski, Marek Biernacki, Leszek Bonna, Wiesław Byczkowski, Leszek 
Czarnobaj, Grzegorz Grzelak, Jan Kleinszmidt, Maria Kuczyńska, Jolanta Leszczyńska, Bożenna Lisowska, Dariusz Męczykowski, Sylwester 
Pruś, Danuta Rek, Mieczysław Struk, Jolanta Synak, Karolina Szczygieł, Ryszard Świlski, Hanna Zych-Cisoń 
Prawo i Sprawiedliwość – 7 radnych: Jerzy Barzowski, Anna Gwiazda, Ryszard Jędrzejczak, Przemysław Marchlewicz, Marian Szajna, Adam 
Śliwicki, Piotr Zwara 
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 3 radnych: Piotr Gontarek, Mariusz Falkowski, Małgorzata Ostrowska 
Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 radnych : Mirosław Batruch, Hubert Lewna, Zenon Odya 
Krajowa Wspólnota Samorządowa – 1 radny: Lech Żurek 

UMORZENIE POŻYCZKI
Milo nam poinformować, że Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dniem 8 
listopada 2010r. umorzyła Gminie Kosakowo spłatę kwoty 870.000 zł. z pożyczki, udzielonej na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Ochrona 
czystości wód Zatoki Puckiej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Mechelinkach i Pierwoszynie”.

Idzie zima – pomóżmy bezdomnym
Apelujemy o zainteresowanie się i odpowiednie reagowanie, gdy osoby bezdomne, szczególnie w czasie silnych mrozów, wymagają pomocy dla 
ratowania zdrowia i życia. Wszystkie nasze służby: pracownicy socjalni, służba zdrowia, Straż Gminna i Policja służą pomocą osobom, których 
życie z powodu warunków zimowych może być zagrożone.
Ważne telefony: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 58 620-82-02, Straż Gminna – 58 620-82-48, Tel. kom. 606 428 652, 696 486 517, 
696 486 518, Ośrodek Zdrowia 58 679-13-23.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2010
Dzień Edukacji Narodowej to czas podziękowań za pracę dydaktyczno-wychowawczo - opiekuńczą, 
godną naśladowania postawę, zaangażowanie i oddanie najmłodszym mieszkańcom Gminy 
Kosakowo. W tym roku podczas uroczystości 14 października 
w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, na wniosek Wójta 
Gminy Kosakowo Pani Elżbieta Czaja - dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego 
w Pogórzu odebrała nagrodę Pomorskiego Kuratora 
Oświaty. Doceniono zaangażowanie Pani Dyrektor wyrażone 
troską o wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków, 
dbałość o wyposażenie szkoły w najnowsze środki 
dydaktyczne, przynależność szkoły do Krajowej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla 

Zdrowia Europy oraz uczestnictwo uczniów szkoły w międzynarodowej edycji „Odysei Umysłów”. 

17 listopada w Gdańsku rozstrzygnięto konkurs “Szóstka z bezpieczeństwa” organizowany przez “Dziennik Bałtycki”, Pomorski Ośrodek Ruchu 
Drogowego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
W kategorii “nauczyciel” II miejsce zajęła mgr Ewa Rajewska, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu. W kategorii “szkoła” drugie 
miejsce zajęła również szkoła z Pogórza. 
Gratulujemy p. mgr Rajewskiej, której scenariusz na zajęcia z wychowania komunikacyjnego dla klasy IV zdobył uznanie wśród Jury. Nagrodą 
dla szkoły był rower.

SUPERPRZEDSZKOLAK
 Informujemy, o dodatkowej rekrutacji dzieci w wieku 3-5 lat do udziału w projekcie „Superprzedszkolak – innowacyjne formy wychowania 
przedszkolnego w gminie Kosakowo”. Projekt realizowany jest w dwóch punktach przedszkolnych:
 - przy Zespole Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
 - przy Szkole Podstawowej w Mostach z siedzibą w Rewie
Zasady rekrutacji i dokumenty do zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony internetowej www.superprzedszkolak.pl lub w Urzędzie Gminy 
w Kosakowie /Biuro Obsługi Interesanta lub pok. 102/. 
Wypełnione dokumenty należy składać w Biurze Projektu, które 
znajduje się w Urzędzie Gminy Kosakowo:
ul. Żeromskiego 69 pokój 102 , tel.: 058 660 43 03
e-mail: efs@kosakowo.pl

fot.Grzegorz 
Mehring

Konkursu - „Szóstka z bezpieczeństwa”

„Odpocznijmy razem”
Zakończono projekt: „Odpocznijmy razem” – kształtowanie 
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców w miejscowościach wiejskich Mosty 
i Pierwoszyno, realizowany w ramach: Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: „Odnowa i 
rozwój wsi”.
Celem projektu było: stworzenie przestrzeni publicznej 
- obszarów zieleni służących rekreacji, wypoczynkowi 
i integracji społecznej poprzez stworzenie miejsc o 
szczególnym znaczeniu w miejscowościach wiejskich Mosty 
i Pierwoszyno.
W wyniku realizacji projektu powstały w tych miejscowościach dwa skwerki – miejsca wypoczynku, 
rekreacji i integracji dla mieszkańców w każdym wieku. Na projekt składały się: uporządkowanie 
i zagospodarowanie terenu, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i roślin zielonych, ciągów komunikacji 
pieszej, oświetlenia oraz elementów wyposażenia terenu.
 Wartość projektu: 554 493,82 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn.: „Odpocznijmy razem - kształtowanie obszarów
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszańców

w miejscowościach wiejskich Mosty i Pierwoszyno”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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Z ŻYCIA SZKÓŁ…

„Mistrz i Małgorzata” w Pierwoszynie
W piątek, 26 listopada, Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie opanowanła 
świta Wolanda. Tutejszy Teatr Młodzieżowy przy GOKiS wystawił 
premierę „Mistrza i Małgorzaty” według legendarnej powieści Michaiła 
Bułhakowa.

Reakcje publiczności pokazały, iż powieść Bułhakowa nie utraciła nic ze 
swojej aktualności i kultowego statusu. 
W „Mistrzu i Małgorzacie” udział wzięli: 
Paweł Szatkowski - Berlioz, Patryk 
Gloza - Iwan Bezdomny, Patryk Gierc 
- Stiopa/Baron Meigel, Magdalena 
Mazur - Doktor Strawiński, Ewa Jarecka 
- Ruchtin, Lidia Mikulska - Konferansjer na Pokazie czarnej magii, Agnieszka Sarnowska - Warnoucha, Jacek 
Brechelke - Jeszua Ha-Nocri, Przemysław Wyrzykowski - Poncjusz Piłat, Michał Jaskulski - Mateusz Lewita, 
Weronika Kreft - Gość na Balu, Julia Golińska - Gość na Balu, Milena Golińska - Gość na Balu, Patrycja Gajzler 
- Signora Toffana, Aleksandra Filipowicz - Frieda, Amanda Makowska - Hella, Adrian Gajzler - Behemot, Joanna 
Winkiel - Korowiow, Łukasz Lazarewicz - Azazello, Adam Paterek - Mistrz, Sandra Makowska - Małgorzata, 
Karol Dettlaff - Woland. 
Asystenci reżysera - Arleta Wesołowska, Adam Schröder. Reżyseria - Karol Dettlaff.
Wójt Gminy dziękuje wszystkim „aktorom”, jak i osobom zaangażowanym w organizację tego wspaniałego 
przedsięwzięcia i gratuluje udanego i długo oklaskiwanego spektaklu. 
Teatr Młodzieżowy zaś pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do premiery.
W związku z dużym zainteresowaniem spektaklem, będzie on wystawiony ponownie 14 stycznia 2011r. o godz. 
19:00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.

Serdecznie zapraszamy.

Teatrzyk w Szkole Podstawowej w Dębogórzu

     W ramach działań profilaktycznych 27 października Szkołę w Dębogórzu odwiedził 
teatrzyk.  Dzieciom zostały zaprezentowane zagrożenia związane z nadużywaniem 
alkoholu oraz paleniem tytoniu.  Przygody Pana Kleksa uświadomiły dzieciom 
potrzebę dzielenia się z innymi oraz radość płynącą z niesienia bezinteresownej 
pomocy. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości wśród dzieci o ryzyku 
związanym z różnego typu używkami oraz przyjęcie właściwej postawy wobec zagrożeń 
współczesnego świata. 

Dziękujemy za pomoc i wsparcie w naszej pracy wychowawczej pełnomocnik Wójta 
p. Henryce Wyrzykowskiej.

Recital pieśni Jacka Kaczmarskiego w Dębogórzu

     Listopad to czas wspominania tych, którzy odeszli oraz okres ważnych dla naszych dziejów rocznic. 
Ten jesienny miesiąc kojarzy się z walką o wolność ojczyzny oraz z odzyskaniem niepodległości. Dla 
upamiętnienia pokoleń patriotów, którzy złożyli w ofierze swoje życie dla idei Wolnej Polski nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej w Dębogórzu – Marcin Ślaski i Łukasz Kołak dnia 5 listopada br. zaprezentowali 
uczniom, gronu pedagogicznemu oraz zaproszonym gościom recital pieśni Jacka Kaczmarskiego. Podczas 
występu usłyszeć można było takie utwory jak: „Pieśń Konfederatów Barskich” z I aktu „Księdza Marka” 

Juliusza Słowackiego, „Samosierra”, 
„Ostatnie dni Norwida” czy „Powrót 
z Syberii”. Występowi towarzyszyła 
prezentacja multimedialna o tematyce 
patriotycznej.
     Po występie uczniowie, nauczyciele 
oraz goście udali się pod obelisk 
upamiętniający partyzantów Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” 
znajdujący się przy bunkrze w lesie 
dębogórskim. Odbyła się tam druga część 
uroczystości. Chór szkolny zaprezentował 
program artystyczny przygotowany przez 
p. Magdalenę Piaseczną. Zaproszeni 
goście – potomkowie żołnierzy Gryfa w krótkim wystąpieniu przybliżyli 
zebranym okoliczności powstania tej organizacji. Pod obeliskiem złożono 
kwiaty oraz zapalone znicze.
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Święto Niepodległości w szkole w Mostach 

11 listopada 1918 roku jest jednym z najważniejszych dni w historii naszego 
kraju. Chcąc uczcić 123 rocznicę odzyskania niepodległości uczniowie szkoły 
w Mostach, pod kierunkiem nauczyciela p. E. Stachury,  przygotowali widowisko 
historyczne, podczas którego 
przypomnieli najważniejsze 
wydarzenia prowadzące Polskę ku 
wolności. Naszymi przewodnikami 
po labiryncie dziejów byli: Tadeusz 
Rejtan i marszałek Józef Piłsudski. 
Dzień listopadowy to nie tylko dzień 
zadumy i powagi, ale jest to bardzo 
radosne święto przypominające nam, 
że możemy żyć w wolnym kraju i na 

co dzień cieszyć się wywalczoną z wielkim trudem przez naszych przodków wolnością. 

Poseł Tadeusz Rejtan opowiedział ciekawe historie. Kolejnym przewodnikiem był sam Józef 
Piłsudski.
Rosja, Prusy i Austria dokonują rozbioru Polski.         

Rocznica Odzyskania Niepodległości w Szkole w Dębogórzu

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....

Tęskno mi, Panie...

 Te oraz inne słowa naszych wieszczów narodowych można było usłyszeć 10 listopada 
podczas uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Dębogórzu pod kierunkiem p. Marity Zygmunt oraz Magdaleny Piasecznej. 
Uczniowie w alegoryczny sposób przedstawili dzieje rozbiorów Polski oraz walkę 
Polaków o odzyskanie utraconej Wolności. 
Przedstawienie uświetniły najpiękniejsze pieśni patriotyczne obrazujące trud zmagań 

Polaków z zaborcami – „Rota” oraz „Pieśń Legionów Polskich” („My Pierwsza Brygada”). Akademia wywołała wiele wzruszeń i refleksji nad 
trudną historią Polski.
Dziękujemy uczniom za serce włożone w przygotowanie niepodległościowych uroczystości. 

Turniej Mini Piłki Koszykowej o Puchar Sołtysa 
W dniu 26.11.2010 r.  na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dębogórzu odbył się Turniej Mini Piłki Koszykowej o Puchar Sołtysa wsi 
Dębogórze. Organizatorami całej imprezy byli: Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze oraz Szkoła Podstawowa w Dębogórzu. 
Do Turnieju przystąpili uczniowie klas IV-VI w dwóch Kategoriach: dziewcząt i chłopców.
Po wystąpieniach sołtysa wsi oraz Dyrektor SP w Dębogórzu i oficjalnym otwarciu Turnieju, uczniowie przystąpili do sportowych zmagań, 
o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej w Dębogórzu.

Puchar Sołtysa wywalczyła klasa V. Zwycięzcom gratulujemy!! Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe medale oraz dyplomy.
Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w przygotowanie turnieju. 

Ogłoszenia Sołeckie
*Sołtys z Radą Sołecką wsi Dębogórze zaprasza w dniu 19 grudnia br. o godzinie 15:00 mieszkańców Dębogórza 

na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w Domu Kaszubskim.
*Sołtys z Radą wsi Kosakowo zaprasza mieszkańców na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 

w Salce Parafialnej w Kosakowie 21.12 br. o godz. 17:30.

Światowy Dzień Chorego

Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w 75. rocznicę objawień 
fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na jego życie. Święto jest obchodzone 11 lutego każdego roku. Jest to wezwanie, 
aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.
Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w którymś z sanktuarium maryjnych na świecie.
Z tej właśnie okazji chcieliśmy przedstawić naszym uczniom i gościliśmy przedstawicieli Fundacji DOGTOR, której misją jest: 

PRZYWRACANIE UŚMIECHU! 

Fundacja DOGTOR jest jedną z pierwszych fundacji profesjonalnie zajmujących się zooterapią (animaloterapią) w Polsce. Fundację tworzy grupa 
wspaniałych i oddanych wolontariuszy poświęcających swój czas na przygotowanie zwierząt  i pomoc osobom potrzebującym. 
Uczniowie klas I-III z zachwytem przyjęli niezwykłych gości. Dzieci wykazały się dużą wiedzą o opiece i traktowaniu psów. Dowiedziały się jak 
(i dlaczego) powinien wyglądać kontakt z np. nieznanym czworonogiem. Nauczyły się przyjmowania pozycji bezpiecznej („żółwik”) na wypadek 
agresji psa. Podziwiały umiejętności Drago i Azy. Po spotkaniu ogólnym Drago ze swoją opiekunką spotkali się z klasą II b. Dzieci miały większą 
możliwość bezpośredniego kontaktu i zabawy z psem..

„Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą...”
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Biblioteka – ogłoszenia
>>8 listopada w naszej gminnej bibliotece odbył się wieczorek poetycki autorstwa Pani Wiktorii Śliwińskiej, 
zatytułowany Nie ominiesz jesieni… Autorskie utwory dla licznie zgromadzonej publiczności czytała zarówno 
p. Wiktoria, jak i Przemysław Wyrzykowski. Autorka poprzez wiersze otworzyła przed nami swoją duszę…
>>Począwszy od 6 grudnia poprzez cały miesiąc styczeń zachęcamy do oglądania wystawy dekoracyjnych 
przedmiotów świątecznych wykonanych przez Panią Renatę Parzuchowską, mieszkankę Mostów. Pani Renata jest 
również autorką rzeźbionych jaj: strusich, gęsich i kurzych, które mieliście Państwo okazję podziwiać w naszej 
bibliotece w okresie Świąt Wielkanocnych.
>>Od 10 grudnia zapraszamy do odwiedzenia wystawy obrazów Pani Jolanty Stapf, gdynianki, absolwentki 
Politechniki Gdańskiej. Ekspozycję stanowią głównie przedstawione w formie abstrakcyjnej twarze i portrety. 
Wystawa będzie czynna do końca stycznia 2011 roku. 

PÓŁNOCNOKASZUBSKA   LOKALNA   GRUPA   RYBACKA  WYGRAŁA KONKURS
 Pragnę poinformować mieszkańców Gminy Kosakowo, że Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka została wybrana 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji  Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 
2007-2013 – obejmującej oprócz Gminy Kosakowo również m. Hel, Jastarnię, Władysławowo, Puck, gminy: Puck, Wejherowo, Krokowa.
 Na 61 złożonych wniosków przez Lokalne Grupy Rybackie z całej Polski, zajęliśmy czwarte miejsce, a w konkurencji Lokalnych 
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich zajęliśmy pierwsze miejsce, uzyskując maksymalną ilość punktów. Taka wysoka lokata jest wynikiem 
pracy włożonej na szkoleniach oraz spotkań z mieszkańcami gmin, na których składaliście Państwo ankiety z pomysłami do realizacji. Takie 
spotkanie odbyło się w UG w Krokowej w październiku 2009 r. Na realizację Strategii przyznano nam kwotę prawie 70 mln złotych - jest to 
największa kwota przyznana dla Lokalnych Grup Rybackich. 
Obecnie przystępujemy do organizowania Biura Stowarzyszenia. Planujemy rozpoczęcie ogłaszania konkursów w I półroczu 2011 r. 
Mam nadzieję, że mieszkańcy obszaru PLGR składanymi wnioskami wykorzystają w 100% przyznaną nam kwotę.

Tego życzę wszystkim.
       Prezes Zarządu PLGR  Zbigniew Chmaruk
Więcej informacji na stronie internetowej: www.plgr.pl

W styczniu przyszłego roku ARiMR będzie przyjmowała wnioski
o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych

Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać od 3 stycznia przyszłego roku,   nabór dotyczyć będzie tylko 
wniosków rolników, którzy chcą inwestować w restrukturyzację prowadzonej przez siebie produkcji mleczarskiej. To właśnie oni będą mogli 
składać wnioski o przyznanie takiej pomocy. 
Maksymalny poziom wsparcia, który można otrzymać na gospodarstwo, wynosi 300 tys. złotych. Poziom dofinansowania, jaką może otrzymać 
z ARiMR beneficjent, waha się od 40% do 70% kosztów poniesionych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i zależy od wieku 
beneficjenta, położenia jego gospodarstwa oraz rodzaju przedsięwzięcia.
O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków lecz liczba punktów przyznanych poszczególnym operacjom 
zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w znowelizowanym rozporządzeniu MRiRW dotyczącym działania „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”.

Podziękowania…
Mieszkańcy wsi Mosty: Pani Anna Bach z Rodziną oraz Panowie Sławomir Goliński i Krzysztof Wielgucki z Rodzinami, przekazali 
podziękowania dla Pana Wójta Jerzego Włudzika za kurs autobusu nr 105 do Mechelinek. 

Cieszymy się, że nasze starania są doceniane.

Św. pamięci
Brzostek Krystyna z Pogórza, lat 63

Kalkowski Alfons z Kosakowo, lat 76
Reszko Adela z Pogórza, lat 73

Kurczyński Mirosław z Pogórza, lat 79
Węsierski Jerzy z Mostów, lat 61

Zimowe utrzymanie dróg
Informujemy, że w zakresie zimowego utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów oraz chodników przy drogach powiatowych zawarte 
zostały umowy pomiędzy Urzędem Gminy Kosakowo a:
 - Romanem Bigotem ; na terenie m. Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno, Kosakowo i Dębogórze.
 - PTHU Jagan ul. Kilińskiego 58, Rumia, na terenie m. Pogórze, Suchy Dwór, Dębogórze Wybudowanie i Kazimierz.
na zimowe utrzymanie dróg w terminie od 1 marca 2010 do 31 marca 2011 r. 
W sprawach interwencyjnych prosimy dzwonić do Urzędu Gminy Tel. 58/660-43-06
PROSIMY O NIE POZASTAWIANIE SAMOCHODÓW W PASIE DROGOWYM W CZASIE OPADÓW ŚNIEGU.

Jednocześnie przypominamy , że organizatorem odśnieżanie na drogach pozostałych są zarządcy dróg :
DROGI WOJEWÓDZKIE:  do Rumi (dawny pas startowy),  ul. Żeromskiego (od skrzyżowania do Kościoła w Pierwoszynie)
Kontakt telef.  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – Rejon w Pucku, tel. : 058 673 25 44, e-mail puck@zdw.hnet.pl 
DROGI POWIATOWE:  Pogórze do Suchego Dworu (ul. Szkolna), z Gdyni do Kosakowa  ( ul. Wiejska, ul. Żeromskiego), z Kosakowa do 
Dębogórza (ul. Chrzanowskiego, ul. Pomorska) z Rewy do Mechelinek ( ul. Morska, ul. Gdyńska, ul. Szkolna), do Mrzezina przez łąki
Kontakt tel.: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Pucku: tel.:  058 774-32-80 e-mail: sekretariat@zd.puck.pl
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W tym roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” po raz trzeci prowadzi na swoim terenie kampanię 
pod nazwą „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”, która ma na celu uświadomienie szkodliwości 
i niebezpieczeństwa spalania odpadów w warunkach domowych oraz promowanie zachowania przyjaznego 
środowisku. Więcej informacji na temat działań Związku oraz akcji (w tym regulamin i zgłoszenie udziału) znajda 
Państwo pod adresem www.kzg.pl

KONTAKT:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
gospodarka odpadami: (58) 624 66 11, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58)6247515, dos@kzg.pl

 Sezon grzewczy w pełni ... 
Po ciepłych, letnich dniach zostało już tylko wspomnienie. Dni stają się coraz krótsze, przyroda  i pogoda dają nam znać że nieuchronnie 
zbliża się zima. Z tygodnia na tydzień robi się coraz zimniej i to nie tylko na dworze, ale także w domach. Świadczy o tym nie tylko niska 
temperatura, ale   i szary, dławiący dym który spowija osiedla jednorodzinne naszych miejscowości. Dym ten, wraz z rozwojem cywilizacji 
stał się nieodłącznym elementem zimowej aury.   

Problem spalania odpadów komunalnych w domowych piecach powraca co roku. Zjawisko to szczególnie 
widoczne jest w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy mieszkańcy starają się zapewnić ciepło swoim 
rodzinom. Taka postawa godna jest pochwały, jednak tylko wtedy, gdy jako opału używa się drewna, gazu czy 
biomasy. Kiedy do domowego pieca trafiają odpady, ciepło jest jedynym pozytywnym tego efektem, który 
niestety nie niweluje szkód wyrządzonych na rzecz swoich bliskich i środowiska. 

Nikt nie zaprzeczy, że odpady dobrze się palą. Kolorowe gazety, plastikowe siatki jednorazowe czy ścinki 
ubrań są doskonałą rozpałką, zaś stare meble czy plastikowe butelki paląc się dają dużo ciepła. Spalanie odpadów budzi pozorne wrażenie 
oszczędności, bo przecież nie wydaję na opał a i oszczędzam miejsce w koszu przez co ograniczam koszty związane z wywozem odpadów  
z posesji. Należy się jednak zastanowić czy ta pozorna oszczędność to wystarczająca cena za naprawę a nierzadko wymianę domowej 
instalacji grzewczej. Tak właśnie! Nasze domowe piece nie są przystosowane do spalania odpadów. Temperatura jaką uzyskujemy w 
domowych instalacjach jest zbyt niska, aby ograniczyć powstawanie związków szkodliwych dla zdrowia takich jak metale ciężkie, 
tlenek węgla, tlenki siarki, także dioksyny i furany (związki rakotwórcze). Domowe piece niestety nie są też wyposażone w filtry, które 
oczyszczałyby spaliny z toksycznych substancji przed ich przedostaniem się do atmosfery.      

Ponadto, bardzo realnym i niebezpiecznym zagrożeniem jest osadzanie się na ściankach przewodów kominowych sadzy powstałej 
wskutek spalania odpadów. Sadza w połączeniu z popiołem i wodą tworzy bardzo trudny do usunięcia osad, który zmniejsza przekrój 
komina i ogranicza jego ciąg, co z kolei prowadzić może do zaczadzenia pomieszczenia. Dodatkowym problemem staje się też możliwość 
zapalenia się sadzy osadzonej w przewodach a co za tym idzie pożar instalacji i całego budynku. 

 Odpady z gospodarstw domowych stanowią zagrożenie nie tylko w przypadku spalania ich domowych piecach, ale także 
w formie dzikich wysypisk. Miejsca te powstają, ponieważ obecny system gospodarki odpadami nie zapewnia objęcia nim każdego 
gospodarstwa ani nie obliguje firm wywozowych do stosowania konkretnych metod zagospodarowania odpadów, innych niż składowanie 
na wysypiskach. Aby poprawić ten stan rzeczy, powstał projekt zmian do ustawy, który zakłada przejęcie „władzy” nad odpadami przez 
gminy. System taki funkcjonuje w 25 z 27 krajów należących do Unii Europejskiej. W większości z nich, problem dzikich wysypisk 
jest zupełnie nieznany. Efekt ten osiągany jest poprzez nadanie samorządom prawa do decyzji odnośnie wyboru firm komunalnych 
i wprowadzeniu obowiązkowych opłat na poczet działań organizowanych przez samorządy w zakresie gospodarowania odpadami. 
Działania te, to: odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, transport, zagospodarowanie, a także budowa i utrzymanie instalacji oraz 
rekultywacja składowisk.  

Bo to właśnie brak instalacji do zagospodarowania odpadów stanowi największa bolączkę obecnego systemu. Gminy zrzeszone w KZG 
wybudowały nowoczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łężycach, który na mapie Polski jest niestety jednym z nielicznych 
spełniających wymogi unijne. Większość gmin nie inwestuje, ponieważ nie mają środków, ponadto nie byłyby w stanie zapewnić strumienia 
odpadów, którym w tej chwili zarządzają firmy komunalne. A skoro najtańszym sposobem jest pozostawienie ich na składowiskach- trudno 
się dziwić, że prywatni przedsiębiorcy nie chcą inwestować w specjalistyczne zakłady. 

 Założenia do nowej ustawy zakładają całkowitą władzę nad odpadami w rękach gmin. To właśnie one, w drodze przetargu 
zlecałyby odbiór odpadów jednej firmie na danym terenie i wskazywały miejsce, do którego odpady miałyby zostać wywiezione. 
Wyeliminowałoby to sytuację, kiedy jednego dnia na jedną ulicę wjeżdża kilka śmieciarek, co skutkuje niskim efektem zarówno 
ekonomicznym, jak i ekologicznym. Ponadto, wprowadzenie jednakowej, obowiązkowej opłaty na rzecz samorządów zapewniłoby odbiór 
odpadów od wszystkich mieszkańców, a co za tym idzie ograniczenie zjawiska ich nielegalnego pozbywania oraz tworzenia dzikich 
wysypisk.  
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Jak co roku, z okazji 92. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada 2010 roku, w gminie Kosakowo, jednym z punktów 
uroczystości upamiętniających to wydarzenie były V Kosakowskie Biegi Niepodległościowe. W tegorocznej edycji zawodów, udział wzięła 
rekordowa liczba ponad 130 zawodników (w ośmiu kategoriach: klas 0-III SP, klas IV-VI SP,  gimnazjum, osobno chłopcy i dziewczęta oraz OPEN 
kobiet i OPEN mężczyzn). Ponadto na starcie biegu zgromadziła się liczna grupa rodziców, gorąco dopingująca najmłodszych uczestników. Jak 
co roku trasa zawodów była umiejscowiona na odcinku Kosakowo – Pierwoszyno. 
Najlepsi zawodnicy zostali udekorowani przez Wójta medalami i obdarowani cennymi nagrodami. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Uczniowie klas 0 – III szkół podstawowych po swoim wyścigu 
wzięli udział w „Loterii” w której do wygrania były m.in. kubki, długopisy, 
mapy Gminy, albumy o Gminie, piłki, rakietki do badmintona, paletki do 
tenisa stołowego, niemal każdy los wygrywał. Na wszystkich zgromadzonych 
czekały rogale marcińskie oraz gorące i zimne napoje. 
W tym roku poza nagrodami indywidualnymi, pamiątkowe puchary 
otrzymały gminne szkoły podstawowe, wśród których przeprowadzono 
specjalną klasyfikację. Szkoły „punktowały” za każdego uczęszczającego 
do niej uczestnika zawodów oraz za poszczególne miejsca w wyścigach. 
Bezkonkurencyjna okazała się Szkoła Podstawowa w Pogórzu, wyprzedzając 
drugie Dębogórze i trzecie Mosty. Głównym organizatorem imprezy był 
Wójt Jerzy Włudzik, który do współpracy zaprosił trenera lekkoatletyki, 
nauczyciela SP Pogórze pana Wojciecha Niemkiewicza. W organizację 
zaangażowały się także Radne Gminy panie Wiktoria Śliwińska i Alicja 
Brzozowska, pracownicy Urzędu Gminy panie Ewelina Paszke i Anna Padée 
oraz panowie Michał Michalski i Adam Schröder.

BIEGI NIEPODLEGŁOŚCIOWE 2010

Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej - otwarcie

W niedzielę, 5 grudnia 2010 w Hali Sportowej w Mostach nastąpiła inauguracja 
rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej 2010/11. Rozgrywki oficjalnie otworzył 
Wójt Gminy.
Z Z pięciu zaplanowanych meczów odbyły się cztery. Zespołowi Pogórza nie 
udało się skompletować składu i trzy punkty trafiły na konto rywala - Rewy. Po 
długiej nieobecności w rozgrywkach, w bieżącym roku skład wystawiła ekipa 
Dębogórza Wybudowanie - w swoim pierwszym meczu pokazała się z dobrej 
strony remisując po bardzo zaciętym i wyrównanym meczu z Pierwoszynem. 
Ostatni mecz był równie zacięty - już na inaugurację los skojarzył dwie drużyny 
z Mostów - znakomicie spisującą się w B-Klasie drużynę Sztormu Mosty 
z sołecką drużyną Mostów; pojedynek derbowy wygrały jednak Mosty.

Przypomnijmy, że tytułu mistrzowskiego sprzed roku bronić będzie Rewa, 
która o punkt wyprzedziła Mosty i o 3 punkty Pogórze.
Wyniki 1. kolejki (5.12.2010): Kosakowo II - Dębogórze 0:8 (0:2), Pogórze - 
Rewa 0:3 (vo), Dębogórze II - Kosakowo 3:8 (2:3), Pierwoszyno - Dębogórze 
Wyb. 6:6 (2:3), Sztorm Mosty - Mosty 5:6 (1:4).
Wyniki 2. kolejki (12.12.2010): 10.00 Rewa - Dębogórze II 12:4 (4:2), 10.50 
Dębogórze Wyb. - Sztorm Mosty 2:9 (1:3), 11.40 Kosakowo II - Pogórze 1:
11 (0:4), 12.30 Kosakowo - Pierwoszyno 3:5 (2:2), 13.20 Dębogórze - Mosty 
2:4 (0:3);
Najbliższe spotkania (wszystkie w Hali Sportowej w Mostach): 3. kolejka 
(19.12.2010): 10.00 Sztorm Mosty - Kosakowo, 10.50 Dębogórze II - 
Kosakowo II, 11.40 Mosty - Dębogórze Wyb., 12.30 Pierwoszyno - Rewa, 
13.20 Pogórze - Dębogórze. 
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W Święto Niepodległości 11 listopada tradycyjnie już w kościele pw. 
Św. Antoniego w Kosakowie, odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. Następnie zostały 
złożone wiązanki kwiatów pod   pomnikiem „Pamięci tutejszych księży, nauczycieli i mieszkańców 
zamordowanych przez hitlerowców w lasach Piaśnicy i obozach koncentracyjnych podczas II Wojny 
Światowej”. W godzinach popołudniowych, Wójt Jerzy Włudzik wraz z przybyłymi delegajami, 
w asyście honorowej Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP,  złożyli kwiaty pod 
pomnikiem Józefa Klebby w Kosakowie.
Dzień wcześniej, 10 listopada, odbyła się uroczysta Akademia związana z obchodami 92. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie uroczystości Wójt wręczał statuetki „Złotego 
Kłosa” oraz  nagrodził strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Kosakowo. 

Następnie Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego - Marian Edmund Ząbek odznaczył 
„Złotym Krzyżem Piłsudczyków” mieszkańców naszej Gminy: panów Zygmunta Miszewskiego, Pawła Narlocha, Lecha Piasecznego. Wójtowi 
Gminy natomiast wręczył Ryngraf Związku Piłsudczyków.  
Oprawę artystyczną zapewniły: Regionalny Chór „Morzanie” z dyrygentem Przemysławem Stanisławskim, zespół Klubu Garnizonowego Babie 
Doły „Eskadra”, Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo z dyrygent Magdaleną Stenką, Teatr Muzyczny „HALS”. 

Tegoroczni laureaci „Złotego Kłosa”: HELENA SZAMAŃSKA, DANUTA TOCKE, 
ELŻBIETA CZAJA, SŁAWOMIR POBŁOCI, RYSZARD GOSPODAREK, GRZEGORZ 
MISZEWSKI, WACŁAW PATSCHULL, ANTONI LIESKE, ANNA I STANISŁAW 
KUBERNA, GABRIELA I MIECZYSŁAW PIENCZKE, LEON JOACHIMCZYK, 
MIECZYSŁAW GRABLOWSKI
Wyróżnieni Strażacy: Zbigniew Konkol – Naczelnik OSP Kosakowo, Henryk Tomeczkowski, 
Stanisław Tomeczkowski, Bartosz Kloka, Michał Seweryn, Andrzej Śliwiński, Paweł Trepczyk, 
Rafał Stankiewicz, Grzegorz Bławat.

Obchody 92. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W dniu 05.11.br w Restauracji „Kaszubska” w Kosakowie odbyła się uroczystość 
z okazji jubileuszu 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego – „Złote Gody”.
 Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej 
przed pół wiekiem rodziny doceniany jest i honorowany przez Prezydenta RP 
„Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji Jubilatów medalem 
dokonał Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik. Były gratulacje, kwiaty, życzenia. 
Jubilaci wraz z medalami otrzymali także pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne.
Uroczystość odbyła się w miłej i serdecznej atmosferze, którą uświetnił występ 
artystyczny Pani Magdaleny Molendowskiej z Panią prof. Grażyną Troć.
W uroczystości z okazji jubileuszy udział wzięły następujące pary:

1. Anna i Jan Sikorscy, Mosty
2. Bogumiła i Andrzej Brzezińscy, Mosty
3. Stanisława i Eugeniusz  Molendowscy, Kosakowo
4. Zofia i Mieczysław Karsznia, Kosakowo
5. Urszula i Kazimierz Borowa, Pierwoszyno   
6. Franciszka i Franciszek Sorn, Mosty

W dniu 19 listopada br. Pan Wójt osobiście złożył wizytę z życzeniami w domu 
pozostałych Jubilatów- Państwa: Marianny i Stefana Zduńczyk z Pogórza oraz 
u Jubilatów, którzy obchodzili 60 rocznicę ślubu Państwa Helgi i Franciszka 
Dzierzyńskich z Dębogórza oraz Ludwiki i Zygmunta Soczówka z Pogórza.  

ZŁOTE GODY w Gminie Kosakowo

Dostojnym Jubilatom z okazji pięćdziesiątej i sześćdziesiątej rocznicy ślubu składamy 

najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia pomyślności i szczęścia na jeszcze wiele, wiele wspólnych lat.


