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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   3/2011 Kosakowo, marzec 2011 roku             egzemplarz bezpłatny            ISDN 1730-6108

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kosakowo 
Mieszkanka Mostów. Jest samorządowcem z pasją 
i dużym doświadczeniem w pracy społecznej. Trzykrotnie 
wybrano ją na sołtysa wsi. 
W 2006r. została Radną, w ostatnich wyborach 
samorządowych Mieszkańcy Mostów ponownie obdarzyli 
ją zaufaniem, wybierając na kolejną kadencję. 
30 listopada 2010 roku na I Inauguracyjnej sesji 
nowo wybranej Rady Gminy Kosakowo została 
Wiceprzewodniczącą Rady. 
Pani Alina ma dobry kontakt z ludźmi, dzięki 
czemu łatwiej rozwiązuje problemy mieszkańców. 
Mosty to nasza największa wieś, licząca już ponad 
2 tys. mieszkańców. Ze swoich obowiązków stara się zawsze 
wywiązywać jak najlepiej, w czym pomaga jej również 
dobra współpraca z Wójtem i Urzędem Gminy. 
Czyni starania o ponowne umieszczenie w stałym 
kalendarzu imprez gminnych „Inscenizacji walk 
o Kępę Oksywską”. Priorytetowo traktuje sprawę budowy 
przystani rybackiej w Mechelinkach i zapowiada, że dołoży 
wszelkich starań, aby w tej kadencji doszło do realizacji 
tego zadania. Bardzo istotne są dla niej sprawy Mostów: 
m.in. uporządkowania Alei Lipowej na całej długości, 
budowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Mostami 
i Rewą, montaż trwałych i estetycznych wiat autobusowych, 
położenie sztucznej nawierzchni na boisku pod lasem 
oraz niezwłoczne rozpoczęcie działań mających na celu 
kompleksowe rozwiązanie problemu zalewania posesji. Nie 
zapomina również o ciągłej potrzebie utwardzania i budowy 
dróg gminnych oraz rozbudowie oświetlenia ulicznego

Kto jest kim w Gminie

Alina Merchel
Wiceprzewodnicząca 

Rady 
Gminy Kosakowo

 W efekcie podjętych kilkuletnich działań, zmierzających 
do powstania lotniska cywilnego w Babich Dołach, w dniu 
11 marca 2011 r. została podpisana umowa, przedmiotem 
której jest przekazanie spółce Port Lotniczy Gdynia- 
Kosakowo terenów użyczonych Gminie Kosakowo od 
Skarbu Państwa z przeznaczeniem na utworzenie lotniska 
cywilnego użytku publicznego. Przy zawieraniu tego 
historycznego aktu wśród wielu zaproszonych gości 
uczestniczyli Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Wójt 
Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Prezes spółki Port 
Lotniczy Gdynia-Kosakowo Janusz Stateczny. 
(więcej na następnych stronach)

Lotnisko
Podpisanie umowy dierżawy

 SPIS POWSZECHNY 
W GMINIE KOSAKOWO 

Informujemy, iż w dniach od 1 kwietnia do 
30 czerwca 2011 w całej Polsce, również na terenie 
Gminy Kosakowo zostanie 
przeprowadzony Narodowy 
Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań. 
(więcej na następnych stronach) 
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SPIS POWSZECHNY W GMINIE KOSAKOWO

Informujemy, iż w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 na 
terenie Gminy Kosakowo zostanie przeprowadzony Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 

CO TO JEST SPIS POWSZECHNY? 
Spis powszechny jest największym przedsięwzięciem 

statystycznym jakie podejmowane jest nie tylko w Polsce, ale 
i na całym świecie. Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis 
rolny są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu 
o ustawy o spisach. Realizacja takich projektów wymaga pełnej 
mobilizacji, zarówno społeczeństwa jak i państwa. 

Podczas spisu powszechnego staramy odpowiedzieć sobie 
na pytania „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz 
o inne istotniejsze informacje związane z funkcjonowaniem 
społeczeństwa. W ocenie organizacji międzynarodowych spisy 
są jednymi z największych przedsięwzięć organizacyjnych 
mobilizujących narody w czasach pokoju. 

W JAKI SPOSÓB BĘDZIE PRZEPROWADZONY 
SPIS? 

Przystępując do prac nad PSR 2010 i NSP 2011 podjęto 
decyzję o wprowadzeniu nowoczesnych i relatywnie tańszych 
rozwiązań niż stosowane dotychczas. Polegają one głównie na 
pobieraniu danych pochodzących ze źródeł administracyjnych 
oraz wykorzystaniu narzędzi komunikacji elektronicznej. Dane 
spisowe gromadzone są obecnie w PSR 2010 i będą w NSP 2011 
również przy udziale rachmistrzów spisowych wyposażonych 

w terminale mobilne oraz ankieterów statystycznych. Wszystkie 
informacje zebrane podczas spisu są prawnie chronione 
w ramach tajemnicy statystycznej. Dane zebrane w spisie zostaną 
odpersonalizowane. Będą mogły zostać wykorzystane jedynie do 
opracowań, zestawień oraz analiz statystycznych. 

Przenośny terminal, jaki będzie wykorzystywany przez rachmistrzów 
podczas 

Każdy rachmistrz będzie posiadał w widocznym miejscu 
identy�kator ze zdjęciem oraz terminal przenośny (jak na 
zdjęciu powyżej). Identy�kator zawiera zdjęcie, imię i nazwisko 
oraz pieczęć urzędu statystycznego, a także pieczątkę imienną i 
podpis dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku. 

Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoniąc na 
infolinię NSP 2011 (nr telefonu 800 800 800) lub do gminnego 
koordynatora spisu (nr kom. 797-201-923 – Jakub Hubert). 

Rachmistrze zapukają do 20% gospodarstw domowych 
na terenie naszej Gminy, wylosowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny. Badanie będzie dotyczyć około 2500 osób. Wywiad 
trwa od 20 minut do jednej godziny, w zależności od ilości osób 
zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Do mieszkańców, 
do których drzwi zapukają rachmistrze spisowi, zwracamy 
się z prośbą o przyjęcie rachmistrza, zwięzłą odpowiedź na 
pytania wyświetlające się na terminalu oraz o podejście ze 
zrozumieniem do zadania wykonywanego przez rachmistrza. 
Zaoszczędzi to cenny czas zarówno Państwu, jak i rachmistrzowi. 
Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 
godz. 24.00. Pytania dotyczyć będą następujących tematów: 
stan i charakterystyka demogra�czna ludności, edukacja, aktywność 
ekonomiczna osób, dojazdy do pracy, źródła utrzymania osób, 
niepełnosprawność, obywatelstwo, migracje wewnętrzne, migracje 

zagraniczne, narodowość i język, wyznanie (przynależność do 
kościoła lub związku wyznaniowego) – pytania dobrowolne, 
gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów 
mieszkaniowych (mieszkania i budynki). 

Przypominamy, iż wylosowane osoby mają obowiązek 
poddać się badaniu statystycznemu. Rachmistrza obowiązuje 
tajemnica służbowa, a uzyskane dane służą wyłącznie do celów 
statystycznych. 

Jednocześnie informujemy, iż możliwy jest również 
samospis internetowy (aktywny od 1 kwietnia do 16 czerwca 
2011 r.). W przypadku skorzystania z tej formy spisu, nie 
odwiedzi nas rachmistrz spisowy. W tym celu należy uruchomić 
przeglądarkę internetową, wejść na stronę http://www.spis.gov.pl, 
wybrać zakładkę „Formularze spisowe”, wybrać formularz 
identy�kacyjny, wpisać swoje dane oraz zde�niować hasło 
dostępu, wpisać we wskazane miejsce kod z obrazka, na końcu 
zalogować się i przystąpić do wypełniania formularza spisowego. 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy na stronę 
www.spis.gov.pl, Infolinię Głównego Urzędu Statystycznego 
800 800 800 lub podajemy  nr telefonu do koordynatora spisu na 
terenie Gminy Kosakowo P. Jakuba Huberta tel. 797-201-923. 

SPIS POWSZECHNY NA TERENIE GMINY KOSAKOWO 
1 kwietnia – 30 czerwca 2011 

Spis powszechny ludności i mieszkań na terenie Gminy Kosakowo przeprowadzać 
będzie czterech rachmistrzów: 
- w Kosakowie, Pierwoszynie oraz części Mostów – P. Magdalena Chojnicka, l. 25 
- w Rewie, Mechelinkach oraz części Mostów i Pierwoszyna –P. Arleta Wesołowska, l.32 
- w Pogórzu oraz Suchym Dworze – P. Mateusz Hubert, l. 20 
- w Dębogórzu, Dębogórzu-Wybudowanie oraz Kazimierzu – P. Kamil Przyborowski, l. 23 
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Kierując się postanowieniami art. 4g ust.5 oraz art.4g 
ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 roku 
o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 
Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego 
(Dz. U. z 2004 roku Nr 163, poz. 1711 z późniejszymi 
zmianami ), przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2008 roku w sprawie wykazu lotnisk 
wojskowych, które mogą być wykorzystywane na potrzeby 
lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 3, poz. 12 ), w dniu 
09 września 2010 roku w siedzibie Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku została zawarta - pomiędzy 
Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę 
Pomorskiego Romana Zaborowskiego, a Gmina Kosakowo 
reprezentowaną przesz Wójta Gminy Kosakowo Jerzego 
Włudzika - umowa użyczenia części nieruchomości 
lotniska wojskowego Oksywie w celu założenia cywilnego 
lotniska użytku publicznego, 

W efekcie podjętych działań w dniu 11 marca 2011 roku 
w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo podpisano 
(z podmiotem zarządzającym lotniskiem cywilnym użytku 
publicznego, w imieniu którego działa Jan Stateczny Prezes 
Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo) umowę dzierżawy, 
przedmiotem której jest przekazanie terenów użyczonych 
Gminie Kosakowo z przeznaczeniem na utworzenie 
lotniska cywilnego użytku publicznego. 

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy 
Kosakowo Mirosława Marka w dniu 11 marca br. zawitali 
w progi tut. Urzędu Gminy poseł Ziemi Pomorskiej 
i zarazem wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke oraz 
Pani Stanisława Bujanowicz - Dyrektor Pomorskiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

Na spotkaniu z Wójtem Gminy Kosakowo, zastępcą 
Wójta, Kierownikiem Referatu Inwestycji urzędu gminy 

oraz pracownikami tut. biura realizacji projektów U.E., 
wiceprzewodniczącą Rady Gminy Aliną Merchel, 
Przewodniczącą Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Zdrowia Wiktorią Śliwińska omówiono sprawy związane 
z budową przystani rybackiej w Mechelinkach. 

Ustalano, jakie należy jeszcze podjąć kroki, aby realizacja 
tego zamierzenia doszła do skutku. Wszyscy uczestnicy 

LOTNISKO „BABIE DOŁY” – podpisanie umowy dzierżawy 

Przypominamy, że udziałowcami spółki „Port Lotniczy 
Gdynia – Kosakowo” są Gmina Miasto Gdynia i Gmina 
Kosakowo. Teraz ruszą prace, których efektem ma być – jak 
się planuje - przyjęcie pierwszych samolotów pasażerskich na 
EURO 2012. 

Spotkanie w sprawie przystani rybackiej w Mechelinkach

spotkania odwiedzili Mechelinki, gdzie m.in. na miejscu 
zapoznawali się z obecną sytuacją mechelińskich rybaków.

W trakcie wizyty poruszano  temat gminnej inscenizacji 
walk o Kępę Oksywską w czasie II wojny światowej, imprezy 
organizowanej kilka lat temu w Mechelinkach. Impreza ta 
cieszyła się znacznym zainteresowaniem. Przewodniczący 
Rady Pan Mirosław Marek wraz z Wójtem Gminy chcieliby 
przypomnieć mieszkańcom i gościom odwiedzającym 
naszą Gminę tą inscenizację. Jednakże impreza jest 
bardzo kosztowna. W związku z tym Wójt wraz z posłem 
Kazimierzem Plocke, zobowiązali się do podjęcia rozmów 
z Ministrem Obrony Narodowej w celu pozyskania pomocy 
na  organizację tej imprezy. 

Trzymamy kciuki za powodzenie rozmów!
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V Sesja Rady Gminy Kosakowo

22 lutego odbyła się V sesja Rady Gminy Kosakowo. 
Gościliśmy na niej przedstawicieli �rmy Pro-Internet: 
Wojciecha Piasecznego oraz Robert Cybulskiego, która 
jest operatorem telekomunikacyjnym działającym głównie 
na terenie Gdańska i Sopotu. Świadczy profesjonalne 
usługi, jak: dostęp do Internetu, telewizji kablowej oraz 
telefonii cyfrowej TCP. Panowie przedstawili obecnym na 
sesji szczegóły projektu budowy szerokopasmowej sieci 
światłowodowej na terenie Gminy Kosakowo zainicjowanej 
ubiegłoroczną naradą zwołaną przez Wójta. 

Projekt �rmy Pro-internet uzyskał do�nansowanie ze 
środków unijnych. Został zakwali�kowany do realizacji pod 
numerem POIG/8.4/2010/POM/29, w ramach działania 
8.4. „ Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej 
mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Obejmuje swoim zasięgiem teren naszej Gminy, będzie 
realizowany od stycznia 2011 roku do końca grudnia 
2014 roku, a podłączenie pierwszych abonentów do sieci 
światłowodowej przewidziane jest już w sierpniu-wrześniu 
tego roku. W wyniku projektu powstanie na naszym 
terenie najnowocześniejsza w Polsce sieć światłowodowa. 
„Światłowód do domu” stanie się faktem dla mieszkańców 
Gminy Kosakowo.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na 
stronie internetowej www.kosakowo.net,.  a już niedługo 
pojawią się na ten temat artykuły w prasie lokalnej, 
periodykach związanych z gminą oraz w dodatku do 
Dziennika Bałtyckiego – „ Echo Ziemi Puckiej”. 

W dalszej części sesji radni rozpatrywali projekty 
uchwał, w tym m,in. skargę radnej Bożeny Roszak na 
działalność Wójta Gminy. Skarga dotyczyła niewykonania 
w 2010r. harmonogramu budowy i modernizacji dróg 
w Suchym Dworze. W dyskusji zarówno niektórzy radni, jak 
i Wójt przypominali o zeszłorocznych „przepychankach” 
z budżetem Gminy, który ówczesny przewodniczący rady 

podpisał ostatecznie dopiero w sierpniu 2010r. Po tej dacie 
można było przystąpić do realizacji uchwały budżetowej 
w zakresie inwestycji. Niestety nie starczyło czasu, aby 
wykonać wszystkie zadania roku 2010 przed nadejściem 
zimy. Dyskusja zakończyła się głosowaniem nad projektem 
uchwały, w wyniku którego skarga większością głosów 
została odrzucona przez Radę. 

W dalszej części obrad radni jednogłośnie przychylili się 
do wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji 
i Sportu w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 
udzielonej z budżetu Gminy dotacji dla Klubu Żeglarskiego 
„Rewska Szkuta”.

Miło jest nam również poinformować, że wniosek 
Szkoły Podstawowej w Mostach w sprawie do�nansowania 
wyjazdu uczniów do Grecji został zarówno przez Wójta, 
jak i Komisję Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji 
i Sportu i Komisję Budżetowo-Gospodarczą rozpatrzony 
pozytywnie. Dzięki temu wyjazd naszego szkolnego 
Zespołu Regionalnego „ Jantarki” na Międzynarodowy 
Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Hanioti 
w Grecji otrzymał do�nansowanie w wysokości 10.000 zł.

Z podjętymi na sesji w dniu 22 lutego uchwałami można 
zapoznać się na stronie www.kosakowo.pl - zakładka- 
Uchwały.

Najbliższa sesja planowana jest na 5 kwietnia br., 
a szczegółowe informacje na temat sesji znajdują się na 
stronie internetowej Gminy (www.kosakowo.pl - zakładka-  
Rada Gminy).

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo 
w okresie od 2-22 lutego 2011r. 

 I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 15/2011 powołałem Gminną Komisję Wyborczą w Kosakowie do przeprowadzenia wyborów 

sołtysów na terenie Gminy Kosakowo w składzie: Maria Śliwińska, Renata Muża, Alicja Wysocka, Krystyna Schmidt, 
Teresa Czaplicka. Komisja do dnia 18 lutego br. przyjmowała zgłoszenia kandydatów na sołtysów, wery�kowała listy 
poparcia kandydatów na sołtysów i w dniu 18.02.2011r. wydała obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na 
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sołtysów. Zarejestrowano: w 6 sołectwach po jednym kandydacie, w 3-ch po dwóch kandydatów i w jednym – trzech 
kandydatów. 

2. Zarządzeniem Nr 16/2011 zarządziłem 19 lutego br./sobota/ dniem pracy dla Urzędu Gminy celem przeprowadzenia 
zamkniętego szkolenia dla wszystkich urzędników nt. „Nowej Instrukcji Kancelaryjnej”, która weszła w życie od 1.01.br. 
W zamian za ten dzień pracownicy urzędu będą mieli dzień wolny w dniu 2 maja br. 

3. Zarządzeniem Nr 17/2011 ustaliłem wysokość wynagrodzenia dla członków gminnej i sołeckich komisji wyborczych 
za czas związany z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz ustaleniem wyników glosowania /150zł. brutto dla członka 
gminnej komisji wyborczej i 100zł. brutto dla członka soleckiej komisji wyborczej/. Komisje soleckie będą liczyły po 
4 członków. Zostaną powołane do 28 lutego.

4. Zarządzeniem Nr 18/2011 ustaliłem zasady i tryb pracy soleckich komisji wyborczych powołanych do 
przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów

5. Zarządzeniem Nr 19/2011 z dnia 16 lutego 2011r. powołałem  Komisję Mieszkaniową oraz ustaliłem szczegółowe 
zasady jej funkcjonowania /skład komisji: Antoni Strzelec, Alina Merchel, Wiktoria Śliwińska, Jolanta Kaczmarek, Ariana 
Pienczke, Marta Marciniak/.  Ważność posiedzenia wymaga uczestnictwa co najmniej 50% składu osobowego komisji. 
Kadencja komisji mieszkaniowej trwa 4 lata od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

6. Zarządzeniem Nr 21/2011, 22/2011, 23/2011 i 24/2011 powierzyłem Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PEKO 
w Kosakowie /gminnej spółce komunalnej/ wykonywanie następujących zadań własnych Gminy wraz z przekazywaniem 
środków zaplanowanych na te zadania w budżecie Gminy:

- zadania dot. bieżącego i zimowego utrzymania dróg publicznych przyjętych zgodnie z ustawą o drogach publicznych 
oraz dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek pieszo-rowerowych, placów parkingów, przystanków 
autobusowych, parków, zieleńców, których właścicielem jest gmina

- zadań dot. obsługi terenów gminnych – utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych 
- zadań dot. świadczenia usług w zakresie bieżącej konserwacji i czyszczenia urządzeń melioracji, urządzeń zbierania 

wody deszczowej i roztopowej – wpusty uliczne i studnie chłonne zlokalizowane w pasie drogowym dróg gminnych oraz 
na terenach gminnych (z wykazem urządzeń)

- zadań dot. świadczenia usług w zakresie  organizacji i prowadzenia  kąpielisk morskich w miejscowości Rewa 
i Mechelinki oraz w zakresie Obslugi terenów gminnych – „letnie utrzymanie plaż” (z szczegółowym zakresem usług 
i sprzętem). 

7. Zarządzeniem Nr 25/2011 zmieniłem datę wyborów sołtysów z 6 na 27 marca 2011r. Zmiana terminu wyborów 
sołtysów była konieczna ze względu na zapis art. 5 pkt 3 Statutu Sołectwa, który mówi, że „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 
trwa 4 lata od dnia wyborów”. Poprzednie wybory odbyły się 25 marca 2007r. Termin 27 marca 2011r. jest pierwszym 
możliwym, w którym mogą  się odbyć wybory sołtysów na kadencję 2011-2015. Zmiana daty wyborów sołtysów nie 
spowodowała żadnych innych istotnych zmian w kalendarzu wyborczym w kwestii zgłaszania kandydatów na sołtysów, 
zgłaszania kandydatów do sołeckich komisji wyborczych, ani terminów zebrań wiejskich, na których wybierane będą 
Rady Sołeckie. Jedyną zasadniczą zmianą jest przełożenie daty wyborów sołtysów z 6 na 27 marca 2011r.

1. Zawarcie umowy o ustaleniu odszkodowania za drogi przed zatwierdzeniem podziału nieruchomości – działek 
nr 34/2 i 34/3  o łącznej pow. 1,3558 ha obręb Pogórze, odszkodowanie w wysokości 10,00 zł za 1m2. Właściciel zrzeka się 
należnego mu odszkodowania na rzecz Gminy Kosakowo. 

2. Zawarcie 7 umów dzierżawy na teren w miejscowości Kosakowo przy cmentarzu komunalnym – część działki 
nr 50/3 z przeznaczeniem na sprzedaż zniczy i kwiatów : stanowiska nr B, C, D, E, F, G i 5 po 3 m2 każde. Czynsz 
dzierżawny 66,00 zł dziennie lub 219 zł miesięcznie + VAT 23 %.  

3. Opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości : działka nr 818/3 o pow. 1,2823 ha obręb Mosty w kwocie 
10.756,00 zł, działka nr 10/2 o pow. 0,8679 ha obręb Kosakowo w kwocie 33.528,50 zł, działka nr 1004 o pow. 2,8000 ha 
obręb Mosty w kwocie 60.450,25 zł, działka nr 1014/4 o pow.  2,9930 ha obręb Mosty w kwocie 155.695,52 zł, działka 
nr 1101, 171/66, 171/67, 171/68, 1102, 171/52, 171/75, 171/91 oraz 1100 o pow.  11,3697 ha obręb Pogórze w kwocie 
87.059,25 zł ( sprawa rozpatrywana w SKO w Gdańsku), działka nr 192/15 o pow.  7,9314 ha obręb Mechelinki w kwocie 
74.596,50 zł, działka nr 1/23 o pow.  0,4300 ha obręb Pogórze w kwocie 4.228,50 zł

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

W przetargu nieograniczonym na Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wyceny w roku 2011 nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Kosakowo oraz innych podmiotów została wybrana oferta Firmy Usługi Projektowe 
Wyceny Nieruchomości Włodzimierz Nowosielski z Gdańska za cenę brutto wykonania zamówienia 98.277 zł.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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1. Uchwała Nr V/13/2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej 
w miejscowości Kosakowo gmina Kosakowo.

2. Uchwała nr V/14/2011 w sprawie przyjęcia cen biletów jednorazowych i okresowych za wewnątrzgminne przewozy 
osób.

3. Uchwała Nr V/15/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/7/06 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 lutego 2006 r. 
dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

4. Uchwała Nr V/16/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo.
5. Uchwała Nr V/17/2011 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kosakowo..
6. Uchwała Nr V/18/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwały podjęte na V Zwyczajnej Sesji rady Gminy Kosakowo
w dniu 22 lutego 2011 roku

Uchwały podjęte na VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
 w dniu 9 marca 2011 roku.

1. Uchwała Nr VI/19/2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości na okres 
powyżej  3 lat i ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego.

2. Uchwała Nr VI/20/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy �nansowej Gminy 
Kosakowo.

3. Uchwała Nr VI/21/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011.

w sprawie: zwołania zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo

Na podstawie art. 21 statutów sołectw stanowiących załączniki do Uchwały Nr XXXIV/67/05 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Kosakowo 

zwołuję
§ 1

1. Zebrania Wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo w celu złożenia ślubowań  przez nowo wybranych 
sołtysów oraz przeprowadzenia wyborów do rad sołeckich na  następną kadencję.

2. Harmonogram Zebrań Wiejskich stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do 
głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 
15 minut odbędą się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, których ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

§ 3
1. Członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze, wpisanych do stałego 
rejestru wyborców.

2. Liczbę członków Rady Sołeckiej – zgodnie ze statutem Sołectwa – ustala Zebranie Wiejskie.
3. Kandydować może mieszkaniec Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
4. Prawo zgłaszania kandydatów ustanie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec Sołectwa, uprawniony do 

głosowania. Propozycję składu Rady Sołeckiej może złożyć Sołtys.
§ 4

Wybory przeprowadzą komisje wyborcze, składające się z 3 – 7 osób wybranych przez poszczególne Zebrania Wiejskie 
spośród mieszkańców w nich uczestniczących.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy 
/-/ Jerzy Wludzik

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2011 Wójta Gminy Kosakowo  z dnia 22 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 36/2011
Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 22 marca 2011r.
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Usprawnienia w pracy radnych 

Już pod koniec marca br. tutejsi radni będą się posługiwać 
laptopami przy wykonywaniu swoich codziennych 
obowiązków. Oprócz oczywistej korzyści w postaci 
oszczędności papieru, tonerów, konserwacji urządzeń 
kserujących, opłat pocztowych skomputeryzowanie ma 
ułatwić pracę. Radni bowiem otrzymywać będą wszelkie 
dokumenty, projekty uchwał, informacje i zawiadomienia 
w formie elektronicznej, co odbywa się szybko i sprawnie. 

Zmiana formy tradycyjnej na elektroniczną 
w pracy radnych staje się coraz popularniejsza. Podobne 
rozwiązania zastosowano już w innych gminach. Koszt 
przedsięwzięcia to abonament 89 zł. netto/1 laptopa /w tym 
koszt urządzenia/. 

Możliwość korzystania z Internetu umożliwi 
mieszkańcom stałe kontakty ze swoimi radnymi. Podajemy 
adresy e-mail: 

Kosakowo – marek@kosakowo.pl,
Pierwoszyno – sliwinska@kosakowo.pl,

Mosty – merchel@kosakowo.pl,  sorn@kosakowo.pl, 
klimczyk@kosakowo.pl,

Mechelinki – ��elska@kosakowo.pl,
Rewa – rzepa@kosakowo.pl, kierszka@kosakowo.pl,

Dębogórze – gloza@kosakowo.pl, tabakiernik@kosakowo.pl,
Kazimierz – brzozowska@kosakowo.pl,

Pogórze – strzelec@kosakowo.pl, gutowski@kosakowo.pl,
Suchy Dwór – roszak@kosakowo.pl, elwart@kosakowo.pl.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
/wybory rad sołeckich/

Data Godz. Sołectwo Miejsce Zebrania Wiejskiego

11.04 18,00 Pierwoszyno Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie 

12.04. 18,00 Dębogórze Dom Kaszubski w Dębogórzu

13.04. 17,00 Kazimierz świetlica wiejska 

13.04. 19,00 Dębogórze Wybudowanie świetlica wiejska

14.04. 18,00 Kosakowo Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo /czytelnia/

15,04. 17,00 Mechelinki świetlica wiejska

15.04. 19,00 Mosty Szkoła Podstawowa w Mostach /stołówka/

18.04. 18,00 Pogórze Szkoła Podstawowa w Pogórzu /sala gimnastyczna/

19.04. 18,00 Suchy Dwór Szkoła Podstawowa w Pogórzu /sala gimnastyczna/

20.04. 18,00 Rewa Wioska Żeglarska w Rewie /świetlica/

WÓJT  GMINY  KOSAKOWO
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W

MIEJSCOWOŚCI KOSAKOWO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO
OPIS NIERUCHOMOŚCI :
Nieruchomości atrakcyjnie położone na terenie 

Gminy Kosakowo, graniczące z terenami zabudowanymi 
i zurbanizowanymi, w pobliskim kontakcie z głównymi 
drogami publicznymi, przeznaczone do sprzedaży w trybie 
przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2011 
o godzinie 10:00 w sali  posiedzeń Urzędu Gminy 
Kosakowo ul. Żeromskiego 69 (II piętro) odrębnie na każdą 
nieruchomość wg kolejności podanej w ogłoszeniu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie 
wadium na konkretną nieruchomość w wysokości 
10 % ceny wywoławczej przelewem najpóźniej do dnia 
18 kwietnia 2011 roku na konto Urzędu Gminy Kosakowo 
BS RUMIA 65 8351 0003 0000 1267 2000 0040 i okazanie 
kwitu wpłaty w dniu wyznaczonym na przetarg.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie 
komisji przetargowej następujących dokumentów :

1. dowód osobisty 
2. notarialne pełnomocnictwa do reprezentacji, 

gdy uczestnik przetargu nie działa osobiście, a osoby 
prowadzące działalność gospodarczą na cel związany 
z prowadzoną działalnością, dodatkowo: aktualnego 
wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej dla osób �zycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego 
ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki 
cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej ( wypisy 
i zaświadczenia aktualne tj wystawione max do 6 miesięcy 
przed terminem przetargu ) 

PRZETARG PRZETARG
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O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, 
z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek. Dodatkowo nabywca pokrywa koszty zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego i koszty sądowe.

Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Cena nabycia nieruchomości w trybie przetargu 
powiększona o 23 % podatek VAT płatna jest do dnia 
zawarcia umowy notarialnej. 

Na działkach od nr 7/40 do nr 7/44 występuje las iglasty. 
Usunięcie drzewostanu następuje na koszt i własnym 
staraniem nabywcy nieruchomości.

Okazanie przedmiotu sprzedaży możliwe będzie w dniu 
14 kwietnia 2011 w godzinach od 10:00 do 11:00 ul. Złote 
Piaski Kosakowo. Spotkanie przy działce nr 1/4.

Dodatkowych informacji na temat przetargu 
udzielają  pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami pod nr telefonu 660-43-35 lub 
osobiście w pokoju nr 107 Urzędu Gminy Kosakowo oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej na www.bip.kosakowo.pl 
w  menu Przetargi nieruchomości i Urząd Gminy Referat 
ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wójt Gminy Kosakowo zastrzega sobie prawo 
unieważnienia przetargu jedynie z ważnych uzasadnionych 
powodów.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO 
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE
I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.
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1/1 1005 18041 Kosakowo 58.U,MN - teren zabudowy usługowej 
nieuciążliwej, występującej 

samodzielnie lub z mieszkaniem 
(działki  od 1/1,1/3 i 1/4 )

207.231,00 2.080,00 20.723,00

1/3 1005 18041 Kosakowo 207.231,00 2.080,00 20.723,00

1/4 1018 18041 Kosakowo 209.912,00 2.100,00 20.991,00

1/8 1017 18041 Kosakowo
56.MN - teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, bliźniaczej

209.705,00 2.100,00 20.970,00

1/25 925 18041 Kosakowo
61.MN - teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, bliźniaczej

205.535,00 2.060,00 20.553,00

1/26 1069 18041 Kosakowo 62.U,MN – teren zabudowy 
usługowej nieuciążliwej, występującej 

samodzielnie lub z mieszkaniem 
( działki  1/26,1/28 i 1/30 )

220.428,00 2.210,00 22.042,00

1/28 1187 18041 Kosakowo 244.759,00 2.450,00 24.475,00

1/30 1360 18041 Kosakowo 280.432,00 2.810,00 28.043,00

8/1
7/40

165
640

18041
48617

Kosakowo
Kosakowo

7. MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (działki 

7/40-7/44 oraz 8/1-8/5 )

178.871,00 1.790,00

Działki nr 8/1 i 
7/40 zbywane 

jako jedna 
nieruchomość

17.887,00

8/2
7/41

194
609

18041
48618

Kosakowo
Kosakowo 178.427,00 1.790,00

Działki nr 8/2 i 
7/41 zbywane 

jako jedna 
nieruchomość

17.842,00

8/3
7/42

228
576

18041
48622

Kosakowo
Kosakowo 178.649,00 1.790,00

Działki nr 8/3 i 
7/42 zbywane 

jako jedna 
nieruchomość

17.864,00

8/4
7/43

263
541

18041
48623

Kosakowo
Kosakowo 178.649,00 1.790,00

Działki nr 8/4 i 
7/43 zbywane 

jako jedna 
nieruchomość

17.864,00

8/5
7/44

301
503

18041
48624

Kosakowo
Kosakowo 178.649,00 1.790,00

Działki nr 8/5 i 
7/44 zbywane 

jako jedna 
nieruchomość

17.864,00

11/20 1115 18041 Kosakowo
45.MN. – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej (działka 11/20)

229.913,00 2.300,00 22.991,00

CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO NIE ZAWIERAJĄ 23% PODATKU VAT.
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UWAGA
Posiadacze dowodów osobistych wydanych w 2001r.

W związku z kończącym się okresem ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 r. przypominamy 
o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów. Dokument jest ważny właśnie 10 lat. W przypadku osób, 
które nie ukończyły 18 roku życia, jest to 5 lat. Osoby, które ukończyły 65 rok życia, o ile zwróciły się o wydanie 
dowodu osobistego na czas nieoznaczony - nie muszą wymieniać dokumentu, gdyż dowód jest ciągle ważny. Data 
ważności dowodu umieszczona jest w prawym, dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).

W pierwszej kolejności wnioski powinny złożyć osoby, które miały wydane dowody osobiste w styczniu, lutym lub 
marcu. Średni czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi około miesiąca. 

Od 1 stycznia 2010 opłata za wyrobienie dowodu osobistego nie jest pobierana. 
Przypominamy, że wnioski o nowy dowód osobisty składa się osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu 

na miejsce stałego zameldowania. 
Brak ważnego dowodu może skutkować problemami podczas spotkania z policją, w banku lub podczas załatwiania 

różnego rodzaju spraw np. próby zrobienia zakupów na raty.

GOSPODARKA KOMUNALNA DO SPÓŁKI

Z dniem 16.02.2011r. Wójt Gminy Kosakowo powierzył Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych „PEKO” w Kosakowie, 
gminnej spółce z o.o., zadania własne związane z gospodarką komunalną, w tym: 
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg publicznych, przyjętych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych oraz dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek pieszo-rowerowych, placów, parkingów, 
przystanków autobusowych, parków, zieleńców, których właścicielem jest Gmina Kosakowo,

- obsługę terenów gminnych – utrzymaniu czystości i porządku na terenach gminnych,
- świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji i czyszczenia urządzeń melioracyjnych, urządzeń zbierających wody 

deszczowe  i roztopowe – wpustów ulicznych i studni chłonnych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych 
oraz na terenach gminnych Gminy 

- świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia kąpielisk morskich w miejscowości Rewa na działce 
o nr ewidencyjnym 146/5 i w Mechelinkach na działce o nr ewidencyjnym 99/1 oraz w zakresie obsługi terenów 
gminnych – letniego utrzymania plaż.
Interwencje w w/w sprawach należy kierować na adres: PUK „PEKO, ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo, 

tel: 58 625-47-47 (tel. całodobowy), e-mail: pukpeko@op.pl  lub w godz. urzędowania do Urzędu Gminy 
tel. 58 660-43-06 do 08, e-mail komunalka@kosakowo.pl . 

UWAGA!
Zapraszamy mieszkańców Gminy na kolejny czat z Wójtem Gminy 

Jerzym Włudzikiem

Odbędzie się on w środę 7 kwietnia o godzinie 19.00
na naszej stronie internetowej

www.kosakowo.pl

Przypadki znalezienia w pasie drogowym padłych zwierząt prosimy zgłaszać do 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO

tel. 58 620 47 47.
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WYCIECZKA DO AKADEMII EXPERYMENTU
Z ŻYCIA SZKOŁY

Klasa III b ze Szkoły Podstawowej w Dębogórzu wraz 
ze swoją wychowawczynią panią Izabelą Pieczyńską oraz 
nauczycielem biblioteki panią Anną Wróblewską odwiedziła 
Akademię Experymentu znajdującą się w Pomorskim Parku 
Naukowo – Technologicznym w Gdyni. Zadaniem Akademii 
jest pobudzanie wyobraźni i dziecięcej kreatywności. Akademia 
ma na celu pobudzanie wyobraźni najmłodszych, rozwijanie 
u nich chęci poznania otaczającego świata, formułowania 
pytań i poszukiwania odpowiedzi. Uczniowie mieli możliwość 

wysłuchania niezwykle interesującego wykładu na temat 
funkcjonowania układu oddechowego. Wśród eksponatów, 
które szczególnie przyciągnęły uwagę młodych odkrywców 
znajdowały się: stemple z tropami zwierząt w naturalnych 
rozmiarach, mikroskop biologiczny, umożliwiający 
obserwację różnych bakterii, plansze prezentujące złudzenia 
optyczne czy lejek grawitacyjny. Dzieci doskonale pobierały 
naukę w atmosferze zabawy i niecodziennej przygody.

WALENTYNKOWY KONKURS LITERACKI

2011 – 02 – 23
Nauczyciel biblioteki szkolnej pani Anna Wróblewska 

zaprosiła uczniów Szkoły Podstawowej w Dębogórzu do 
wzięcia udziału  w walentynkowym konkursie literackim 
pt.: „Opowiadanie o miłości”. Zadaniem konkursowym było 
napisanie opowiadania, którego bohaterowie przeżywają 

gorące uczucie. W konkursie wzięło udział 25 uczniów. Obok 
organizatora w jury zasiedli: pani Dorota Kupis oraz pan 
Łukasz Kołak. Wszystkie dostarczone prace były niezwykle 
interesujące i dostarczyły wielu wzruszeń. Komisja miała duży 
kłopot z wyborem najlepszej pracy. Po burzliwych naradach 
zostały przydzielone następujące miejsca: Patrycja Potrykus 
z kl. VI b – pierwsze miejsce, Luisa Sander z kl. V – drugie 
miejsce, Jagoda Iwaszko z kl. VI b i Klaudia Maciejewska 
z klasy V – ex aequo trzecie miejsce, Marysia Iwaszko z kl. V 
– czwarte miejsce. Specjalne wyróżnienie otrzymał Mateusz 
Woroniecki, a wszyscy pozostali uczestnicy piękne dyplomy 
z podziękowaniem za udział w konkursie. Bardzo dziękujemy 
dzieciom za wspaniałe prace literackie i zachęcamy do 
rozwijania swoich pisarskich umiejętności. Pani Ani 
Wróblewskiej gratulujemy wspaniałego pomysłu i życzymy 
wiele satysfakcji z pracy z uczniami.

URODZINY GDYNI W DĘBOGÓRSKIEJ BIBLIOTECE

10 lutego tego roku Miasto Gdynia obchodziło swoje 
85 urodziny. Z tej okazji w Bibliotece Szkolnej w Dębogórzu 
została przygotowana gazetka ścienna przedstawiająca historię 
miasta. Uczniowie klas II – VI mogli dodatkowo wziąć udział 
w konkursie pt. „Widokówka z Gdyni”. Konkurs rozstrzygnięto 
w dwóch kategoriach wiekowych. W konkurencji klas 
IV – VI zwyciężyła Barbara Kudirka, drugie miejsce otrzymały 
ex aequo Honorata Miszewska i Maria Iwaszko, natomiast 
trzecie miejsce zajęły równolegle prace uczennic: Karoliny 
Junak, Iwony Taczała oraz Natalii Szczygieł. W kategorii klas 

starszych wyróżniono także pracę Patrycji Potrykus. Z klas 
II – III nagrody otrzymali: za zajęcie pierwszego miejsca – 
Natalia Kurpiers, drugiego miejsca – Dominik Klein, trzeciego 
miejsca – Karolina Klemenska. Ogólnie w konkursie wzięło 
udział ponad trzydziestu uczniów. Wszystkim za stworzenie 
wyjątkowo pięknych i oryginalnych widokówek o Gdyni 
bardzo serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

Zachęcamy do odwiedzenia Biblioteki Szkolnej 
w Dębogórzu!

BAL KARNAWAŁOWY KLAS IV – VI (12 luty 2011)

Muzyka, tańce, karaoke, konkursy, wspaniałe nagrody 
– to wszystko działo się w Szkole Podstawowej w Dębogórzu 
na balu karnawałowym klas IV – VI. Wśród uczniów 
narodziły się nowe sympatie.  Hitem wieczoru okazał się 
konkurs karaoke. Młodzi wokaliści włożyli dużo serca 
w wykonywane przez siebie utwory. Ten bal karnawałowy 
z pewnością można zaliczyć do udanych.

DNI OTWARTE

KONKURS POLONISTYCZNY JERSZ

Zapraszamy na:
• Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej im. Piotra 

Dunina w Mostach, który odbędzie się 6 kwietnia 
w godzinach od 9:00 do 13:00.

• Dzień Otwarty Przedszkola w Rewie, który 
odbędzie się 12 kwietnia w godzinach 9:30 do 
12:00.

Pani Hanna Skurczyńska nauczyciel języka polskiego 
w Szkole Podstawowej w Dębogórzu wraz z nauczycielem  
biblioteki szkolnej Anną Wróblewską zorganizowały konkurs 
pt. „Al�k Humanistyczny”. Twórcą konkursu jest �rma 
JERSZ - Łowcy Talentów, która poprzez różnego rodzaju 
przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży, rozwija umiejętności 
i poszerza zasób wiedzy dziecka. Trzy biorące udział 

w konkursie uczennice: Natalia 
Szczygieł, Karolina Junak, Joanna 
Kazub uzyskały 38 miejsce na 
ponad tysiąc uczniów startujących 
w województwie pomorskim. 
Jest to wielki sukces dziewczynek 
i niewątpliwa duma dla szkoły.
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GMINNE ŚWIĘTO KOBIET

Tegoroczny „Dzień Kobiet”, przygotowany przez 
tut. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oraz Referat 
ds. Kultury i Sportu  gościł w progach wyremontowanego 
Domu Kaszubskiego w Dębogórzu prawie 70 kobiet. 
Czas spędzono przy poczęstunku, w miłej i sympatycznej 
atmosferze, przy adoracji panów. Były śpiewy, prezenty, 
„Polaków rozmowy”. O paniach nie zapomniał Wójt, który 
uczestniczył w tej uroczystości. 

Zarząd ZKP O/Dębogórze dziękuje wszystkim którzy 
zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości

Zrzeszenie zaprasza na następne  spotkanie w kwietniu. 
Będzie poświęcone spisowi powszechnemu. Spis będzie dla 
nas testem  sprawdzającym, gdyż mieszkamy na Kaszubach, 
mówimy po kaszubsku, to powinniśmy to potwierdzić 
w spisie.

Sprostowanie
Serdecznie przepraszam za błąd  jaki wkradł się w relację z konkursu ortogra�cznego o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII 

GMINY KOSAKOWO”.
I miejsce zajęła uczennica klasy VIA Monika Bejrowska ze Szkoły Podstawowej w Mostach, II miejsce Patryk Iciak-  

uczeń klasy VI c również ze Szkoły Podstawowej w Mostach, a nie  jak błędnie podałam z  SP w Dębogórzu. III miejsce 
wywalczyła  Weronika Czerkies z  klasy VB ze Szkoły Podstawowej Pogórzu. 

Za mylną informację bardzo przepraszam.
Karolina Warzocha – organizator konkursu ortogra�cznego 2011

Dzieci w wieku przedszkolnym (wraz z opiekunem)
na przedstawienie „Pomarańczowa Pantera”

w wykonaniu Teatru Duet
01.04.2011 (piątek)  godz. 09.45

!!! wstęp bezpłatny !!!

Zapraszamy również na zabawy muzyczne dla maluszków od 1,5 roku- w każdą środę godz. 16.00 oraz 17.00.
MOSTY UL.OGRODOWA 9

tel.790-205-009
www.poziomkowo.pl

„ŚWIĘTOSZEK” – premiera!
To nie primaaprilisowy żart...

1 kwietnia 2011 roku, o godzinie 19:00, zapraszamy wszystkich na premierę 
Świętoszka Moliera w interpretacji Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo 

do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie. Wstęp wolny. 

Paryż, wiek XVII, dom mieszczański. Orgon przyjmuje pod swój dach przybłędę - pobożnisia, który 
korzystając z naiwności głowy rodu wprowadza do domu swoje rządy, rujnując spokojne dotychczas 
życie mieszczańskiej rodziny, a nawet... dodatkowo zaleca się do żony Orgona. Oj, będzie się działo... 

Świętoszek Moliera jest powszechnie uważany za teatralną komedię wszechczasów. Wyra�nowana 
gra salonowa miesza się tu z prześmiewczą farsą - a wszystko w idealnych proporcjach. Artyzm Moliera 
sprawia, iż do dzisiaj sztuka ta jest jedną z najbardziej teatralnych, jedną z najbardziej ulubionych. 
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Wybory Miss Polski Ziemi Kaszubskiej 2011

Już dziś zapraszamy na Finał Wyborów Miss Kaszub, 
który odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 17:00 
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.

Ta prestiżowa impreza, która zdążyła się już wpisać 
w cykliczny kalendarz naszej Gminy, od lat cieszy 
się niesłabnącym, a z roku na rok coraz większym, 
zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców gminy 
Kosakowo, jak i województwa pomorskiego.

Ubiegłoroczna Miss Kaszub Nastolatek, Marta Białek 
z Gdyni, zdobyła później tytuł Miss Polski 2010 
w tej kategorii wiekowej. Ten sam sukces osiągnęła rok 
wcześniej Monika Suchocka z Koleczkowa. Natomiast 
nasza ubiegłoroczna Miss Kaszub Joanna Kryspin z Gdyni 
w ubiegłym roku awansowała do �nałowej dziesiątki Miss 
Polski. 

Konkurs Miss Polski Ziemi Kaszubskiej jest obecnie 
jedynym konkursem piękności o tak wysokiej randze, 
organizowanym w tak bliskim sąsiedztwie Trójmiasta. Nie 
dziwi więc coraz większe zainteresowanie konkursem Miss 
Kaszub lokalnych mediów. Patronat medialny nad imprezą 

obejmą: Dziennik Bałtycki, Radio Kaszebe, Telewizja 
CSB TV, Telewizja TTM. Ponadto impreza jest szeroko 
opisywana i relacja z niej jest zamieszczana na licznych 
portalach internetowych.

Naszą tegoroczną gwiazdą wieczoru będzie NORBI. 
Konkurs Miss Polski Ziemi Kaszubskiej pośród 

organizatorów ogólnopolskich postrzegany jest jako 
jeden z najlepiej zorganizowanych konkursów lokalnych, 
na którym choreogra�a jest zawsze pełna energii, 
a jednocześnie dokładnie dopasowana do prezentowanych 
kolekcji.

Bilety w cenie 15 zł do nabycie w siedzibie 
Przedsiębiorstwa Imprez Artystycznych Impresario 
Henryk Czoska, adres: ul. Diamentowa 6, Gdańsk, 
tel. (58) 324 98 15, www.impresario.com.pl. 

Więcej informacji pod numerem telefonu (58) 620 06 95, 
w siedzibie Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki 
i Rekreacji UG Kosakowo, ul. Morska 56, 81-198 Rewa.

ZAJĘCIA KULTURALNO-SPORTOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOSAKOWO

Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo zachęca do udziału w ogólnodostępnych 
zajęciach, odbywających się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, Domu Kaszubskim w Dębogórzu oraz 
Gimnazjum w Mostach, a także w plenerowych zajęciach z NORDIC-WALKING.

NOWA BAZA NOCLEGOWO-GASTRONOMICZNA GMINY KOSAKOWO

Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Rewie ul. Morska 56 zachęca 
mieszkańców Gminy Kosakowo prowadzących bazę noclegową i / lub gastronomiczną do 
współpracy nad stworzeniem nowej oraz darmowej internetowej bazy danych, reklamującej tego 
typu działalność w naszej gminie na stronie www.rkis.kosakowo.pl.

Na zgłoszenia czekamy pod nr tel. 58 620 06 95 lub w siedzibie referatu od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00.

GMINNY DOM KULTURY W PIERWOSZYNIE

ZAJĘCIA PROWADZĄCY TERMINY ZAJĘĆ GODZINY SALA

TEATR 
MŁODZIEŻOWY Karol Dettlaff

PONIEDZIAŁEK
CZWARTEK

PIĄTEK

17:00 - 19:00
17:00 - 20:00
18:00 - 20:00 

A1
Sala Widow.
Sala Widow.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
dla dzieci Zdzisław Tatka

WTOREK (dzieci w wieku 5-7)
ŚRODA (dzieci w wieku od 7)

CZWARTEK(dzieci w wieku od 7)

16:30 - 18:00
16:30 - 18:00
16:30 - 18:00

A1
A1
A1

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
dla dorosłych Zdzisław Tatka

WTOREK
ŚRODA

CZWARTEK

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00

A1
A1
A1

ZAJĘCIA RYTMICZNO-
TANECZNE 

(dla dzieci w wieku szkolnym)
Magdalena Stenka SOBOTA 9:00 - 10:30 Sala Widow.

ŚPIEW
(dla dzieci w wieku szkolnym) Magdalena Stenka SOBOTA 10:30 - 12:00 Sala Widow.

ZAJĘCIA BĘBNIARSKIE Sławomir Porębski SOBOTA 12:30 - 14:00 Sala Widow.

FITNESS MIX Justyna Pilińska PONIEDZIAŁEK 
ŚRODA

19:15 - 20:15
19:15 - 20:15

Sala Widow.
Sala Widow.

Odwołane zajęcia w Gminnym Domu Kultury w dniu 16 kwietniu
Informujemy, że w sobotę 16 kwietnia ze względu na Finał Miss Polski Ziemi Kaszubskiej odwołane zostają wszystkie zajęcia w Gminnym Domu 
Kultury w Pierwoszynie (zajęcia rytmiczno-taneczne, śpiew oraz nauka gry na bębnach). Wszystkie pozostałe terminy sobotnich zajęć w Domu 
Kultury pozostają bez zmian.
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ZAJĘCIA PROWADZĄCY TERMINY ZAJĘĆ GODZINY UWAGI

TENIS 
STOŁOWY Mariusz Wiński PONIEDZIAŁEK 19:00 - 20:30

Liczba miejsc ograniczona; 
konieczność zapisów pod numerem:

501 099 541

DOM KASZUBSKI Dębogórze ul. Pomorska 18

ZAJĘCIA PROWADZĄCY TERMINY ZAJĘĆ GODZINY UWAGI

SIŁOWNIA Kazimierz Wróbel PIĄTEK 17:00-19:00
Zajęcia dla dorosłych mieszkańców 

gminy ilość miejsc ograniczona; 
zapisy pod numerem: 504 005 439.

TENIS 
STOŁOWY Kazimierz Wróbel CZWARTEK 17:00-19:00

Liczba miejsc ograniczona; 
konieczność zapisów pod numerem:

504 005 439.

GIMNAZJUM W MOSTACH

ZAJĘCIA PROWADZĄCY TERMINY ZAJĘĆ GODZINY UWAGI

NORDIC- 
WALKING

Barbara 
Baranowska

ŚRODA
PIĄTEK

od 17:30
od 8:15 (rano)

Zbiórka na plaży w Mechelinkach 
koło sceny plenerowej; 

marsz - ok. 2 h.

ZAJĘCIA PLENEROWE

Dodatkowych informacji udziela: Urząd Gminy w Kosakowie, Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, Rewa, 
ul. Morska 56, tel.: 58 620 06 95

Wernisaż wystawy obrazów „Trzy pory roku”

W poniedziałek, 21 marca, w gminnej Bibliotece 
odbył się wernisaż wystawy obrazów zatytułowanej 
„Trzy pory roku”, autorstwa Soni Guja. Pani Sonia 
pochodzi ze Śląska, jednak od ponad 30 lat mieszka 
w Gdyni. Jest absolwentką Politechniki Śląskiej. Malarstwem 
interesuje się od wczesnych lat młodości. Fascynuje Ją 
kolor. W swoich pracach zwykle portretuje przyrodę, 
w szczególności kwiaty. Nie podziela opinii nielicznych, 
że zima też może być kolorowa. Uważa, że życie 
zaczyna się wiosną, zasypia jesienią i te trzy pory roku 

(stąd tytuł) stanowią 
tematy malarstwa Pani 
Soni. Dzięki ciepłym 
i energetyzującym 
pracom w naszej 
bibliotece zawitała wiosna 
– jak przystało na dzień 
21 marca. Wystawa będzie 
czynna do końca kwietnia. 
Serdecznie zapraszamy!

IV Rajd Pieszy, Rowerowy i Nordic-Walking – Kosakowo 2011

Tuż po Świętach Wielkanocnych, we wtorek 26 kwietnia 
br. odbędzie się IV Rajd Pieszy, Rowerowy i Nordic-
Walking – Kosakowo `2011, w którym wezmą udział 
piechurzy, rowerzyści oraz sekcja nordic-walkingu. Start 
wszystkich uczestników Rajdu odbędzie się przy Gminnym 

Domu Kultury 
w Pierwoszynie 
o godz. 11:00. 
Zakończenie Rajdu 
przewidziane jest 
około godz. 13:00. 
przy siedzibie 
Referatu ds. Kultury, 
Sportu, Turystyki 

i Rekreacji w Rewie, ul. Morska 56, gdzie przygotowane 
będzie ognisko oraz poczęstunek dla uczestników. 

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym 
dostępny jest na stronie www.rkis.kosakowo.pl 
w zakładce Dokumenty. Zgłoszenia składać można do dnia 
22 kwietnia br. osobiście w siedzibie Referatu ds. Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rewie, przy ul. Morskiej 56, 
81-198 Kosakowo, drogą e-mailową: rkis@kosakowo.pl, 
a także na miejscu w Pierwoszynie, w dniu Rajdu pół 
godziny przed startem.  

Osoby niepełnoletnie muszą mieć ze sobą pozwolenie 
od rodziców (dostępne w formularzu zgłoszeniowym).

Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne. Wszystkich 
serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału!
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KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO 
kwiecień- maj 

KWIECIEŃ 2011
Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce
1.IV, 19:00 Międzynarodowy Dzień Teatru „Świętoszek” Moliera RKiS Kosakowo  Dom Kultury, Pierwoszyno

5.IV Dzień Otwarty Szkoły SP Mosty SP Mosty
6.IV, 17:00 Promocja książki „Gryfa Pomorskiego” ZKP o/Dębogórze Dom Kaszubski, Dębogórze

7.IV Światowy Dzień Zdrowia ZSPiSSM Dębogórze ZSPiSSM Dębogórze
7.IV Mistrzowie Sportu Klas Młodszych RKiS Kosakowo, SP Pogórze Hala Sportowa, Mosty

11.IV Uroczysty Apel z okazji I Rocznicy Wydarzeń w Smoleńsku ZSPiSSM Dębogórze ZSPiSSM Dębogórze
12.IV Dzień Otwarty Przedszkola SP Mosty Przedszkole w Rewie

16.IV, 17:00 Wybory Miss Polski Ziemi Kaszubskiej i Miss Polski Nastolatek 
Ziemi Kaszubskiej. Gwiazda Wieczoru - NORBI

Wójt Gm. Kosakowo,
RKiS Kosakowo Dom Kultury, Pierwoszyno

18.IV Przedszkolny Konkurs „Wesoła Pisanka” ZSPiSSM Dębogórze ZSPiSSM Dębogórze
20.IV Dzień Ziemi ZSPiSSM Dębogórze ZSPiSSM Dębogórze
22.IV Obchody Dnia Ziemi - realizacja projektu EKO Gimn. Mosty Mosty
22.IV Konkurs Przyrodniczy, kl. IV-VI i I-III SP Mosty SP Mosty

IV Konkurs Matematyczny, kl. I-III SP Mosty SP Mosty
26.IV, 11:00 Święto Wiosny. Rajdy: rowerowy, pieszy, nordic-walking RKiS Kosakowo start: Dom Kult., Pierwoszyno
28.IV, 18:00 Jubileuszowy Koncert Chóru Morzanie „10-Lecie” Chór Morzanie Kościół, Pierwoszyno

28.IV III Bieg ekologiczno-przyrodniczy klas I-III, IV-VI ZSPiSSM Dębogórze ZSPiSSM Dębogórze
29.IV IV Spotkanie Chóralne z udziałem zagranicznych gości Chór Morzanie Dom Kultury, Pierwoszyno

29.IV Uroczysty Apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja ZSPiSSM Dębogórze,
SP i Gimn. Mosty, SP Pogórze Szkoły Gminy Kosakowo

MAJ 2011
2-8.V Tydzień Papieski Gimn. Mosty Gimn. Mosty

2-31.V Ekspozycja medali i znaczków
pocztowych z Papieżem Janem Pawłem II Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna, 

Kosakowo
3.V Biegi Przełajowe z okazji Święta 3 Maja RKiS Kosakowo Pierwoszyno

5.V, 17:00 Papieski Wieczór Prozy i Poezji RKiS Kosakowo,
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna,
Kosakowo

6.V Dzień Europejski - projekt edukacyjny Gimn. Mosty Hala Sportowa, Mosty

7.V, 10:00 Sejmik „Bernard Chrzanowski, Ziemia Kosakowska”
Wójt Gm. Kosakowo,
Biblioteka Publiczna,

ZG PTTK Gdynia
Dom Kultury, Pierwoszyno

8.V 66. Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej Wójt Gm. Kosakowo,
RKiS Kosakowo

Obelisk i Cmentarz, 
Kosakowo

9.V Dzień Unii Europejskiej - realizacja projektu
„Przez literaturę do Europy” SP Mosty

13.V VIII Gimnazjada. Turniej Wiedzy i Sprawności Gimn. Mosty Gimn. Mosty
14.V Dzień Europejski ZSPiSSM Dębogórze ZSPiSSM Dębogórze

V II Festiwal Piosenki Kaszubskiej, o/przedszkolne ZSPiSSM Dębogórze ZSPiSSM Dębogórze
V Dzień Matki i Ojca, o/przedszkolne ZSPiSSM Dębogórze ZSPiSSM Dębogórze

17.V Gminny Konkurs Matematyczno-Informatyczny SP Mosty SP Mosty
20.V Majówka Kaszubska ZKP o/Dębogórze
26.V Dzień Matki i Ojca SP Pogórze Dom Kultury, Pierwoszyno
27.V Święto Dnia Matki Sołtys wsi Pogórze SP Pogórze
28.V Biegowe Grand-Prix Powiatu Puckiego LKS Puck, RKiS Kosakowo Mechelinki
28.V Święto Szkoły. Finał Edukacji Europejskiej SP Pogórze, RKiS Kosakowo SP Pogórze

30.V, 9:00 Międzyszkolny Przegląd Zespołów Teatralnych
„Bawimy się w Teatr” SP Mosty, RKiS Kosakowo Dom Kultury, Pierwoszyno

V - VII Rozgrywki Wiosenno-Letniej Ligi Piłki Nożnej Wójt Gm. Kosakowo,
RKiS Kosakowo Boiska Gminy Kosakowo

V lub VI X Turniej o Puchar Gminnej Komisji Pro�laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wójt Gm. Kosakowo, 
GKPiRPA, Sołectwa,

RKiS Kosakowo
Boisko Orlik, Mosty

31.V Święto Polskiej Szkoły, Dzień Otw. dla absolwentów klas VI Gimn. Mosty Gimn. Mosty

Legenda:
Wójt Gm. Kosakowo: Kancelaria Wójta - tel. (58) 660 43 00; 
RKiS Kosakowo: Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - 
tel. (58) 620 06 95; 
Biblioteka Kosakowo: Biblioteka Publiczna - tel. (58) 679 17 08; 
GKPiRPA Kosakowo: Gminna Komisja Pro�laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - tel. (58) 660 43 46; 

ZKP o/Dębogórze: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - tel. 664 720 707; 
ZSPiSSM Dębogórze: Zespół Szkoły Podstawowej i Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego - tel. (58) 679 13 25; 
SP Mosty: Szkoła Podstawowa - tel. (58) 679 13 21; 
Gimnazjum Mosty: Gimnazjum - tel. (58) 679 23 90; 
SP Pogórze: Szkoła Podstawowa - tel. (58) 665 76 30.
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„KIBOL-CUP 2011” - DĘBOGÓRZE WICEMISTRZEM POWIATU! REWA CZWARTA!

Hel, 27 lutego 2011 r.
Bardzo udanymi występami naszych piłkarzy na Helu 

zakończyły się tegoroczne VI Mistrzostwa Powiatu Puckiego 
w Futsalu Kibol-Cup 2011 o Puchar Starosty Puckiego. 
W czwórce najlepszych ekip znalazły się aż dwie 

reprezentujące Gminę 
Kosakowo. Ekipa Dębogórza 
dotarła do �nału, w którym 
przegrała z Zatoką Puck 0:2. 
Z kolei Rewa w meczu 
o 3. miejsce przegrała po rzutach 
karnych z drużyną Specjaliści z 
ligi władysławowskiej. 

Dębogórze występowało 
w składzie: Grzegorz Mudlaff 
- Dawid Kaleta, Karol Białek, 
Tomasz Piotrowski, Radosław Styn (kpt.), Maciej Kraiński, 
Tomasz Eliasz, Piotr Denc.

Rewa występowała w składzie: Sylwester Badtke 
- Mariusz Skelnik (kpt.), Adrian Skelnik, Paweł 
Chełmikowski, Mirosław Skelnik, Sebastian Karnat, 
Mateusz Śluzek.

WIADOMOŚCI SPORTOWE

„POMERANIA-CUP 2011” - MISTRZOSTWA POMORZA W FUTSALU

Władysławowo, 6 marca 2011 r.
Dwie najlepsze ekipy Turnieju Kibol-Cup, tj. Zatoka 

Puck i Dębogórze, automatycznie uzyskały prawo do 
reprezentowania powiatu puckiego na Mistrzostwach 
Wojewódzkich w Futsalu Pomerania-Cup 2011 o Puchar 
Marszałka Województwa. Niestety tym razem zabrakło 
szczęścia. Po nienajgorszej grze ekipie Dębogórza nie udało 
się awansować do ćwierć�nałów Turnieju. W meczach 
grupowych Dębogórzanie wywalczyli 4 punkty, które 
w ostatecznym rozrachunku nie premiowały wyjściem 
z grupy. Poniżej podajemy wyniki:

Szkolenie radnych i kierowników Urzędu Gminy

W dniach 17-18 marca br. w Rozewiu radni Gminy 
Kosakowo oraz kierownicy referatów tut. Urzędu Gminy 
wzięli udział we wspólnym szkoleniu. Tematyką szkolenia 
w pierwszym dniu były między innymi prawa i obowiązki 
radnego – czyli co każdy radny wiedzieć powinien. Został 
również szczegółowo omówiony Statut Gminy oraz 
konieczne do niego zmiany w związku ze zmianą przepisów, 
Rada przygotowuje się do wprowadzenia zmian do Statutu 
Gminy Kosakowo, powołano już Komisję Statutową. 

W drugim dniu szkolenia przedstawiono między innymi 
procedury: budżetową oraz absolutoryjną. 

W nowej Radzie Gminy jest wielu członków, którzy 
zostali wybrani po raz pierwszy, którym wymiana 
doświadczeń oraz niezbędne 
informacje prawne przekazane 
przez profesjonalnego wykładowcę 
z pewnością pomogą w dalszej pracy 
w samorządzie. 
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PODZIĘKOWANIA

„Talent polega na połączeniu siły twórczej ze 
zdolnocią wykonawczą.”

Honoré de Balzac

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu składa serdeczne podziękowania Panu Jerzemu Stelmasiukowi 
za wszystkie prace wykonane na rzecz naszej placówki. Pan Jerzy wykonał litery na pięć tablic 

informacyjnych znajdujących się w budynku naszej szkoły. Ponadto Pan Stelmasiuk jest autorem 
znakomitych obrazów zdobiących obecnie bibliotekę szkolną w Dębogórzu. Jesteśmy wszyscy pod 

wrażeniem Pana talentu i wyrażamy głęboką wdzięczność za wykonaną dla nas pracę.

10-LECIE CHÓRU MORZANIE

22 marca 2011 r minęła 10 już rocznica założenia 
Chóru „Morzanie” i z tego powodu chór jest organizatorem 
wielu koncertów. Msza Święta z okazji obchodów 10-lecia 
obędzie się 28 kwietnia 2011 r. o godzinie 17:00 w kościele 
w Pierwoszynie. Po tym, na główny koncert jubileuszowy 
zapraszamy na godzinę 18:00 (koncert chóru „Morzanie” 
i zaproszeni goście z Francji Chór La Campanelle 
z Pontarlier). Towarzyszyć im będzie Gdyńska Orkiestra 
Symfoniczna oraz Pani profesor Krystyna Pyszkowska.

W ramach obchodów 10-lecia założenia chóru, 
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór MORZANIE 
jest organizatorem kwietniowych koncertów na terenie 
powiatu, a także gości wspomniany już Chór La Campanelle 
z Francji i dla niego organizuje trasę koncertową.

Plan koncertów:
• 26.04.2011r godz. 18 wspólny koncert chóru La Campanelle 

i chóru Morzanie - Gdańsk kościół Mariacki
• 27.04.2011r godz. 18 koncert w kościele p.w.Św. Piotra i Pawła 

w Pucku
• 28.04.2011r godz 18 Jubileuszowy koncert z okazji 10- lecia 

chóru Morzanie w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. 
w Pierwoszynie

• 29.04.2011 godz. 17 w domu Kultury w Pierwoszynie odbędą 
się VI Spotkania Chóralne w których będą brali udział 
zaproszone chóry w województwa pomorskiego i chór 
z Francji

• 30.04.2011r godz. 18 koncert w kościele w Jastarni
Chórom będzie towarzyszyć Gdyńska Orkiestra 

Symfoniczna. 

Informujemy iż, na terenie Gminy Kosakowo został zrealizowany projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej

“Budowa Sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Dębogórzu”

Projekt �nansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013. Celem projektu jest poprawa dostępności lokalnej infrastruktury społecznej dla wzmocnienia 
struktur na obszarach poza dużymi miastami. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności, 
wysokiej jakości oferty sportowo- rekreacyjnej.
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24 lutego 2011 roku odbył się jubileusz 
92. Urodzin Pani Leokadii Raducha z Pogórza. 

Z wizytą oraz najserdeczniejszymi życzeniami przybył z-ca Wójta Zdzisław Miszewski.
10 marca 94. Urodziny obchodziła Pani Regina Nowak z Pierwoszyna. 

W tym uroczystym dniu najlepsze życzenia Jubilatce złożyli Wójt Jerzy Włudzik, 
z-ca Wójta Zdzisław Miszewski oraz Sekretarz Gminy Pani Krystyna Schmidt.

Życzymy radości i Zdrowia!

NASI JUBILACI

Urząd Gminy Kosakowo informuje,
że podczas realizacji zadania budowy zieleńca

w miejscowości Mosty u zbiegu ulic Lipowej i Szkolnej 

zostały odkopane zabytkowe żarna z dawnego młyna wodnego 
i kamienie z fundamentu dawnej stodoły dworskiej. 

W związku z tym Wójt Gminy zaprasza wszystkich mieszkańców i sympatyków Gminy Kosakowo, 
którzy posiadają jakiekolwiek materiały ikonogra�czne 

dawnego młyna , dworu czy innych zabudowań tego rejonu
(zdjęcia, ryciny, plany, rysunki , obrazy czy też ich reprodukcje itp.)

do kontaktu z Referatem Inwestycji Urzędu Gminy (pok.109)
celu przygotowania tablicy informacyjnej, która zostanie postawiona przy żarnach.

Uprzejmie informujemy, iż zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych od mieszkańców Gminy Kosakowo 
zostanie przeprowadzona w miesiącu maju, zgodnie 
z poniższym zestawieniem. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
„PUK” w Rumi wzorem poprzednich zbiórek rozdzieli 
dni wywozu na poszczególne sołectwa i tak harmonogram 
wywozu dla właścicieli nieruchomości posiadających 
umowy z tą �rmą przedstawia się następująco:

1. Rewa, Mechelinki - 4 maja (środa)
2. Mosty - 5 maja (czwartek)
3. Pogórze, Suchy Dwór - 6 maja (piątek)
4. Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz 

 - 9 maja (poniedziałek)
5. Kosakowo, Pierwoszyno - 10 maja (wtorek)
Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór 

odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem Produkcyjno 
– Usługowym „METALPOL” - 10 maja (wtorek)

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych 
„SANIPOR” Sp. z o.o. W Gdyni odbierze natomiast 
gabaryty od swoich klientów dnia: - 14 maja (sobota)

Odpady wielkogabarytowe, które będą nieodpłatnie 
odbierane przez pracowników w/w �rm prosimy 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY KOSAKOWO 
- W MAJU 2011.

o wystawienie na dzień przed ustaloną datą zbiórki lub 
do godziny 8.00 w dniu wystawki. Prosimy o dokładne 
sprawdzenie daty zbiórki. 

Przypominamy, iż zgodnie z zapisem pkt. 6 § 13 
rozdziału 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Kosakowo odpady wielkogabarytowe na 
terenach zabudowy jednorodzinnej winny być wystawione 
przed posesje w sposób nieutrudniający przejścia lub 
przejazdu. 

Przez odpady wielkogabarytowe należy rozumieć 
wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z gospodarstw 
domowych, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę 
nie mieszczą się w typowych pojemnikach na odpady. 

W trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
wystawiamy: :zużyty sprzęt gospodarstwa domowego 
(lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna; 
sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery, 
odkurzacze);stare meble, wersalki, fotele, stolarka 
budowlana (okna, drzwi – pojedyncze sztuki), inne 
przedmioty o dużych rozmiarach

Nie wystawiamy! - opon,- materiałów niebezpiecznych 
(akumulatory, farby, leki, rozpuszczalniki, papy, 
eternit …).

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszła od nas 
Ś.p. Pani Teresa Koniewska z Mostów, lat 75.

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

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 2800 egz. 
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Oszczędzaj surowce, odzyskuj energię! 
   

W poprzednich odcinkach cyklu „Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki?” dowiedzieliśmy się o zagrożeniach jakie 
niesie za sobą spalanie odpadów w domowych instalacjach. Ogromne koszty naprawy lub wymiany instalacji grzewczej 
która uległa korozji wskutek nieprawidłowej gospodarki grzewczej skutecznie odstraszają nas od pomysłu zaoszczędzenia 
na wywozie odpadów i zastąpienia kosza na śmieci- piecem. Czy jednak możemy zrobić coś jeszcze, aby ograniczyć 
składowanie odpadów będące obecnie najpopularniejszą i jednocześnie najmniej efektywną metodą zagospodarowania 
śmieci? Czy spalanie odpadów jest całkowicie zakazana praktyką, czy jednak w pewnych okolicznościach.... 
  

Według Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy 
Kosakowo, segregacja odpadów jest obowiązkiem każdego mieszkańca. W 
przypadku zabudowy wielorodzinnej, ustawienie pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów jest obowiązkiem zarządców nieruchomości , tak samo jak 
podpisanie umowy na ich wywóz. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, 
odpady posegregowane w systemie workowym odbierane są od mieszkańców 
przez firmę wywozową w ramach jednej opłaty za ich odbiór. Efektywna 
segregacja odpadów u źródła- czyli w miejscu ich wytwarzania, pozwala 
zaoszczędzić około 50% miejsca w koszu. Szkło kolorowe i białe, plastik, 
makulatura, odpady niebezpieczne oraz metale są doskonałym źródłem surowca 
do ponownego wykorzystania. Czy wiesz, że każda tona odzyskanego szkła 
pozwala zaoszczędzić 1,2 tony piasku, sody i wapieni. Z kolei tona papieru wyprodukowana z makulatury to oszczędność 
aż 26,5 tys. litrów wody i 1,5 tys. litrów ropy. A ponowne wykorzystanie, dzięki recyklingowi, stosu gazet o wysokości 
125 cm, pozwala oszczędzić piękną 6 metrową sosnę. Jednak jak zagospodarować odpady które nie nadają się do 
ponownego wykorzystania? Naukowcy i inżynierowie opracowali technologię, która dzięki wartości energetycznej 
odpadów pozwala na wykorzystanie ich jako paliwa bezpiecznego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.  
 

Unia Europejska nakłada na Polskę obowiązek ograniczenia składowanych odpadów surowcowych, 
biodegradowalnych jak i budowę zakładów termicznego przetwarzania odpadów. Według KPGO 2010 (Krajowy Program 
Gospodarki Odpadami) do końca 2013 roku powinno powstać w kraju 13 spalarni na odpady komunalne. Na chwilę 
obecną jest jedna- w Warszawie. Niewywiązanie się Polski z założeń Traktatu akcesyjnego skutkować będzie wysokimi 
sankcjami za każdy dzień zwłoki. Instalacje te, projektowane przez specjalistów spełniają niezwykle rygorystyczne normy 
Unii Europejskiej i uznawane są za najbezpieczniejszą metodę zagospodarowania odpadów poprzez połączenie ich 
unieszkodliwiania z odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej. 

 
 Co takiego mają spalarnie, czego nie mają domowe instalacje? Dlaczego zagospodarowanie odpadów                

w spalarni jest procesem dozwolonym, wręcz pożądanym, a w naszych domowych instalacjach zakazanym pod karą 
grzywny? Podstawą bezpiecznego spalania śmieci jest odpowiednia temperatura. Ta, która uzyskuje się w spalarniach jest 
o wiele wyższa od temperatury jaką jesteśmy w stanie uzyskać w nawet najnowocześniejszych domowych piecach. Dzięki 
temu, podczas procesu spalania w specjalnie zaprojektowanych i wyposażonych instalacjach ogranicza się do minimum 
powstawanie związków szkodliwych dla naszego zdrowia min metali ciężkich, dioksyn, furanów... Powietrze powstające 
wskutek spalania oczyszczane jest na filtrach przewodów kominowych, które skutecznie zatrzymują zawarte w nim pyły     
i niebezpieczne związki. Same przewody kominowe spalarni także są o wiele wyższe niż te w naszych domach, dzięki 
czemu powietrze po spalaniu odpadów wynoszone jest na duże wysokości i skutecznie rozpraszane w  wyższych 
warstwach atmosfery. Instalacje te w przeciwieństwie do odpadów składowanych na wysypiskach nie emitują odorów, 
eliminują zatem to co dla nas, mieszkańców jest najbardziej uciążliwe. Ważne jest, aby spalarnie lokalizowane były          
w pobliżu, przez co obniżone zostaną koszty transportu odpadów a energia elektryczna i cieplna powstająca w procesie ich 
spalania produkowana jest praktycznie „za darmo”.  
 

Pamiętajmy, że do spalarni kierowane są jedynie te odpady, których nie można już poddać recyklingowi. To właśnie 
efektywna segregacja odpadów gwarantuje zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii i naturalnych surowców, 
które obecnie maleją w zastraszającym tempie. Spalarnie są jednym z elementów skutecznego systemu gospodarki 
odpadami, którego głównym ogniwem jesteśmy My. 

 
 
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 


