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Szymon Tabakiernik
Przewodniczący Komisji 
Budżetowo Gospodarczej 
Rady Gminy

Jestem wieloletnim miesz-
kańcem gminy, pomysłodawcą 
i organizatorem Dębogórskie-
go Święta Tabaki, który za cel 
postawił sobie rozsławienie 
Dębogórza, jako swojej małej 
ojczyzny. Przedsiębiorca, je-
den z największych pracodaw-
ców w gminie, właściciel fi rmy 
GRAFPROM – NET Szymon 
Tabakiernik z siedzibą w Dę-
bogórzu.

Budowniczy Centrum Rozwoju Biznesu i Wspierania Przed-
siębiorczości w Kosakowie, miejsca, które ma ułatwić start 
wszystkim tym, którzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce, rozwijać 
biznes, czy sięgnąć po należne im pieniądze, którymi przecież 
tak chętnie dzieli się Unia Europejska… Nie wiecie jak? Już nie-
długo będziecie mogli się o tym przekonać!

Swoje doświadczenie i czas ofi arowałem mieszkańcom naszej 
gminy zostając radnym. Pracuję dla nas, czego efekty są już wi-
doczne.

Pod sztandarem jednego wspólnego kotła, chcę działać tak, 
by żyło się przyjemniej i łatwiej, bo jest tyle spraw do ogarnię-
cia z pozoru trudnych, a tak naprawdę obłędnie prostych – jak 
rondo na Pogórzu – można? Jak widać TAK! Kwestia zdolności 
przekonywania. A lotnisko w naszej gminie? – praca wre…

Z moimi pomysłami na pewno nie zbłądzicie bocznymi ścież-
kami – bo jest kozacko i jest przejrzyście, bo tak być powinno 
i tak być musi…

Nie chcę się wtrącać w życie innych ludzi, a ci co chcą ga-
dać – niech gadają! Nie obchodzi mnie także, czy wśród innych 
zabłysnę, chcę działać, nie tylko o tym mówić, brylowanie po-
zostawiam tym słabszym. Kto będzie ze mną, ten nie utonie, 
bo szansy na rozwój gminy nigdy nie strwonię i zrobię to tak by 
nie pluć sobie w brodę, wzburzając wodę, lecz nie lejąc wody…

PODATKI 2012

Na listopadowej sesji Rada Gminy Kosakowo uchwaliła stawki podatków lokalnych na 2012 r. Np. podatek od gruntów zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 0,84 zł od 1 m2 (w roku 2011 – 0,77), podatek od budynków mieszkal-
nych – 0,70 zł od 1 m2 (w ubiegłym roku 0,59 zł.), od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 21 zł (po-
przednio 18,30 zł.), podatek rolny 60 zł za 1 kwintal (w roku 2011 – 37,64 zł.).

Ponadto Rada Gminy ustaliła we wsiach Rewa i Mechelinki opłatę miejscową od osób fi zycznych przebywających dłużej niż 
1 dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych oraz podjęła uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie miejscowości Rewa i Mechelinki.

Szczegóły wewnątrz niniejszego biuletynu. Informacje nt. podatków oraz wzory deklaracji podatkowych znajdują się w internetowym Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy na www.bip.kosakowo.pl w menu podatki i opłaty.Informacji udziela tut. biuro podatków, które znajduje się na parterze 
Urzędu Gminy w pok. Nr 2, tel. 58 660-43-19.

BUDŻET GMINY KOSAKOWO 2012

Dnia 29 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy Kosakowo, 
na której radni zdecydowaną większością głosów przyjęli budżet 
Gminy na rok 2012 (13 za, 1 przeciw) oraz Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2012-2018.

Planowane dochody budżetu Gminy 2012 r. w łącznej kwocie 
wynoszą 44 468 372 zł, wydatki 62 647 234 zł.

Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany 
defi cyt budżetu w kwocie 18 178 862 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów w kwocie 
11 mln zł i lokat w kwocie 7 178 862 zł.

Największą pozycją w wydatkach jest Dzial Oświata z kwotą 
22 660 313 zł, w tym 11 518 500 zł stanowią wydatki majątko-
we – inwestycyjne (rozbudowa SP w Pogórzu wraz z salą gimna-
styczną, budowa przedszkola gminnego w Dębogórzu, budowa 
gimnazjum w Kosakowie).

Znaczącymi wydatkami inwestycyjnymi roku 2012 są tak-
że – „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelin-
kach – ogółem 7 249 344 zł, w tym środki własne 70 482 zł, 
środki UE 7 178 862 zł” oraz wspomniana wyżej Budowa gim-
nazjum – 7, 9 mln zł.

Ponadto z większych inwestycji roku 2012 należy wyliczyć 
takie, jak: Harmonogram i modernizacja dróg wraz z odwod-
nieniem dróg – zadanie ujęte w WPF – 2 000 000 zł, Rozbu-
dowa SP w Pogórzu wraz z salą gimnastyczną – zadanie ujęte 
w WPF – 2 000 000 zł, Turystyczny Szlak Północnych Kaszub-bu-
dowa przebudowa infrastruktury turystycznej – stworzenie spój-
nego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego 
i puckiego – zadanie ujęte w WPF, ogółem 1 140 000 zł, w tym 
środki własne 430 425 zł, środki UE 709 575 zł, Budowa przedszko-
la gminnego w Dębogórzu – zadanie ujęte w WPF – 1 600 000 zł. 
Wykaz wszystkich inwestycji do realizacji w roku 2012 znajduje 
się wewnątrz niniejszego biuletynu.

Ogółem na  inwestycje przeznaczono w budżecie Gmi-
ny – 29 165 829 zł, w tym środki własne stanowią 20 530 409 zł, 
środki UE – 8 635 420 zł

Budżet Gminy Kosakowo na rok 2012 wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku jest dostępny na www.bip.kosakowo.pl w za-
kładce Budżet Gminy.
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UCHWAŁY

Uchwały podjęte na XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 29 grudnia 2011 roku
Uchwała Nr XVIII/124/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.
Uchwała nr XVIII/125/2011 w sprawie wieloletniej prognozy fi nansowej gminy Kosakowo na lata 2012-2018.
Uchwała Nr XVIII/126/2011 w sprawie przyjęcia budżetu gminy Kosakowo na 2012 rok.
Uchwała Nr XVIII/127/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/2011Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2011 roku 

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

Uchwała Nr XVIII/128/2011 w sprawie zmian w Statucie Gminy.
Uchwała nr XVIII/129/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej.
Z powyższymi uchwałami i podjętymi wcześniej można się zapoznać na stronie internetowej Gminy oraz w biuletynie informacji 

publicznej urzędu na www.bip.kosakowo.pl
Kolejna Sesja Rady Gminy planowana jest na dzień 26 stycznia 2012 roku,, godz. 15,00. Porządek obrad pod adresami j.w.

SPRAWOZDANIE

z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 25.11. – 29.12.2011 r.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 1.  Zarządzeniem Nr 138/2011 określiłem wysokość kwoty dotacji z budżetu Gminy do kosztów utrzymania jednego dziecka 

w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kosakowo (przedszkola niepu-
bliczne – 329,50 zł, niepubliczne zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne – 175,74 zł.)

 2.  Zarządzeniem Nr 141/2011 powołałem Komisje Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego (w Sp. Mosty i SP Dębogórze). Posiedzenie komisji odbyło się 1.12.br.

 3.  Zarządzeniem Nr 143/2011 uchyliłem zarządzenie w sprawie przyznawania nagród o charakterze szczególnym (dot. jubileuszy). 
Będzie obowiązywać od 1.01.2012 r.

 4.  Zarządzeniem Nr 145/2011przyjąłem Gminną Ewidencję Zabytków (złożona z zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków oraz obiektów nieruchomych znajdujących się w dotychczasowej wojewódzkiej ewidencji zabytków), zawarta w zbiorze 
kart adresowych ponumerowanych od 1 do 63).

 5.  Zarządzeniem Nr 146/2011 zarządziłem przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy oraz powołałem 
zespoły spisowe do dokonania w terminie 2.01.-15.01.2012 r. weryfi kacji sald.

 6.  Zarządzeniem Nr 147/2011 wprowadziłem zmiany do zarządzenia w sprawie powierzenia wykonania remontu przepompowni 
ścieków P-2 (termin wykonania do 28.09.2012 r.)

 7.  Zarządzeniem Nr 149/2011 powołałem Komisje Konkursową celem opiniowania ofert w otwartych konkursach dla organizacji 
pozarządowych (skład: Jerzy Włudzik, Lucyna Sorn, Ewelina Paszke, Anna Padee-Kruszczak, Krystyna Schmidt). W związku ze 
zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15, ust. 2b)„w skład komisji konkursowej powołanej 
przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki”.

 8.  Zarządzeniem Nr 150/2011 ustaliłem procedurę wewnętrzną przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ro-
boczej w Urzędzie Gminy Kosakowo. Z dniem wejścia w życie procedury utraciło moc zarządzenie Nr 1/00 z dnia 27 stycznia 
2000 roku w sprawie zasad przeprowadzania szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przydziału 
środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej wraz z późniejszymi zmianami. Zarządzenie Sprawy szkoleń BHP zostaną 
uregulowane w pierwszych dniach nowego roku.

 9.  Zarządzeniem Nr 151/2011 ustaliłem nowy Regulamin Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Kosakowo.
 10.  Zarządzeniem Nr 152/2011 dokonałem zmian w Regulaminie Organizacyjnym urzędu. Zmiany dot. stanowiska Kierownika 

Referatu ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz likwidacji stanowisk sprzątaczek w urzędzie 
(sprzątanie urzędu od 1.04.2012 r. odbywać się będzie w oparciu o umowę cywilnoprawną).

II. GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 1.  Zawarcie umowy użyczenia ze Starostą Puckim na grunt stanowiący własność Skarbu Państwa położony w miejscowości Rewa 

o pow. 839 m2 – część działek nr 50 i 146/5 (pas nadmorski) w celu realizacji inwestycji „Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie”. Umowa zawarta na okres 3 lat.

 2.  Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – działki nr 336/6 o pow. 9075 m2, obręb Dębogórze w kwocie 
6.875,00 zł

 3.  Podpisanie dwóch aktów notarialnych w Kancelarii Notarialnej notariusza Jacka Warońskiego w Gdyni w dniu 19 grudnia 
2011 roku:

 a)  nabycie przez Gminę Kosakowo udziału 2/24 części prawa własności nieruchomości – działek nr 60/1,60/2,56/1,56/3,56/4 o pow. 
ogólnej 1,32 ha obręb Kosakowo (część ul. Rzemieślniczej) za cenę 33.000,00 zł płatność w 2 ratach przy stawce 30,00 zł za 1 m2 
z uwzględnieniem udziału,

 b)  nabycie przez Gminę Kosakowo udziału 4/7 części prawa własności działki nr 1244/55 o pow. 197 m2 obręb Mosty (część terenu 
Moje Boisko – Orlik 2012) za cenę brutto po 5.274,00 zł dla każdego zbywającego łącznie 21.096,00 zł
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 4.  W dniu 20 grudnia 2011 r. w Kancelarii Notarialnej notariusza Beaty Necel został podpisany akt notarialny ze Starostą Puckim 
reprezentującym Skarb Państwa na mocy którego Gmina Kosakowo nabyła w drodze darowizny nieruchomość położoną w Re-
wie składająca się z działki nr 146/4 o po. 5133 m2. Na niniejszym terenie została wybudowana Ogólnopolska Aleja Zasłużonych 
Ludzi Morza.

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W wyniku przetargu nieograniczonego na Zakup, składowanie, dostawę i rozładunek kostki betonowej. zawarto umowę z fi rmą 

Korporacja budowlana DOM Sp. z o.o. Kartoszyno, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa. Cena ofertowa wykonania zamówienia wy-
nosiła: – cena brutto za 1 m² kostki betonowej, niefazowanej gr. 6cm, czerwonej 24,19 zł, – cena brutto za 1 m² kostki betonowej, 
niefazowanej gr. 6cm, szarej 22,86 zł.

Ponadto w dniu 9 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej s-ki z o.o. PUK PEKO w Kosakowie. Rada Nadzorcza:
 1.  przyjęła rezygnację z postępowania konkursowego Pani Joanny Kosińskiej, wybranej przez Komisję Konkursową w dniu 

29.09.2011 r. na Dyrektora Zarządu spółki PUK PEKO.
 2.  z dniem 12.12.2011 r. odwołała dotychczasowego Dyrektora Zarządu Spółki p. Mariana Hanczarka. Ustalono, że stosunek pracy 

z odwołanym Dyrektorem przedłuża się na czas określony do dnia 31.12.2011 r. celem przekazania nowo powołanemu Dyrektorowi 
Zarządu spółki wszelkich spraw spółki, obejmujących dokumentację oraz wszelkie istotne dla spółki informacje.

 3.  zgodnie z Dz. VII pkt 3 Regulaminu Konkursu Rada Nadzorcza spółki postanowiła o wyborze dyrektora Zarządu spółki w trybie 
głosowania na swoim posiedzeniu. Rada Nadzorcza dokonała oceny oferty złożonej przez P. Zdzisława Jaroni, zam. w Pucku, 
przeprowadziła z nim rozmowę kwalifi kacyjną oraz zapoznała się z jego Strategią rozwoju spółki oraz wiząi działalności Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych PEKO. W wyniku tych czynności Rada Nadzorcza z dniem 12.12.2011 r. powołała Pana Zdzisława 
Jaroni na Dyrektora Zarządu spółki.

BUDŻET 2012

INWESTYCJE GMINNE – 2012

 ✓   Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej – zadanie ujęte w WPF*, ogółem 1 291 983 zł, w tym środki własne 545 000 zł, środki UE 
746 983 zł

 ✓   Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach – zadanie ujęte w WPF, ogółem 7 249 344 zł, w tym środki własne 
70 482 zł, środki UE 7 178 862 zł,

 ✓   Harmonogram i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem dróg – zadanie ujęte w WPF – 2 000 000 zł,
 ✓   Budowa ul. Derdowskiego (przygotowanie projektu) – zadanie ujęte w WPF – 100 000 zł,
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 ✓   Turystyczny Szlak Północnych Kaszub-budowa przebudowa infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowe-
rowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego – zadanie ujęte w WPF, ogółem 1 140 000 zł, w tym środki własne 
430 425 zł, środki UE 709 575 zł,

 ✓   Rozbudowa SP w Pogórzu wraz z salą gimnastyczną – zadanie ujęte w WPF – 2 000 000 zł,
 ✓   Budowa przedszkola gminnego w Dębogórzu – zadanie ujęte w WPF – 1 600 000 zł,
 ✓   Budowa gimnazjum – zadanie ujęte w WPF – 7 900 000 zł,
 ✓   Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo – na obszarach nowo zabudowanych w tym program 

podstawowy – zadanie ujęte w WPF – 900 000 zł,
 ✓   Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych – zadanie ujęte w WPF – 300 000 zł,
 ✓   Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski – zadanie ujęte w WPF – 200 000 zł,
 ✓   Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo – 2 200 000 zł,
 ✓   Skrzyżowanie w Pogórzu – pomoc fi nansowa – 100 000 zł,
 ✓   Wykup gruntu – zamiany – 1 000 000 zł,
 ✓   Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 200 000 zł,
 ✓   Zagospodarowanie wód opadowych i mała retencja – 200 000 zł,
 ✓   Budowa przystanków – 20 000 zł, Zakup wiat przystankowych – 15 000 zł, Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelin-

kach – 13 040 zł, Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza – 13 040 zł, Budowa Amfi teatru Letniego w Rewie 
(projekt) – 65 000 zł, Budowa Izby Pamięci Szkut Rewskich (projekt) – 45 000 zł, Budowa świetlicy w Suchym Dworze (pro-
jekt) – 50 000 zł, Budowa garaży i parkingu przy Urzędzie Gminy – 35 000 zł, Przeniesienie schroniska młodzieżowego (pro-
jekt) – 85 000 zł, Zakup sprzętu – wymiana komputerów w urzędzie – 20 000 zł Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne 
75 000 zł, Zakup sprzętu wyposażenie kuchni w SP Mosty – 18 500 zł, Program usuwania azbestu – 71 713 zł,

 ✓   Inwestycje w ramach funduszy sołeckich:
 ✓   Modernizacja łącznika ul. Wiśniowej i Orzechowej, modernizacja i uzupełnienie asfaltem zjazdów z ulicy Wiśniowej w Pierwo-

szynie – 28 762 zł, Budowa oświetlenia ulic Jastruna, Gałczyńskiego i Parandowskiego w Suchym Dworze – 38 493 zł, Budowa 
oświetlenia ulic Mierosławskiego, Lotnicza, Skargi, Konopnickiej, Żeromskiego w Pogórzu – 38 493 zł, Budowa oświetlenia ulicy 
Widokowej w Mostach – 38 493 zł, Remont ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw Dębogórze Wybudowanie – 10 742 zł, 
Doposażenie placu zabaw w Dębogórzu – 5 000 zł, Budowa małej sceny, grilla, wyposażenie boiska przy świetlicy w Kazimie-
rzu – 13 398 zł, Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Wodnej w Rewie – (fundusz sołecki) – 25 000 zł, Ogrodzenie boiska 
przy stawie w Dębogórzu – 8 493 zł, Wyposażenie boiska w Pierwoszynie – 5 000 zł, Ogrodzenie boiska, zagospodarowanie 
boiska w Kosakowie – 35 725 zł, Budowa boiska w Mechelinkach – 10 610 zł.

PODSUMOWANIE
Przygotowanie projektu inwestycji ma związek z możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne (projekt jest konieczny do złożenia 

wniosku, a ponadto jest nieodzowny w celu uzyskania pozwolenia na budowę) Projekt jest wstępnym etapem przygotowania inwestycji.
Ogółem wydatki inwestycyjne w roku 2012 to 29 165 829 zł, w tym środki własne 20 530 409 zł, środki UE 8 635 420 zł.

*WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 2012

Wysokości stawek podatku od nieruchomości
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kosakowo:
od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfi kowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni; b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1 ha powierzchni; c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi kowanym materiałem 
siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) pozosta-
łych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publiczne-
go – 6,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3 – 7.

Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ( M. P. z 2011 r. Nr 95 
poz 969), z kwoty 74,18 zł za jeden kwintal żyta do kwoty 60,00 zł za jeden kwintal żyta.
U Z A S A D N I E N I E –

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95 r. poz.969.), ustalił cenę żyta w wysokości 74,18 zł za jeden kwintal
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PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych
powyżej 3,5 do 5,5 568.00
powyżej 5,5 do 9 włącznie 880.00
powyżej 9 i poniżej 12 ton 1.032.00

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

nie mniej
niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12 15  1.  731.00 1.818.00
15  1.  922.00 2.027.00
Trzy osie
12 23 2.068,00 2.131.00
23 2.177.00 2.235.00
Cztery osie i więcej
12 29 2.283. 00 2.391.00
29 2.283.00 2.601.00

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych

od 3,5 i poniżej 12 1.297.00

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu po-
jazdów:ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy 
+ przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12 31 1.610.00 1.787.00
31 1.818.00 2.054.00
Trzy osie i więcej
12 40 2.015.00 2.015.00
40 2.360.00 2.688.00

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i po-
niżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych
Od 7 i poniżej 12 1.037.00
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Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyż-
szą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita
zespołu pojazdów: nacze-
pa/przyczepa + pojazd

Stawka podatku w zespołach

nie mniej niż mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) 
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Jedna oś

12 1.297.00 1.349.00

Dwie osie

12 28 1.401.00 1.454.00

28 38 1.506.00 1.558.00

38 1.766.00 1.818.00

Trzy osie i więcej

12 1.297.00 1.381.00

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych

mniejsza niż 30 1.037.00

równej lub większej niż 30 1.599.00

OPŁATA MIEJSCOWA

Uchwała Nr XVII/110/2011 Rady Gminy Kosakowo Z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej 

płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 1

 1.  Ustala się następujące miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową: 1) wieś Rewa, 2) wieś Mechelinki.
§ 2

 1.  Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieraną od osób fi zycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, 
szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach wymienionych w § 1 w wysokości 1,80 zł za każdy dzień pobytu, z za-
strzeżeniem ust 2.

 2.  Stawka opłaty miejscowej od emerytów, rencistów, inwalidów i kombatantów wojennych oraz osób małoletnich i osób dorosłych 
uczących się do 25 roku życia wynosi 0,90 zł.

 3.  opłata miejscowa nie dotyczy kolonii.
§ 3

 1.  Obowiązek opłaty powstaje z dniem przybycia do miejscowości objętej opłatą.
 2.  Osoby, od których należna jest opłata miejscowa zobowiązane są do jej uiszczenia najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.

§ 4
 1.  Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
 2.  Inkasentami opłaty miejscowej są: osoby fi zyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej świadczące usługi w zakresie zakwaterowania / w tym: domy wczasowe, hotele, motele, pensjonaty, schroniska, ośrodki 
kempingowe, pola namiotowe i biwakowe, pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne i gospodarstwa 
ekoturystyczne oraz inne podobne obiekty / w stosunku do osób korzystających z tych usług.

 3.  Inkasenci pobierają opłatę miejscową od osób wskazanych w § 2 i wpłacają ją na rachunek Urzędu Kosakowo, w terminie do 
dnia 10 każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły.

 4.  Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % pobranej opłaty miejscowej.

Informujemy, że Inkasenci opłaty miejscowej pobierają w Dziale Księgowości tut. Urzędu Gminy (pok. Nr 203, II piętro)
kwitariusze, będące drukami ścisłego zarachowania, z których następnie się rozliczają.
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OPŁATA ADIACENCKA

Wprowadza się na terenie Gminy Kosakowo opłatę adiacencką, wynikającą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek 
geodezyjnego podziału tej nieruchomości dokonywanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty 
roczne za cały okres użytkowania tego prawa.

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 
30% różnicy pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość przed i po podziale.

Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości wydzielonych geodezyjnie nieruchomości.
Wartość nieruchomości przed i po jej geodezyjnym podziale określają rzeczoznawcy majątkowi, według stanu i na dzień wydania 

decyzji o ustaleniu opłaty.
U Z A S A D N I E N I E zgodnie z art.98 a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wysokość 

stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30 % różnicy wartości nie-
ruchomości. Na podstawie poprzednio obowiązującej Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr XXXVI/50/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku 
w sprawie opłaty adiacenckiej, stawka procentowa stawki opłaty adiacenckiej wynosiła 25%. Obserwuje się coraz wyższe roszczenia 
odszkodowawcze właścicieli działek, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Kosakowo w wyniku zatwierdzenia podziału. To po-
woduje nadmierne obciążenia budżetowe. W celu zrównoważenia dochodów z opłat adiacenckich z wyższymi wydatkami na wypłatę 
odszkodowań za nieruchomości przejęte pod teren dróg, postanawia się o podwyższeniu stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zatwierdzenia jej podziału do 30%.

USTALENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 
NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI REWA I MECHELINKI W GMINIE KOSAKOWO 

ORAZ WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA PARKOWANIE 
I OPŁATY DODATKOWEJ ORAZ SPOSOBU ICH POBIERANIA

Ustala się na terenie Gminy Kosakowo w miejscowościach Rewa i Mechelinki strefę płatnego parkowania (zwaną dalej SPP), 
określoną na planie grafi cznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz ulic wchodzących w skład strefy płatnego 
parkowania przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się w strefi e płatnego parkowania, o której mowa w § 1, opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, zwane dalej 
„opłatami”. Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w okresie od 15 czerwca do 15 września, we wszystkie dni 
tygodnia, w godzinach od 8.00 do 18.00, na drogach publicznych w Strefi e Płatnego Parkowania w takich ich częściach, obiektach 
i urządzeniach, lub w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym.

Wysokość opłat, w zależności od czasu parkowania i sposobu uiszczania opłat, jest następująca:
Wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodo-

wych: Planowany czas parkowania / typ abonamentu
Opłata

Pierwsze pół godziny 0,50 zł
Drugie pół godziny 1,00 zł
Każda kolejna pełna godzina 2,00 zł, nie więcej niż 5,00 zł za dzień kalendarzowy

Obowiązek uiszczenia powyższych opłat powstaje z chwilą zaparkowania pojazdu w okolicznościach określonych w ust. 2.
Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub użyczenia w czasie nieopła-

conego parkowania w SPP, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.
Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w strefi e płatnego parkowania pobiera 

się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do końca następnego dnia funkcjonowania SPP po dniu stwierdzonego nie uiszczenia 

opłaty za parkowanie lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania w danym dniu roboczym w SPP, ulega ona pomniejszeniu do 
20,00 zł. Opłata może ulec obniżeniu z tego tytułu tylko dwukrotnie w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Opłacie dodatkowej nie podlega użytkownik drogi, który: a. posiada bilet parkingowy wykupiony nie później niż 5 min. od 
chwili wystawienia raportu, b. posiada bilet parkingowy dokupiony w ciągu 5 min. od upływu czasu ważności poprzedniego biletu, 
c. posiada bilet parkingowy wykupiony nie później niż 10 minut od chwili wystawienia raportu, jeśli parkomat w pobliżu miejsca 
parkowania był zepsuty.

Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników drogi: a. kierujących, podczas wykony-
wania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Gminy Kosakowo, wyposażonymi w identyfi katory, b. kierujących 
oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowni-
czego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej) oraz pojazdów fi rm podczas wykonywania prac utrzymaniowych 
wyposażonych w identyfi katory wydawane przez zarządcę drogi, c. kierujących pojazdami służb ratowniczych, Straży Gminnej 
oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej, kierujących pojazdami komunikacji miejskiej, e. osób niepełnosprawnych, legitymujących się 
orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych, 
wydanym zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

W przypadku, gdy Gmina jest współorganizatorem imprez lub uroczystości, Urząd Gminy ma prawo do czasowego wyłączenia ze 
strefy wyznaczonych miejsc postojowych w pasie drogowym.
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Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPP jest opłacenie czasu postoju. Czas postoju opłaca się przez 
wykupienie jednorazowego biletu parkingowego, przy użyciu monet, banknotów lub karty elektronicznej, w automacie parkingowym.

Bilety parkingowe powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu, lub w przypadku motocykli w innym widocznym miej-
scu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacanie czasu postoju było w pełni czytelne dla 
kontrolerów SPP.

Właściciel pojazdu lub kierowca parkujący pojazd w SPP ponosi odpowiedzialność za brak umieszczenia biletu parkingowego 
w pojeździe w miejscu widocznym dla upoważnionego kontrolera. Opłacenie czasu postoju pojazdu samochodowego w sposób 
opisany w paragrafi e 6 uprawnia do niestrzeżonego postoju pojazdu w każdym – dopuszczonym na mocy ustawy Prawo o ruchu 
drogowym oraz zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego – miejscu drogi publicznej zlokalizowanej w SPP. W ramach opłaconego 
czasu parkowania kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju w granicach SPP.

BIURO PODATKÓW INFORMUJE

Podatki wpłacamy w terminach: I rata – do 13.03. br., II rata – do 15.05 br., III rata – do 15.09. br., IV rata – do 15.11. br. 
na konto nr 02835100030000126720000010 lub u inkasentów – sołtysów, od których na bieżąco otrzymujemy pokwitowanie.

Informacje w sprawie podatku od nieruchomości składamy na druku – IN1 (dostępny w BIP na www.bip.kosakowo.pl). Dotyczy 
to nowo oddanych do odbioru budynków lub zasiedlonych bez odbioru w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

Wszelkie informacje i zapytania pod nr. tel. (058) 660-43-19 lub w pokoju 02 w Urzędzie Gminy Kosakowo.
Podatek od środków transportowych: deklaracje do 15 lutego br., wpłata I raty – do 15.02 br., wpłata II raty – do 15.09 br.
Wszelkie korekty podatkowe mające wpływ na wysokość Podatków składamy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
Informujemy, że w miejscowościach Kosakowo, Pierwoszyno, Mechelinki, Rewa, Dębogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowa-

nie – decyzje podatkowe (w m-cu lutym) doręczać będą do mieszkańców sołtysi.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kosakowo informuje, że w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie nie-
których ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2011 r. nr 291 poz. 1707), zostały zmienione przepisy regulujące za-
sady składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni powinni składać w terminach:
 –  od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej 

w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
 –  od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji 

rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Środki przyznane wypłacane będą w terminach:

 –  od 2 do 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 –  od 1 do 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.
Ponadto przypominamy, że do końca stycznia należy dokonać wpłaty I raty z tyt. sprzedaży napojów alkoholowych (termin ustawowy).

ODBIORY BUDYNKÓW OBOWIĄZKOWE

Wójt Gminy Kosakowo przypomina wszystkim właścicielom budynków na terenie gminy, że zasiedlenie budynku przed wyko-
naniem odbioru w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego jest zagrożone karą. Odbiór budynku jest konieczny przed 
zamieszkaniem – nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy, ale przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Uprawnieni fachowcy potwierdzają realizację budynku i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów, co jest gwarancją 
bezpieczeństwa użytkowania.

Zgodnie z art. 57 ust.7 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55 tj. bez zawiadomienia o zakończeniu budowy lub bez 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wymierza karę z tytułu nielegalnego 
użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa wart. 59f ust. 1, 
z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Kara liczona jest według wzoru:
Kara = stawka opłaty (s) x współczynnik kategorii obiektu (k) x współczynnik wielkości obiektu (w)
W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego użytkowanego bez odbioru:
KARA = 500 x 2,0 x 10= 10.000zł
W przypadku budynku usługowego o kubaturze do 2500m³ kara wynosi 75 000 zł.
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OD 1 STYCZNIA – ZMIANY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUCKU

Informacja dotycząca przeniesienia Centrum Aktywizacji Zawodowej z siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku, przy 
ul. Wejherowskiej 43A do nowej siedziby przy ul. Orzeszkowej 7 (obok ZUS)

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku od dnia 1 stycznia 2012 roku będzie funkcjonował w dwóch siedzibach tj.
przy ul. Wejherowskiej 43a, w której odbywać się będzie rejestracja i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
przy ul. Orzeszkowej 7, w której realizowane będą zadania Centrum Aktywizacji Zawodowej tj. usługi i instrumenty rynku 

pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia, 
przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, staże, prace interwencyjne, refundacja doposażenia 
stanowisk pracy.

Siedzibą główną pozostanie nadal siedziba przy ul. Wejherowskiej 43a, nie zmienią się też dane teleadresowe.
Zygmunt Orzeł Dyrektor PUP w Pucku

POLICJANCI DZIELNICOWI

Przekazujemy Państwu dane kontaktowe policjantów dzielnicowych z Komisariatu Policji w Kosakowie
 1/  aspirant Sławomir Chyła tel. 723-636-478, obsługuje rejon nr XI miejscowości: Mechelinki, Mosty, Pier-

woszyno, Rewa
 2/  sierżant sztabowy Arkadiusz Kupczak tel. 723-636-432, obsługuje rejon nr XI miejscowości: Dębogórze, 

Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Pogórze, Suchy Dwór

STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI

Działające od kwietnia 2011 r. Stowarzyszenie PORT MECHELINKI uzyskało osobowość prawną (09.12.2011, Stowarzyszenie zo-
stało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. rej. 404487). Członkowie nowo powstałego w naszej Gminie Stowarzyszenia 
jako cel działania stawiają przed sobą m.in.: – szeroko pojęte upowszechnianie historii regionu, tradycji kaszubskich i związanych 
z tym obrzędów morskich i rybackich; – promowanie sportów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa i motorowod-
niactwa wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kosakowo; – rozwój wsi Mechelinki, jak i całej Gminy Kosakowo, pod względem 
infrastruktury turystycznej, rybackiej i rekreacyjno-sportowej; – wspomaganie środowiska rybackiego w Mechelinkach.

Z dotychczasowych dokonań, Stowarzyszenie przeprowadziło III Program Edukacji Morskiej i Żeglarskiej (pisaliśmy o tym w Biulety-
nie nr 09/2011), zrealizowało pierwszą w historii żeglarstwa wyprawę na puckach z Łeby do Mechelinek. Stowarzyszenie uczestniczyło 
także w rejsie żeglarskim, we wrześniu do Swarzewa na odpust, było organizatorem kursów żeglarskich i motorowodnych na podstawo-
we stopnie dla gimnazjalistów i mieszkańców Gminy. Członkowie Stowarzyszenia czynnie wspierali żeglarską działalność szkoleniową 
w Rewie, prowadzoną przez zaprzyjaźniony Klub Żeglarski Rewska Szkuta.

Stowarzyszenie Port Mechelinki, reprezentuje Zarząd w składzie: Bolesław Pienczke – prezes, Leopold Naskręt – wiceprezes, 
Krzysztof Choroś – wiceprezes, Wiesław Chojnacki – Sekretarz, Sabina Doering – skarbnik.

WYDARZENIA KULTURALNE

VI Festiwal Kolęd Kaszubskich
Koniec roku i okres świąteczno – noworoczny obfituje w ogromną ilość występów, 

koncertów, uroczystości związanych tematycznie ze świętami Bożego Narodzenia, które 
w naszym kraju mają szczególnie ciepły charakter. Wśród nich na podkreślenie zasługuje 
organizowany – już po raz szósty – (przez Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”) Festi-
wal Kolęd Kaszubskich. Jak podaje Prezes chóru p. Wanda Krause, zamysłem i podstawą 
pomysłu organizacji tego przedsięwzięcia było przywrócenie do życia starych, przepięk-
nych kolęd regionalnych, które „idą w zapomnienie.”

Do udziału w tegorocznej edycji Festiwalu zgłosiły się: Chór Strzelenka z Tuchomia, 
Chór Św. Cecylii z Pucka, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska, Kaszubski Zespół Re-
gionalny Levino, Zespół Folklorystyczny Nadolanie, Chór Przemienienie z Gdyni, Chór 
Lutnia z Luzina oraz Harmonia z Wejherowa.

W ciągu trzech dni, tj. 27 grudnia w puckiej farze, 28 – w kościele pw. św. Jakuba w Lę-
borku chóry biorące udział w Festiwalu prezentowały się przed publicznością, zaś 29 
grudnia przystąpiły do konkursowych rywalizacji, zakończonych koncertem laureatów 
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. w Pierwoszynie.

W składzie jury znaleźli się wykładowcy Akademii Muzycznej w Gdańsku: Witosława 
Frankowska, Piotr Kusiewicz i Marek Rocławski. Grand Prix Festiwalu, ufundowane przez 
Wójta Gminy Kosakowo, przypadło Chórowi „Lutnia” z Luzina pod dyrekcją Tomasza 

Fopke. Pierwsze miejsce otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” – pod dyrekcją Jacka Szponarskiego, drugie Chór „Prze-
mienienie” z Gdyni z dyrygentem Piotrem Rostkiem zaś trzecia lokata przypadła Kaszubskiemu Zespołowi Regionalnemu „Levino” 
z Lęborka pod kierownictwem Franciszka Okunia.

fot. Paw
eł N

arloch
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Okres kolędowy to stara, przepiękna polska tradycja, która z roku na rok coraz bardziej zanika, a wraz z nią znikają ze śpiewni-
ków także dawne polskie i kaszubskie kolędy. Stąd kolejna inicjatywa, pomysł Chóru Morzanie – organizatora Festiwalu, jakim jest 
wydanie niewielkiego zbioru kolęd przywracającego do życia stare kolędy kaszubskie. Jak wskazała w swojej wypowiedzi członkini 
jury – p. Witosława Frankowska – pomysł to przedni i bardzo w środowisku pożądany, bowiem ostatni wydany pod redakcją prof. 
Borzyszkowskiego w latach 80-tych ubiegłego stulecia śpiewnik zniknął z półek.

FESTIWAL PIOSENKI BURSZTYNOWE KLUCZE

13 stycznia 2012 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Pucku
odbył się IV Powiatowy Festiwal Piosenki Bursztynowe Klucze.

Tematem tegorocznych piosenek była miłość.

Do walki o statuetki Bursztynowych Kluczy 
przystąpiło bardzo wielu młodych utalentowanych 
piosenkarzy z Ziemi Puckiej, jednak po elimina-
cjach, do fi nału jury zakwalifi kowało osiemnastu 
uczestników, wśród nich Marcina Molendowskiego 
z Gimnazjum w Mostach. Festiwal był podzielony 
na dwie kategorie: gimnazjalną oraz ponad gimna-
zjalną. Z kategorii gimnazjalistów Jury wyłoniło 
trójkę zwycięzców, a w kategorii ponad gimnazjal-
nej przyznano aż dwa pierwsze miejsca (zrezygno-
wano z trzeciego miejsca na rzecz dwóch pierw-
szych). Wręczono również nagrodę publiczności.

Marcin Molendowski wygrał Festiwal Burszty-
nowe klucze rok temu, dzięki czemu nagrał swój 
pierwszy singiel pt.”My Style”, który zaprezentował 
licznie zgromadzonej publiczności w trakcie obrad 
jury, za co został nagrodzony gromkimi owacjami.
Marcin i w tym roku okazał się najlepszy w ka-
tegorii gimnazjalistów, otrzymał z rąk Anny Pa-
dée-Kruszczak - kierownika referatu ds. kultury, 

sportu, turystyki i rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo, statuetkę oraz nagrody. Nagro-
dą główną jest wydanie singla – będzie to już kolejny utwór Marcina. Do wydania jego 
pierwszej autorskiej płyty jest zatem coraz bliżej, czego Marcinowi serdecznie życzymy 
i gratulujemy zwycięstwa.

Lista laureatów:
Kat. szkół gimnazjalnych:
 •  I miejsce Marcin Molendowski (również zwycięzca ubiegłorocznej edycji) - Gimna-

zjum w Mostach
 •  II miejsce Anna Bialk - Gimnazjum w Starzynie
 •  III miejsce Mariusz Preihs - Gimnazjum w Darzlubiu
Wyróżnienia:
 •  Urszula Godlewska - MOKSiR Jastarnia (Gimnazjum w Jastarni)
 •  Sebastian Szczepkowski - Gimnazjum w Krokowej
 •  Adrianna Koss - Niepubliczne Gimnazjum w Pucku
Kat. szkół ponadgimnazjalnych:
 •  I miejsce ex aequo: Monika Kucharska - Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie oraz 

Artur Adas - I Liceum Ogólnokształcące w Pucku
 •  II miejsce Arlena Dyszczakowska - Miejska Biblioteka Publiczna w Helu
Wyróżnienia:
 •  Natalia Majkowska - I Liceum Ogólnokształcące w Pucku

 •  Jakub Parchem - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA NA TERENIE GMINY

Na wniosek radnych: z Mechelinek p. Marzeny Fifi elskiej, z Rewy p. Marzeny Rzepa oraz mieszkańców tych wsi, w dniu 18 stycznia 
br. odbyło się wspólne posiedzenie tut. Komisji Samorządu Terytorialnego i Zdrowia oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Doty-
czyło ono komunikacji autobusowej na terenie naszej Gminy oraz jej fi nansowania. Miało związek z ograniczeniem od dnia 8 stycz-
nia br. wjazdów do Mechelinek autobusów linii 146. Biorący udział w tym spotkaniu przedstawiciel ZKM Pan Marcin Gromadzki 
przedstawił sytuację połączeń komunikacyjnych w Gminie Kosakowo. Wyeliminowanie wyżej wspomnianych kursów przyniosłoby 

Na zdjęciu Marcin z dumnym Tatą
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SPOTKANIE OPŁATKOWE RADNYCH GMINY

20 grudnia br. w Urzędzie Gminy Kosakowo odbyło się spo-
tkanie opłatkowe radnych wraz z zaproszonymi gośćmi: sołty-
sami, dyrektorami jednostek organizacyjnych Gminy, Wójtem 
gminy Kosakowo, Zastępcą Wójta i kierownictwem urzędu. 
Na uroczystość przybył również Starosta Pucki Pan Wojciech 
Dettlaff , który wręczył Wójtowi przy tej okazji statuetkę Błyska-

wicy – za błyskawiczną – jak mówił 
i dynamiczną działalność na rzecz 
społeczności Powiatu Puckiego.

Do wspólnego kolędowania za-
chęcił wszystkich regionalny chór 
„Morzanie”, odśpiewując tradycyj-
ne, piękne kolędy.

Przewodnicząc y Rady Gmi-
ny Mirosław Marek podziękował 
wszystkim za rok zgodnej współ-
pracy, wyrażając nadzieję, że i przy-
szły – 2012 rok – będzie czasem 
mądrych, przemyślanych decyzji. 
Rozdając i dzieląc się z wszystki-
mi opłatkiem, Ksiądz Jan Grzelak 
z parafii Kosakowo życzył pokoju 
w sercach, „takiego, jaki na świat 
przyniosło Dziecię Boże”.

OPŁATEK POMORSKICH SAMORZĄDOWCÓW

W piątek 13 stycznia br. w Kurii Metropolitalnej w Gdańsku 
Oliwie odbyło się III Spotkanie Opłatkowe Pomorskich Samo-
rządowców Archidiecezji Gdańskiej.

Na zaproszenie Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 
Sławoja Leszka Głódzia przybyło wielu samorządowców z całego 
regionu. Głos zabrał Gospodarz, jak również niektórzy goście 
m.in. europoseł Jan Kozłowski i Prezydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrand.

Jego Ekscelencja umożliwił zaprezentowanie się Młodzieżo-
wemu Chórowi Gminy Kosakowo pod kierunkiem dyrygent 
Magdaleny Stenki w repertuarze kolęd z różnych stron świata. 
Wieczór uświetnił również koncert solistów Zespołu Muzyki 
Dawnej Cappella Gedanensis. 

rocznie oszczędności do budżetu Gminy w wys. ok. 36 tys. zł. Przeważyły jednak argumenty mieszkańców wsi, że zmiany w organi-
zacji są dużym utrudnieniem w ich codziennym życiu, a ponadto są przeszkodą w dotarciu uczniów z tych miejscowości do szkoły. 

Przyjmując argumentację mieszkańców, biorący udział w posiedzeniu radni postanowili, aby przywrócić rozkład jazdy linii 146 
sprzed 8 stycznia. Powyższy postulat zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 26 stycznia br., 
podczas której zapadnie decyzja o przyjęciu w/w wniosku. 

Ogółem do komunikacji autobusowej (transportu zbiorowego) dopłacamy z budżetu Gminy Kosakowo rocznie ok. 2,5 mln. zł, 
tj. ok. 5,5% dochodów budżetowych.
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OPŁATEK ZKP ODDZIAŁ DĘBOGÓRZE

5 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe członków Zrzesze-
nia Kaszubsko – Pomorskiego oddz. Dębogórze. W świąteczny 
klimat wprowadziły Jasełka przedstawione przez uczniów ze 
szkoły podstawowej w Mostach przygotowane przez Panie L. 
Sorn i O.Pająk. Na spotkanie przybyło wielu członków zrzesze-
nia i zaproszeni goście, a wśród nich starosta Pucki Wojciech 
Dettlaff , Księdza Jan Grzelak, proboszcza parafi i w Kosakowie 
i prezes Zrzeszenia z zaprzyjaźnionego Żukowa. Prezes Zrzesze-
nia D. Tocke przywitała przybyłych i złożyła życzenia noworocz-
ne, w tym m.in. aby następne juz spotkanie odbyło się nowej 
Checzy Nordowych Kaszebów.

Zrzeszeniowy Zespół wspólnie z gośćmi śpiewał kolędy, 
a później piosenki biesiadne. Poczęstunek – jak zawsze – zorga-
nizowały członkinie i członkowie zrzeszenia we własnym zakre-
sie, za co im serdecznie dziękujemy. 

13 stycznia członkowie Zrzeszenia bawili się na zabawie kar-
nawałowej, która jak zawsze cieszyła się powodzeniem. Cały do-
chód z zabawy został przeznaczony na budowę Checzy.

Zapraszamy wszystkich chętnych na następną, Walentynkową Zabawę, zaplanowaną 
na 18 lutego br. na godz. 20.00 w Domu Kaszubskim w Dębogórzu.

WIECZÓR ŚWIĄTECZNY

W pogoni za prezentami i świątecznymi zakupami, przygoto-
wując potrawy i dekoracje, warto choć na chwilę się zatrzymać, 
aby móc naprawdę poczuć świąteczną atmosferę. Rozśpiewany, 
trochę teatralny, trochę taneczny, trochę muzyczny, trochę po-
etycki – Wieczór Świąteczny był najlepszą do tego okazją.

Wieczór odbył się 19 grudnia 2011 r. w Gminnym Domu Kul-
tury w Pierwoszynie. Najpierw zaprezentowały się najmłodsze 
dzieci, przygotowane przez panie Teresę Czerwińską we współ-
pracy z Hildegradą Skurczyńską. W wykonaniu Dębogórskich 
Kwiatków obejrzeliśmy Jasełka Kaszubskie. Następnie wystąpili 
już nieco starsi artyści z naszej Gminy: Zwinisława Stryczek 
(skrzypce), Sławina Stryczek (fl et poprzeczny), Karolina Junak 
(fortepian); piosenki świąteczne oraz kolędy zaśpiewały: Nata-
lia Szczygieł, Magdalena Mikulska, Karolina Mazur, a w czę-
ści poetyckiej twórczością własną uraczyły nas z kolei: Edyta 
Kurtyka, Wiktoria Śliwińska, Marysia i Lidia Mikulskie. 
W czasie Wieczoru ogłoszono również wyniki VIII Konkursu 
Szopek Bożonarodzeniowych. Jury Konkursu w składzie: Zdzi-
sław Karbowiak (przewodniczący Jury, malarz), Renata Parzu-
chowska (artystka zajmująca się rękodziełem) oraz Anna Padée-
-Kruszczak (kierownik Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki 
i Rekreacji), zdecydowało o przyznaniu następujących nagród 
i wyróżnień:

I miejsce dla Joanny i Eweliny Kazub, II miejsce: dla Karoli-
ny Junak, III miejsce dla Aleksandry Junak.

Wyróżnienia: Świet l ica 
w Kazimierzu, Ewelina Ka-
zub, Leszek Ellwart. Wyróż-
nienie specjalne w kategorii 
dorosłych: Jadwiga Świderek.

Wystawę wszystkich kon-
kursow ych szopek można 
obejrzeć w naszej gminnej Bi-
bliotece Publicznej. Wieczór 
Świąteczny tradycyjnie pro-
wadził Karol Dettlaff .
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KONCERT ŚWIĄTECZNY CHÓRU MŁODZIEŻOWEGO

18 grudnia 2011 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszy-
nie odbył się Koncert Świąteczny Młodzieżowego Chóru Gminy 
Kosakowo oraz solistów: Wiktora Gabora, Karoliny Mazur, Ma-
riusza Mazur, Dawida Migga, Magdaleny Mikulskiej, Marcina 
Molendowskiego, Nikoli Raczko.

W programie Koncertu znalazły się min. kolędy i pastorał-
ki polskie, białoruskie, ukraińskie, pieśni gospel a capella oraz 
utwory współczesne z repertuaru Mieczysława Szcześniaka, 
Anny Szarmach, zespołu Pin, Kasi Kowalskiej. Nad całością 
czuwała: Magdalena Stenka – dyrygent Chóru.

WOŚP

Tradycyjnie, w drugą niedzielę stycznia w całej Polsce i poza 
jej granicami zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Kosakowo po raz kolejny dołączyło do Orkiestry!

Tym razem graliśmy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcze-
śniak, zdrowe dziecko, czyli zbieraliśmy środki na zakup naj-
nowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków 
oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. 
Zbiórkę rozpoczęliśmy od wczesnych godzin porannych: 
o godz. 11:00 rozpoczęła się specjalna orkiestrowa, III kolejka 
Halowej Ligi Piłki Nożnej, w której padły następujące wyniki: 
Pierwoszyno – Kosakowo 6:1 (2:1)

PSP Gdynia – Rewa 4:3 (2:2)
Dębogórze Wybudowanie – Dębogórze 4:5 (2:2)
Zarówno zawodnicy, jak i licznie zgromadzona publiczność 

chętnie wrzucali złotówki do puszek WOŚP.
Wieczorem emocje sportowe ustąpiły kulturalno-rozrywko-

wym: o godz. 18:00 rozpoczął się koncert w Gminnym Domu 
Kultury w Pierwoszynie.

Pięknie zaprezentowali się członkowie Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo (sponsorowanego 
przez INVESTGAS) pod kierunkiem Magdaleny Stenki (stypendyści Stowarzyszenia na rzecz dzieci artystycznie uzdolnionych Gmi-
ny Kosakowo). W przerwach podczas występów przeprowadzone zostały licytacje licznie zgromadzonych darów, w tym m.in. prace 
plastyczne autorstwa uczniów Szkół oraz Twórców-Plastyków gminnych, gliniane nuty kaszubskie od Chóru Morzanie, Porcelanowa 
Lalka w stroju kaszubskim od Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o./Dębogórze, bombka świąteczna z kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów, koszula z autografami zespołu BIG CYC, ceramika Paradyż stworzona specjalnie na 20. rocznicę WOŚP, srebrne serduszka 
z bursztynem oraz Plakieta upamiętniająca 20. Finał WOŚP w Gminie Kosakowo – Dar Wójta Gminy Jerzego Włudzika, która została 
wylicytowana za najwyższą kwotę 1000 zł.

W sumie na terenie Gminy Kosakowo zebralismy 12.047,35 zł.
Gwiazdami wieczoru byli: saksofonista Adam Wojtasik oraz wokalistka Anna Jurczyńska, w wykonaniu których usłyszeliśmy 

największe światowe przeboje. Koncert zakończyło tradycyjne Światełko do nieba.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Kosakowo za tak hojne wsparcie orkiestry, a przede wszystkim 

naszym 15 wolontariuszom, którzy – wraz z przyjaciółmi – dzielnie pracowali przez cały dzień.

JUBILEUSZ

N a j l e p s z e  ż y c z e n i a 
u r o d z i n o w e  k i e r u j e -
my do Pani Józefy Piep-
ke z  Pierwoszyna, która 
w grudniu ubiegłego roku 
obchodziła 90. urodziny. 
Z tej okazji Wójt Jerzy Włu-
dzik oraz radna p. Wiktoria 
Śliwińska i p. sołtys Ewa 
Purska złożyli szanownej 
jubilatce życzenia.



14

SPORT

ROZGRYWKI HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

Wyniki ostatnich meczów. 4. kolejka (15.01.2012): Kosakowo – Rewa 2:4 (0:1), Mosty Oldboys – Mosty 1:14 (1:5), Pierwoszyno – Su-
chy Dwór 9:3 (1:2), Dębogórze Wybudowanie – PSP Gdynia 4:7 (2:6), Suchy Dwór – Mosty 0:3 (vo); 3. kolejka (8.01.2012): Mosty 
Oldboys – Pogórze 3:0 (vo), Pierwoszyno – Kosakowo 6:1 (2:1), PSP Gdynia – Rewa 4:3 (2:2), Dębogórze Wybudowanie – Dębogórze 
4:5 (2:2); 2. kolejka (18.12.2011): Kosakowo – Mosty Oldboys 2:5 (0:3), Mosty – PSP Gdynia 17:2 (10:1), Pogórze – Suchy Dwór 0:3 
(vo), Dębogórze – Pierwoszyno 3:2 (0:1), Rewa – Dębogórze Wybudowanie 8:7 (2:2).

Tabela po 4. kolejce: l.m. pkt. bramki z – r – p mała tab.
1. Dębogórze 3 9 13−10 3 – 0 – 0 3 pkt. 3-2
2. Mosty 3 9 34−3 3 – 0 – 0 —-
3. Rewa 4 9 33−13 3 – 0 – 1 —-
4. Pierwoszyno 4 9 23−7 3 – 0 – 1 0 pkt. 2-3
5. PSP Gdynia 4 6 17−29 2 – 0 – 2 —-
6. Dębogórze Wybudowanie 4 3 28−24 1 – 0 – 3 —-
7. Mosty Oldboys 3 3 6−22 1 – 0 – 2 —-
8. Kosakowo 4 0 9−28 0 – 0 – 4 —-
9. Suchy Dwór 3 0 3−30 0 – 0 – 3 —-

NK. Pogórze —- —- —- —-

ROZGRYWKI HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ – JUNIORZY

W niedzielę, 15 stycznia br. po meczach seniorów zainauguro-
wano halowe rozgrywki juniorów. Do pierwszej kolejki zgłosiło 
się 5 zespołów: Rewa, Mosty, Kazimierz, Iskra oraz Lider. Mecze 
drużyn młodzieżowych odbywają się w niedziele po meczach 
dorosłych – tj. od około 14:00. Wyniki 1. kolejki (15.01.2012): 
Rewa – Iskra 13:0 (7:0), Kazimierz – Mosty 2:7 (1:1), Iskra – Lider 
4:1 (3:1).
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SIŁOWNIA PLENEROWA W KOSAKOWIE I W REWIE

Prezentujemy państwu zainstalowane we wsi Kosakowo oraz Rewa elementy 
outdoor fi tness – siłowni plenerowej, która mimo pory roku już zyskała zwolen-
ników. Ćwiczenia na urządzeniach są bardzo łatwe, może korzystać z nich każdy, 
również nowicjusze, ludzie starsi oraz dzieci. Urządzenia są bezpieczne, trwałe 
i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zlokalizowane są w miej-

scach rekreacji,  odwiedzanych 
przez mieszkańców oraz turystów, 
tj. w centrum Rewy przy zejściu 
na plażę, oraz w Kosakowie przy 
ścieżce rowerowej vis a vis Ośrodka 
Zdrowia. Mamy nadzieję, że siłow-
nie będą sporą atrakcją w sezonie 
letnim. Zachęcamy Państwa już dziś 
do korzystania z tej dostępnej dla 
każdego formy rekreacji.

NORDIC MORSING W REWIE

W pierwszą sobotę tego roku, w pięknie położonej miejscowości Rewa, odbyła się impreza, 
która połączyła Nordic Walking z morsowaniem – Nordic Morsing. Frekwencja przerosła ocze-
kiwania organizatorów. Osób czynnie biorących udział w imprezie było prawie pięćdziesiąt. 
Przyjechało jednak dużo osób towarzyszących, kibiców, co dawało łączną liczbę osiemdziesięciu 
osób obecnych na tym wyjątkowym wydarzeniu.

Owidiusz Moska z Polskiej Federacji Nordic Walking słowem wstępnym życzył wszystkim 
uczestnikom udanej imprezy, jaki i owocnych startów w sezonie 2012. Imprezę otworzył Hono-
rowy Patron Wójt Gminy Jerzy Włudzik.

Po ofi cjalnym otwarciu wszyscy ruszyli na rozgrzewkę na cypel w Rewie pod okiem instruk-
tora Piotra Popławskiego. Gdy „morsy” były wystarczająco rozgrzane ruszyły w stronę wody. 
Po kilkuminutowej kąpieli jej uczestnicy ruszyli w kierunku Mechelinek i Babich Dołów. Na ko-

niec na każdego czekał cie-
pły posiłek. Jak przekazuje 
nam Pan Krzysztof Walczak, 
współorganizator impre-
zy, nie był to jednak koniec 
atrakcji. Każdy z uczestni-
ków otrzymał pamiątkowy 
długopis lub smycz. Odbyło 
się również losowanie ko-
szulek, kalendarzy i książek. Do tego muzyka na żywo!

Impreza przyciągnęła miłośników Nordic Walking zarówno 
z naszej Gminy, jak i całego Pomorza. Wszyscy wracali do do-
mów z uśmiechami na twarzy. Z pewnością można się spodzie-
wać kontynuacji imprezy z przyszłym roku.

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Wystawa Gdańskiego IPN w Gimnazjum w Mostach
„Grudzień 1970” oraz „Solidarna Gdynia 1980” – Gdynia, 31 sierpnia 2011

W grudniu – już po raz czwarty – na terenie Gimnazjum w Mostach zorganizowano wystawę historyczną. Poprzednie ekspozycje 
dotyczyły: „ Antoniego Abrahama”, „ Obrony Kępy Oksywskiej” oraz „Haft u kaszubskiego”.

Obecna wystawa została przygotowana z okazji przypadającej 31. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych – jej ofi cjalne 
otwarcie miało miejsce w Gdyni przy pomniku Ofi ar Grudnia’70. W szkole odsłonięto dwie historyczne wystawy: „Grudzień ‘70” 
oraz „Solidarna Gdynia 1980”, obrazujące udział, wysiłek i ofi ary Gdynian na drodze do niepodległości Polski.

Pierwsza z wystaw została opracowana przez Andrzeja Kołodzieja (przy pomocy Romana Zwiercana), natomiast autorką drugiej 
jest Danuta Sadowska z gdańskiego oddziału IPN. Autorem podpisów do wystawy „Grudzień ‘70” jest archiwista z gdańskiego od-
działu IPN Robert Chrzanowski.

Uczniowie Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Mostach przez okres 3 tygodni mieli możliwość zapoznania się z treścią 
przedstawioną na tablicach oraz wzięli udział w żywych lekcjach historii prowadzonych przez nauczycieli obu szkół.

Wystawa została sprowadzona do szkoły dzięki uprzejmości starszego inspektora gdańskiego oddziału IPN Krzysztofa Drażby 
oraz nauczyciela WOS Pani Renaty Pietruszewskiej, pod honorowym patronatem dyrektora gimnazjum Pana Adama Pop.
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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z KOMBATANTAMI W GIMNAZJUM W MOSTACH

Wzorem lat ubiegłych, z inicjatywy dyrektora gimnazjum w Mostach w okresie przedświątecznym 
odbyło się na terenie szkoły uroczyste spotkanie młodzieży z przedstawicielami Związku Represjono-
wanych Politycznie Żołnierzy Górników.

Dla gości przygotowano montaż słowno muzyczny. Wiersze autorstwa górników przeplatane były 
wspomnieniami zaczerpniętymi z książek poświęconych okresowi lat 50. na Śląsku.

Kombatanci w zamian podzielili się swoimi bardzo osobistymi przeżyciami z tego okresu. Uczniowie 
byli wyjątkowo zainteresowani, zwłaszcza warunkami życia w kopalni oraz na powierzchni.

Wśród pytań nie zabrakło również tych dotyczących okresu oku-
pacji hitlerowskiej oraz czasów nam bliższych – grudnia 1970, czy 
stanu wojennego. W spotkaniu z ramienia szkoły uczestniczyli także 
nauczyciele: Pani Aleksandra Gajewska nauczyciel języka polskiego 
i Pani Renata Pietruszewska nauczyciel WOS i historii.

Spotkania z kombatantami mają w szkole w Mostach bardzo dłu-
gą tradycję i dotyczą dwóch ważnych wydarzeń: rocznicy obrony Kępy Oksywskiej oraz transpor-
tów represjonowanych politycznie żołnierzy górników.

Takie spotkania są dla każdego młodego człowieka często jedyną możliwością bezpośredniej 
styczności z żywą historią, której świadkowie powoli i bezpowrotnie odchodzą. Naszym obowiąz-
kiem jest zachować pamięć o tych wydarzeniach dla przyszłych pokoleń, zgodnie z myślą Jana 
Pawła II – „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem”.

DOPIERO PRZED NAMI…

WALENTYNKOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW
Wójt Gminy Kosakowo oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Dębogórze zapraszają na Walen-

tynkowy Bal Przebierańców, który odbędzie się 18 lutego br. od godziny 20:00 w Domu Kaszubskim 
w Dębogórzu. Więcej informacji, zgłoszenia oraz rezerwacje – pod numerem telefonu Pani Danuty 
Tocke, prezes Zrzeszenia (664 720 707) oraz Referatu Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji Urzędu 
Gminy Kosakowo (58 620 06 95).

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR SZTORMU MOSTY

W dniach 28-29 stycznia 2012 r. w Hali Sportowej w Mostach odbędzie się I Ogólnopolski Turniej Piłki 
Halowej o Puchar Sztormu Mosty – rocznik 2002. Organizatorem jest UKS Sztorm Mosty. Szczegółowe in-
formacje dostępne są na stronie organizatora: sztormiaki.futbolowo.pl.

ZAJĘCIA GIMNASTYKI DLA SENIORÓW

W zdrowym ciele zdrowy duch! Zdrowy tryb życia, ruch oraz zajęcia fi zyczne wskazane są w każ-
dym wieku, zwłaszcza gdy można połączyć przyjemne z pożytecznym na zajęciach prowadzonych 
przez Justynę Pilińską.

Gimnastyka dla seniorów – w każdy poniedziałek oraz środę w godzinach 18:15 – 19:15 w Gmin-
nym Domu Kultury w Pierwoszynie. Zapraszamy.

 Zapraszamy wszystkich Państwa na Koncert Walentynkowy Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo 
do Domu Kultury w Pierwoszynie. Koncert odbędzie się w dniu 12 lutego br. o godz. 17.00
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BOŻONARODZENIOWY KONCERT I KIERMASZ ŚWIATECZNY 2012

Już po raz trzynasty w Szkole Podstawowej w Mostach odbył się kiermasz świąteczny i koncert dla rodziców. Tłem tegoroczne-
go spotkania były zwyczaje świąteczne w Europie – przede wszystkim w krajach współpracujących ze szkołą w ramach projektu 
COMENIUS.

Uczennice, ubrane w stroje walijskie, opowiedziały o trady-
cji kolędowania Eisteddfodde, czy zwyczaju Yule Log – świą-
tecznego pnia. Nie zapomniały też o tradycyjnych potrawach 
z gęsi i toffi  . Dziewczęta przypomniały także irlandzkie zwy-
czaje bożonarodzeniowe – nie wszystkie są podobne do na-
szych. Któż z nas bowiem wiedział, że dzieci w Irlandii wy-
stawiają, oprócz skarpet, poszewki od poduszek na brzeg 
łóżka – oczywiście w nadziei, że rano znajdą w nich prezenty? 
Przebrana za hiszpankę Zuzia trafnie określiła atmosferę 
świąt w Hiszpanii – to prawdziwe święto barw i światła, 
choć w domach hiszpańskich rzadko stoi choinka. Po późnej 
wieczerzy wigilijnej, na której jest wszystko co najlepsze, 
najdroższe i najsmaczniejsze rodziny hiszpańskie wycho-
dzą na Misa del Gallo, czyli mszę koguta. Dzieci, zaś, rzadko 
znajdują prezenty pod choinką – to Trzej Królowie przynoszą 
je w noc z 5 na 6 grudnia. Jak co roku uczniowie – laureaci 
konkursów – zaśpiewali najpiękniejsze kolędy i pastorałki 
(Sara Muża,Magda Mikulska, Dawid Migga oraz chór szkolny). Dziewczęta z koła tanecznego rozkołysały i rozbawiły tak licznie 
przybyłą publiczność (Zuzia Truk, Magda Luniak, Ada Marynowicz, Klaudia Migga, Julia Zaboklicka), zaś najmłodsi aktorzy 
zespołu „Prosto z Mostów” wzruszyli nas przedstawiając tradycyjne jasełka.

Oczywiście poza występami można było podziwiać wytwory dziecięcych i nie tylko dziecięcych rąk – wiele ozdób i dekoracji 
świątecznych oraz wypieki były dziełami rodziców i dziadków oraz pracujących w szkole nauczycieli. To co widzieliśmy na kierma-
szu można by było nazwać festiwalem barw, światła, smaków oraz gorących serc. Rozemocjonowani, nasyceni przedświątecznym 
płomieniem złożyliśmy sobie życzenia i „ przekazaliśmy sobie znak pokoju”, a symbolicznie przekazana świeca na ręce pani dyrektor 
miała nas oświecić i przypomnieć byśmy umieli w życiu codziennym oddzielić światło od ciemności, a dobro od zła – aby była dla 
nas znakiem, celem i drogowskazem!

Składamy podziękowania za okazaną nam pomoc i przychylność: wła-
dzom samorządowym (panu wójtowi, panu przewodniczącemu Rady Gmi-
ny, obecnym radnym i sołtysom, członkom rad sołeckich) Radzie Rodziców 
(w szczególności pani Annie Truchanowicz) za wsparcie naszych działań 
i za obecność. Wszystkim rodzicom i dziadkom oraz sponsorom: (p.K.Mar-
ciniak, p. A. Truchanowicz,p. M. S. Borek, p. A. Szymanik,p. A.A. Labudda, 
p. Okulskim, p. D. Czujkowskiej, p. A. Gajewskiej,p. Trznadel, p. E. Luniak, 
p. I. Maksymiuk,p.Dłutowskiej, p.B. Mroczkowskiej, p. A. Kwiatkowskiej,p.. 
K. Stopikowskiemu,p..A. M. Rompczyk, p. Sawickiemu, p. Tryk oraz fi rmie 
„ELEFUN”, „Ristorante Italiane”, „Aquapark.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE

ogłasza nabór do Projektu „Idę do pracy” współfi nansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji fi nansowej, a równocześnie są:
bezrobotne i/lub
nieaktywne zawodowo i/lub
zatrudnione, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifi kacje zawodowe.

Wszystkich chętnych zapraszamy do Biura Projektu (w siedzibie GOPS) w godzinach:
Poniedziałek i wtorek 7.45 – 15.30, Czwartek 7.45 – 17.00, Piątek 7.45 – 15.15.

Prosimy zabrać ze sobą dokumenty poświadczające swój status 
na rynku pracy (zaświadczenia o zarejestrowaniu w PUP, decyzje, umowy itp.).

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REFERATU KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI 2012

Zajęcia Prowadzący Termin Godzina Miejsce

Teatr Młodzieżowy Karol Dettlaff 
tel. 728 476 042

pon.
wt.

czw.
17:00 – 19:00 s. widowiskowa

lub C5

Zajęcia Plastyczne

(dzieci)
Zdzisław Tatka

wt.
czw. 16:30 – 18:00

s. A1
Zajęcia Plastyczne

(dorośli)
wt.

czw. 18:00 – 20:00

Zajęcia Wokalne Magdalena Stenka
tel. 792 106 790 niedz. od 14:00 s. widowiskowa

Szachowe Wieczory Marzena Gajlewicz
tel. 606 940 872 śr. 18:00 – 19:30 s. A2

Fitness Mix

Justyna Pilińska
tel. 798 821 150

pon.
śr. 19:15 – 20:15 s. widowiskowa

Gimnastyka

dla Seniorów

czw. 19:00 – 20:00 Dom Kaszubski
w Dębogórzu

pon.
śr. 18:15 – 19:15 s. widowiskowa

Nordic Walking Barbara Baranowska
tel. 606 681 801

śr.
piąt.

od 17:30
od 8:15

zbiórka na plaży
w Mechelinkach

Tenis Stołowy
Kazimierz Wróbel

tel. 504 005 439

wt.
czw. 17:00 – 18:30 Gimnazjum

w Mostach

Siłownia piąt. 17:00 – 18:30

Uwaga: numery sal, o ile nie zaznaczono inaczej, odnoszą się do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie.
Dodatkowych informacji udziela: Ref. ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo
Rewa, ul. Morska 56, 81-198 Kosakowo 
tel./fax: (58) 620 06 95, e-mail: rkis@kosakowo.pl
www.rkis.kosakowo.pl
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KALENDARZ IMPREZ – STYCZEŃ/LUTY

Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce

STYCZEŃ 2012

27.I
Bale Karnawałowe 0, I-III
Gimnazjada Integracyj-

na – Gimnazjum i SP

SP Mosty, Gim-
nazjum SP Mosty

27.I Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo:
Denis Diderot, Kubuś Fatalista i jego pan RKiS Kosakowo Dom Kultury, Pierwoszyno

28.I, 13:00 Bal przebierańców dla dzieci

Sołectwa Dę-
bogórze, Dębo-

górze Wyb.
RKiS Kosakowo

Dom Kaszubski, Dębogórze

28-29.I I Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej
o Puchar Sztormu Mosty (rocznik 2002) UKS Sztorm Mosty Hala Sportowa, Mosty

30.I – 12.II Ferie Zimowe - Województwo Pomorskie

LUTY 2012

5.II, 11:00  6.  kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej Wójt, RKiS 
Kosakowo Hala Sportowa, Mosty

12.II, 11:00  7.  kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej Wójt, RKiS 
Kosakowo Hala Sportowa, Mosty

12.II, 14:00  3.  kolejka Halowej Ligi Pił-
ki Nożnej – Juniorzy

Wójt, RKiS 
Kosakowo Hala Sportowa, Mosty

14.II Zabawa karnawałowa dla kl. IV-VI SP Pogórze SP Pogórze

15.II, 18:00 Wieczór Muzyczny ZKP o/Dębogórze Dom Kaszubski, Dębogórze

16.II Zabawa karnawałowa dla kl. 0-I; II-III SP Pogórze SP Pogórze

18.II, 20:00 Walentynkowy Bal Przebierańców RKiS Kosakowo,
ZKP o/Dębogórze Dom Kaszubski, Dębogórze

19.II, 11:00  8.  kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej Wójt, RKiS 
Kosakowo Hala Sportowa, Mosty

19.II, 14:00  4.  kolejka Halowej Ligi Pił-
ki Nożnej – Juniorzy

Wójt, RKiS 
Kosakowo Hala Sportowa, Mosty

23.II Gminny Konkurs Mitologiczny SP Mosty SP Mosty

25.II

Kibol Cup 2012 – VI Mistrzo-
stwa Powiatu w Futsalu

(udział dwóch najlepszych dru-
żyn z Gminy Kosakowo)

Sportowe Kaszuby Hala Sportowa, Władysławowo

26.II, 11:00  9.  kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej
 –  zakończenie rozgrywek

Wójt, RKiS 
Kosakowo Hala Sportowa, Mosty

27.II Olimpiada Zimowa Szkół Podstawowych SP Mosty SP Mosty

28.II Światowy Dzień Chorych 
i Osób Niepełnosprawnych SP Mosty SP Mosty

Telefony
Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo: (58) 660 43 00; Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji: (58) 620 06 95, Biblioteka Publiczna 

im. A. Necla w Kosakowie: (58) 679 17 08, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o./Dębogórze: 664 720 707, Zespół Szkoły Podstawowej i Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu: (58) 679 13 25, Szkoła Podstawowa w Mostach: (58) 679 13 21, Gimnazjum w Mostach: (58) 679 23 90, 
Szkoła Podstawowa w Pogórzu: (58) 665 76 30.
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ZA CZĘSTO I ZBYT DUŻO!

Spożycie alkoholu w Polsce na głowę jednego mieszkańca, liczone ilością 100g czystego alkoholu, w okresie ostatnich 10 lat 
wzrosło o 2 litry na osobę. Zaczynają pić coraz młodsi, zaś 13% Polaków pije ryzykownie i szkodliwie używa alkoholu. Pije się 
w niewłaściwych okolicznościach zbyt dużo i zbyt często. Nie chodzi o wymaganie abstynencji, ale o picie bez ryzyka i szkód. Inaczej 
działa alkohol na organizm kobiety, inaczej na organizm mężczyzny. Ponadto: szklanka piwa to tyle co kieliszek wódki – to fakt, 
którego wielu nie chce przyjąć do wiadomości. Zauważamy toksyczne działanie alkoholu na mózg w zachowaniu osób będących 
w stanie upojenia. To też pokazuje, choć tego nie widzimy, jak w organizmie człowieka pijącego funkcjonują organy wewnętrzne! 
Toksyczne działanie alkoholu powoduje liczne negatywne zmiany, które zależą od spożytej dawki. Informuje o tym kampania „Ciąża 
bez alkoholu”. Szczególnie niebezpieczne jest picie alkoholu przez kobietę w ciąży. To nieprawda, że jedno piwo wypite przez kobietę 
w ciąży nie zaszkodzi. Nieprawdą jest, że czerwone wino zwiększa ilość żelaza, poprawia morfologie krwi i wzmacnia organizm. Nie-
prawdą jest,że piwo wspomaga laktacje. Każda porcja alkoholu, nawet lampka wina lub okazjonalnie wypity drink działa toksycznie 
na rozwijające się w łonie matki dziecko. Im większa ilość alkoholu, tym większe prawdopodobieństwo poważnych uszkodzeń. Zmiany 
jakie może spowodować alkohol to: zaniżona waga urodzeniowa, uszkodzenia mózgu, zmniejszenie odporności dziecka na choroby, 
zaburzenia ogólnego rozwoju dziecka, wiele innych trudnych do rozpoznania uszkodzeń. Zmiany związane z uszkodzeniami mózgu 
mogą się objawiać w postaci: problemów z pamięcią, trudnościami w uczeniu się, problemami z koordynacją ruchów, zaburzeniami 
emocjonalnymi (najczęściej dzieci te są nadpobudliwe). W skrajnej formie u dzieci, których matki piły alkohol podczas ciąży może 
dojść do Płodowego zespołu alkoholowego – FAS. Pełnoobjawowy Fas przejawia się w postaci: opóźnień wzrostu (zarówno przed, jak 
i po urodzeniu), trwałych uszkodzeń mózgu, objawiających się różnorodnymi zaburzeniami, min. Opóźnieniem rozwoju(przykładowo 
wiek rozwojowy 18 latka z FAS odpowiada rozwojowi 10 latka.Alkohol powoduje więcej szkód w rozwijającym się płodzie niż inne 
substancje łącznie z marihuaną, heroiną i kokainą. A w Polsce przemysł buduje pozytywne skojarzenia z alkoholem, nadmiernie 
uwypuklając kulturę picia, przy jednoczesnym ignorowaniu (co zrozumiałe) postaw abstynenckich. Widzimy to na co dzień w te-
lewizji, jak reklama zakłóca przejrzystość i jednoznaczność komunikatu skierowanego do młodych ludzi. Państwowa Agencja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych zachęca do samodzielnego dokonania oceny zagrożenia uzależnieniem. WHO – Światowa 
Organizacja Zdrowia określiła limity spożycia niosące przeciętnie najmniejsze ryzyko szkód zdrowotnych. Aby się przekonać o tym, 
czy nasze picie jest bezpieczne, można wykonać TEST sprawdzający. W kampanii „Wyhamuj w porę” na stronach PARPY podane 
są ilości „bezpieczne”, chociaż wiadomo, iż zależnie d okoliczności, to o ten jeden kufel czy kieliszek może być za dużo! Na stronie 
znajdziemy szczegółowe dane pomagające ocenić stan zagrożenia. 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. w Kosakowie informuje, że w wyniku 
przetargu nieograniczonego wybrano wykonawców na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodni-
ków, placów oraz chodników przy drogach powiatowych”. Zostały wybrane niżej wymienione oferty:

Rejon nr 1 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki – firma PP MAJA Maria Bigott, 
ul. Kaszubska 16, Pierwoszyno

Rejon nr 2 obejmujący miejscowości Pierwoszyno i Kosakowo – fi rma PP MAJA Maria Bigott, ul. Ka-
szubska 16, Pierwoszyno

Rejon nr 3 obejmujący miejscowość Pogórze i Suchy Dwór – fi rma PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, 
ul. Kilińskiego 58, Rumia

Rejon nr 4 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz – Firma Usłu-
gowo-Handlowa VENTUS Jarosław Nagel, ul. Grzybowa 7, Dębogórze.

Kontakt telefoniczny w sprawie odśnieżania – PUK PEKO – p. Andrzej Socha, Tel. 510 064 779, (58) 625 47 47.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas
Ś.p.

Burchardt Antoni, lat 66 z Mostów
Książek Krystyna, lat 61 z Mostów
Węsierski Ryszard, lat 68 z Pogórza

„Biuletyn” – bezpłatny miesięcznik 
Rady i Wójta Gminy Kosakowo

Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69,. tel. (58) 660-43-43, fax 660-43-01

e-mail: Kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Nakład 3000 egz.
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A czy Ty znasz konsekwencje swojego NAŁOGU? 

 
 Dlaczego spalanie odpadów rozpatrujemy w kategoriach nałogu? Pojawia się regularnie, co roku, 
kiedy tylko przychodzą pierwsze, chłodniejsze dni. Można by pomyśleć, że spalanie odpadów w domowym 
piecu nikomu nie szkodzi, a jakże! Przecież zmniejszam ich objętość, spalam, dzięki czemu nie zajmują 
miejsca w koszu i nie czuć ich zapachu. Dzięki temu wszyscy są zadowoleni- ja mam ciepło   w domu, nie 
muszę płacić za wywóz a i na wysypiska trafia mniej śmieci! 
 

Nic bardziej mylnego! 
Spalanie śmieci we własnym piecu domowym jest niezgodne z przepisami 
prawa, w tym prawa lokalnego tzw. Regulaminu utrzymania czystości              
i porządku na terenie Gminy Kosakowo. Ponadto, takie postępowanie podlega 
karze grzywny. Podczas spalania odpadów w naszych domowych instalacjach, 
powstaje wiele szkodliwych związków, Stężenie rakotwórczych dioksyn           
i furanów jakie powstają podczas spalania śmieci w zbyt niskich temperaturach (czyli w 
domowych piecach) aż 1000-krotnie przekracza dopuszczalne normy. Co gorsza, pył, gaz  i para 

z kominów unosi się bardzo nisko nad ziemią i szybko na nią opada, wzbogacając spożywane przez nas 
rośliny w niebezpieczne dla naszego zdrowia metale ciężkie. Nawet, jeśli unikniemy bezpośredniego 
kontaktu z substancjami unoszącymi się w powietrzu, trafią one do naszego organizmu wraz z pożywieniem, 
w  myśl zasady że „nic w przyrodzie nie ginie”.  
 
 Prócz problemów, jakie możemy mieć ze zdrowiem, istotnym elementem przemawiającym za 
szkodliwością spalania odpadów jest także ryzyko uszkodzenia samego pieca i kominów. Spalane w niskich 
temperaturach plastiki, kolorowe gazety, ubrania i inne odpady powodują osadzanie się w przewodach tzw. 
krustu sadzowego. Jest on mieszaniną sadzy, popiołu i wody. Wskutek jego osadzania się przekrój komina 
ulega zmniejszeniu i osłabia się jego ciąg. Ponadto, sadze mogą ulec zapaleniu wytwarzając bardzo wysoką 
temperaturę a to z kolei, może doprowadzić do wzrostu objętości gazów w kominie i jego rozsadzenia lub 
powstania licznych pęknięć, co w konsekwencji może doprowadzić nawet do pożaru domu i zaczadzenia! 
 
 Według statystyk KZG około 15% mieszkańców domków jednorodzinnych z terenu Związku 
przyznaje się do spalania odpadów w swoich domowych piecach, zaś według danych Komendy Głównej 
Straży Pożarnej 18% pożarów w Polsce zaliczanych jest do pożarów kominowych. Jest to bardzo dużo, a 
nasilenie pożarów spowodowanych uszkodzoną instalacją przypada w okresie jesienno-zimowym.    
 
 Wiemy już, że spalanie odpadów w piecach domowych ponosi za sobą poważne konsekwencje, 
zarówno dla naszego zdrowia, środowiska jak i dla naszych domowych instalacji. Ale co zrobić z odpadami, 
których nie można wyrzucać do zwykłego pojemnika, a jak widać, nie wolno także spalać w piecu? 
Rozwiązaniem jest segregacja odpadów oraz prowadzone przez KZG Punkty Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych, które przyjmują od mieszkańców nieodpłatnie odpady takie jak: zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, leki, baterie, akumulatory, pojemniki po farbach i lakierach, świetlówki, 
termometry itd. Punkty te znajdują się m.in. w Rumi przy ul. Dębogórskiej 148 (siedziba PUK)- otwarty jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 oraz w soboty w godz. 10:00-15:00, oraz w Gdyni 
Pogórzu przy ul. Żeliwnej 3- otwarty jest od we wtorki i czwartki w godz. 14:00-17:00 oraz w soboty 
w godz. 11:00-15:00. Wykaz pozostałych Punktów dostępny jest na stronie www.kzg.pl. 

 
KONTAKT 
 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy  i Chylonki”  
ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia, www.kzg.pl 
gospodarka odpadami: (58)6246611, dgo@kzg.pl 
ochrona środowiska, edukacja ekologiczna: (58)6247515,dos@kzg.pl 
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FERIE W GMINIE KOSAKOWO

Gimnazjum w Mostach  

ZAJĘCIA SPORTOWE W CZASIE FERII ZIMOWYCH

I TYDZIEŃ

30.01. 
(ponie-
działek) 

8.00 -10.30 - piłka koszykowa 
- tenis stołowy

10.30 – 14.30 - piłka nożna
- unihokej

31.01. 
(wtorek)

 8.00 - 10.30 -piłka nożna
-unihokej

10.30 – 14.30 - piłka siatkowa

01.02. 
(środa) 8.00 – 14.00

- tenis stołowy
- Środa z Filmem
 3 x seans fi lmowy

02.02. 
(czwartek) 

8.00 – 10.30 - piłka siatkowa
- tenis stołowy

10.30 – 14.30 - piłka nożna
- unihokej

03.02. 
(piątek)

 8.00 – 10.30  - piłka koszykowa
- tenis stołowy

10.30 – 14.30 - piłka ręczna
- unihokej

Szkoła podstawowa w Mostach
Plan zajęć na ferie zimowe w dniach 30 stycznia 2012 r. – 10 lutego 2012 r. 

• Grupa przedszkolaków 3- 5 lat Mosty poniedziałek – piątek w godzinach 9.00 – 13.00 
   I tydzień opiekun p. A. Łątkowska II tydzień opiekun p. D. Wiktor 
• Grupa szkolna 6- 10 lat Mosty poniedziałek – piątek w godzinach 9.00 – 13.00  

30 stycznia (poniedziałek) p. A. Podgórska
   T: „Szkoła Marzeń” – zajęcia twórcze w galerii p. Szydowskich 
31 stycznia ( wtorek) p. Kotowska
   T: „Multimedialne gry edukacyjne oraz turniej gier planszowych”
1 lutego ( środa ) p. M. Kucińska
   T: „Wyjazd do kręgielni U7 w Gdyni” 5zł + 2 bilety 
2 lutego ( czwartek ) p. A. Pająk
   T: „Baśnie i legendy Kaszub –zajęcia w bibliotece gminnej” 
3 lutego ( piątek ) p. L. Filipiuk
    T: „Gdynia – urzeczywistnione marzenie o Polsce nad Bałtykiem” – wyjazd do Gdyni i zwiedzanie Muzeum Miasta Gdyni 

2 zł + 2 bilety 
6 lutego ( poniedziałek ) p .D. Klimczyk
   T: „ Praca współczesnego strażaka – wyjazd do siedziby straży pożarnej w Gdyni „ 2 bilety 
7 lutego ( wtorek ) p. T. Jachimowska 
  T: „ Bajka jako metafora w zajęciach z dziećmi” - teatrzyk kukiełkowy – inscenizacja bajki 
8 lutego ( środa ) p. A. Klimczyk 
    Przedstawienie dla dzieci pt. „Pan Twardowski” w wykonaniu aktorów ART-REStudio Małych Form Teatralnych z Krakowa, 

(czas trwania ok. 40 min),po spektaklu pokaz fi lmu anonimowanego dla dzieci!
9 lutego ( czwartek) p. M. Bendryn 
  T: „ Sport to zdrowie – bezpieczne gry i zabawy ruchowe w terenie” 
10 lutego ( piątek ) p. G. Polkowska
  T: Wyjście do Gminnego Domu Kultury na fi lm animowany na godz. 10.00

ZAJĘCIA SPORTOWE W CZASIE FERII ZIMOWYCH

II TYDZIEŃ

06.02. 
(ponie-
działek) 

8.00 -10.30 - piłka siatkowa 
- tenis stołowy

10.30 – 15.00 - piłka nożna
- unihokej

07.02. 
(wtorek)

 8.00 - 10.30 - piłka koszykowa
- tenis stołowy

10.30 – 15.00 - piłka nożna
- unihokej

08.02.
(środa)

 

8.00 – 14.00 - piłka nożna
- unihokej

10.30-14.00 - piłka siatkowa
- tenis stołowy

09.02. 
(czwartek) 

8.00 – 10.30 - piłka ręczna
- unihokej

10.30 – 15.00 - piłka koszykowa
- tenis stołowy

10.02. 
(piątek)

 8.00 – 10.30 - piłka siatkowa
- tenis stołowy

10.30 – 14.30 - piłka nożna
- unihokej
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Szkoła podstawowa w Dębogórzu
BAWIMY SIĘ UCZĄC, UCZYMY SIĘ BAWIĄC

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia rozwijające wyobraźnię, zdolności plastyczne oraz umiejętności twórczego 
myślenia organizowane w Szkole Podstawowej w Dębogórzu w czasie ferii. Dzieci w wieku przedszkolnym i uczęszczające do klas 
I – III będą objęte opieką nauczycieli w godzinach: 8.15 – 13.15. Natomiast od godz. 10.00 do 13.00 uczniowie klas IV – VI będą 
mogli wziąć udział w zabawach sportowych oraz zajęciach z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Ponadto nauczyciele z naszej 
szkoły będą organizowali wyjście chętnych dzieci do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie na projekcje fi lmowe i przedstawienie 
teatralne zaproponowane przez RKiS Urzędu Gminy Kosakowo. W ten zimowy czas gorąco zapraszamy do Szkoły w Dębogórzu!

Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie
Zapraszamy dzieci pod opieką dorosłych na pokazy fi lmów animowanych w dniach 

01 luty, 03 luty oraz 10 luty o godz. 10.00.
8 lutego br. o godz. 10: 00 zapraszamy wszystkie Dzieci z Gminy Kosakowo na przed-

stawienie „Pan Twardowski” w wykonaniu aktorów ART-RE Studio Małych Form Teatral-
nych z Krakowa. Perypetie tytułowego bohatera potraktowano w sposób humorystyczny: 
udaje mu się wyjść cało z opresji dzięki sprytowi i chęci niesienia pomocy innym. Do-
skonała gra aktorska, kolorowa scenografi a i barwne kostiumy gwarantują fantastyczną 
zabawę. 

Czas trwania spektaklu: ok. 40 min. 
A po spektaklu będzie można obejrzeć fi lm animowany dla dzieci. 

Serdecznie zapraszamy!

TURNIEJ - MOSTY CUP

W dniu 23 stycznia br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach odbył się I Turniej Noworoczny Mosty-Cup 2012, zorga-
nizowany przez UKS Sztorm Mosty. Mecze rozgrywane były jednocześnie na dwóch boiskach, w dwóch kategoriach wiekowych.

W młodszej kategorii (rocznik 2006) wystąpiło 12 drużyn (Akademia Piłkarska z Gdyni, Przedszkole Przygoda z Redy, Reda 
(3 drużyny), SAPA Rumia (2 drużyny), Wejherowo (2 drużyny), Lider Dębogórze oraz Sztorm Mosty (2 drużyny).

Wyniki meczów fi nałowych:
o III miejsce: Reda II – Lider Dębogórze 2:0,
fi nał: Reda III – Akademia Piłkarska Gdynia 2:1.
Natomiast do starszej kategorii (rocznik 2004) zgłosiło się 13 drużyn (Akademia Piłkarska z Gdyni, Przedszkole Przygoda z Redy, 

Reda (3 drużyny), SAPA Rumia, Wejherowo (2 drużyny), Lider Dębogórze (3 drużyny) oraz Sztorm Mosty (2 drużyny).
Wyniki meczów fi nałowych:
o III miejsce: Lider III Dębogórze – Przedszkole Przygoda Reda 0:0, k. 1:0,
fi nał: Lider I Dębogórze – Akademia Piłkarska Gdynia 0:0, k. 2:0.
Głównym sponsorem nagród była fi rma GTsport – Dariusz Tryk.
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DRODZY MIESZKAŃCY

W tym roku przypada jubileusz 40 lecia Gminy Kosakowo. 
W 1972 r. Wojewódzka Rada Narodowa w Gdańsku uchwałą Nr XVIII/108/72 utworzyła w powiecie puckim Gminę Kosakowo.
Było to wynikiem przeprowadzonych w latach 1972- 1975 reform całego systemu rad narodowych, administracji terenowej oraz 

związanego z nim podziału terytorialnego państwa. Na mocy ustaw zniesiono istniejący od 1954 roku podział na gromady i osiedla 
tworząc w ich miejsce gminy. Zlikwidowano także powiaty przechodząc na dwuszczeblowy podział administracyjny kraju, to jest na 
województwa oraz miasta i gminy. Gromadzka Rada Narodowa w Kosakowie (wcześniej Gromadzka Rada Narodowa w Dębogórzu 
i Gromadzka Rada Narodowa w Mostach) zmieniła Nazwę na Gminną Radę Narodową w Kosakowie. 

W wykazie wsi sołeckich powiatu puckiego w rozbiciu na gminy z 1972 roku odnajdujemy gminę Kosakowo, w skład której weszły 
następujące miejscowości: Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Mechelinki, Rewa, Kazimierz, Pierwoszyno, Mosty, Kosakowo 
i Pogórze.

Pielęgnując pamięć o ludziach, datach i wydarzeniach pragniemy, by przez ten jubileusz zwrócić szczególną uwagę na to, co zmie-
niło się przez ten czas wokół nas.

Zachęcam do udziału w konkursach- pierwszy już ogłoszony na stworzenie jubileuszowego 
logotypu gminy - „KOSAKOWO 40 LAT”, korzystania z informacji stron internetowych urzędu 
dotyczących wydarzeń związanych z czterdziestoleciem. Wszystkiego co związane jest z czterdzie-
stoleciem gminy dowiedzą się Państwo z relacji partnera akcji- Radio Kaszëbë. Zapraszam już dziś 
na główne obchody urodzin naszej małej ojczyzny podczas sierpniowych Dni Gminy Kosakowo.

Wójt gminy Kosakowo
 Jerzy Włudzik

KONKURS 
„KOSAKOWO 40 LAT”

OPRACOWANIE GRAFICZNE JUBILEUSZOWEGO 
LOGOTYPU GMINY 

Z�OKAZJI PRZYPADAJĄCEJ W�TYM ROKU ROCZNICY 40 LECIA 
UTWORZENIA W�POWIECIE PUCKIM GMINY KOSAKOWO

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału 
w konkursie na opracowanie jubileuszowego logotypu gminy Kosakowo. Pra-

ce składać można w Urzędzie gminy Kosakowo do 29 lutego br.

Szczegóły konkursu, regulamin, karta zgłoszenia dostępne na stronie 
www.kosakowo.pl,

Informacje związane z konkursem także pod nr tel. 58 660 43 02 Kancelaria Wójta.

DO WYGRANIA 1.000,00 zł


