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Nr 6/2013
Kosakowo
Czerwiec 2013 r.

W dniu 19 maja 2013 w Ruwer (Niemcy) podpisano Dokument Partnerstwa po-
między Gminą Kosakowo, reprezentowaną przez Wójta Jerzego Włudzika a Gminą 
Związkową Ruwer, reprezentowaną przez Burmistrza Bernharda Buscha.  Następ-
nie Rada Gminy Kosakowo na sesji w dniu 27 maja br. Uchwałą Nr XLII/39/2013 
wyraziła zgodę na zawarcie ww. partnerstwa, którego celem będzie stworzenie 
kontaktów na zasadzie partnerstwa,  przyjaźni i wolności, owocnych dla obu spo-
łeczności, w szczególności w zakresie rozwoju społecznego, turystyki, ekonomii, 
sportu, edukacji i kultury.  

W ramach przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej czujemy się zobligowani do pielęgnowania dobrych i konstruk-
tywnych relacji z innymi Państwami członkowskimi. Gmina Kosakowo stara się realizować ten postulat zawierając przyjaźń 
i wyrażając wolę współpracy z poszczególnymi gminami z wyżej wspomianych krajów. Zawarte porozumienia zawsze są 
okazją do wymiany doświadczeń, poznania państw, języka i ich obywateli. 

Więcej informacji na str. 7

Więcej informacji na str. 7

Relacja z wyjazdu i wizyty w Urzędzie Gminy na str. 17

Gmina Kosakowo w partnerstwie z niemiecką Gminą 
Związkową Ruwer

Podpisanie listu intencyjnego 
z francuską Gminą 
Gonneville-La-Mallet
Dnia 3 czerwca br. Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik podpisał List Intencyjny, zawie-
rający wolę współpracy z francuską gminą 
Gonneville-La-Mallet,  reprezentowaną przez 
Hervé Lepileur’a. W spotkaniu uczestniczyli 
samorządowcy z obu gmin, a także wice-
przewodnicząca Rady Gminy Kosakowo Alina 
Merchel oraz Zarząd Stowarzyszenia Kaszub-
ski Regionalny Chór Morzanie wraz z jego dy-
rygentem Przemysławem Stanisławskim.

Miło nam poinformować, że kreatywne dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Pogórzu, pod okiem dyrektor Elżbiety Czaja oraz 
pedagogów, zdobyły Mistrzostwo Świata 2013 r. w konkursie 
kreatywnego myślenia „Odyseja Umysłu”.

Mistrzowie Świata Odysei Umysłu 
przyjmują gratulacje od Wójta Gminy

DODATEK DO 
BIULETYNU 

- mapka 

turystyczna
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ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2012 rok, sprawozdaniem finansowym za rok 2012, opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu 
finansowym, informacją o stanie mienia Gminy Kosakowo, 
wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolu-
torium Wójtowi oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, 
Rada Gminy Kosakowo na sesji w dniu 5 czerwca br. udzieliła 
Wójtowi Gminy Kosakowo Panu Jerzemu Włudzikowi abso-
lutorium za rok 2012. Uchwałę podjęto prawie jednogłośnie 
(przy 1 głosie sprzeciwu).
Dochody wykonane w 2012 roku wyniosły 43 884 204,52 zł., 
i stanowią 97,2% założeń planu rocznego, z tego w stosunku 
do wykonanych dochodów ogółem:

•	dochody własne stanowią 53,3%,
•	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fi zycz-

nych stanowią 18,9%,
•	subwencje stanowią 18,9%,
•	środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,6%,
•	dotacje stanowią 6,1%,
•	środki na wydatki bieżące pozyskane z UE stanowią 1,6%,
•	środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z UE stanowią 

0,3%,
•	środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł 

0,3%.

Wydatki wykonane w 2012 roku wyniosły 47 388 224,71 zł., 
i stanowią 81,3% założeń planu rocznego z tego w stosunku 
do wykonanych wydatków ogółem:

•	wydatki bieżące stanowią 70,1 %,
•	wydatki majątkowe stanowią 29,9%.

Wydatki majątkowe to 14 189 653,69 zł., co stanowi 
29,9 % budżetu gminy:
- z tego: Inwestycje  i zakupy inwestycyjne  - 11 989 653,69  zł.,
- w tym: na programy fi nansowane z udziałem środków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych 
899 930,30 zł., - zakup i objęcie akcji i udziałów 2 200 000zł.

1. Budowa sieci wodociągowej na ul. Stoczniowców 
w  Mechelinkach Realizacja na podstawie pozwolenia na 
budowę nr AB/SL-6740/138/11/K z 10.08.2011r., sieć wodo-
ciągowa Ø 90 PE o dł. 260 m z uzbrojeniem, zawiadomienie o 

INFORMACJA OPISOWA ZREALIZOWANYCH W 
2012R. INWESTYCJI MAJĄTKOWYCH

zakończeniu robót złożone w NB w Pucku 12.12.2012 r. Zada-
nie realizowano z udziałem środków mieszkańców.

2. Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach 
w  dalby i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeń-
stwa obsługi łodzi rybackich Nie podjęto realizacji zadania.

3. Budowa przystanków Budowa peronów przystanko-
wych w miejscowości Pogórze. Peron I (dł. 18 mb, szer. 2 m), 
usunięcie warstwy humusu i korytowanie wraz z wywiezie-
niem urobku, wykopy ręczne pod obrzeże, ustawienie obrze-
ża betonowego 8/30 na podsypce cementowo – piaskowej, 
wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm, podsypki cem.- 
piask. gr. 5 cm i nawierzchni z kostki brukowej, uporządko-
wanie i humusowanie terenu wokół przystanku. Peron II (dł. 
17 mb, szer. 2 m), usunięcie warstwy humusu i korytowanie 
wraz z wywiezieniem urobku, wykopy ręczne pod obrzeże 
– krawężniki łukowate do wjazdów na posesje, ustawienie 
obrzeża betonowego 8/30 na podsypce cementowo – pia-
skowej, wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm, podsypki 
cem.- piask. gr. 5 cm i nawierzchni z kostki brukowej, uporząd-
kowanie i humusowanie terenu wokół przystanku. Peron III, 
uzupełnienie brakujących płyt chodnikowych (materiał po-
wierzony).

4. Zakup wiat przystankowych Zakup przeszklonych wiat 
przystankowych w ilości 5 sztuk przeznaczonych do następu-
jących miejscowości: Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, 
Suchy Dwór, Mosty – 2 sztuki.

5. Skrzyżowanie w Pogórzu – pomoc fi nansowa Gmi-
na udzieliła pomocy fi nansowej Urzędowi Miasta w Gdyni, 
której przedmiotem było zaprojektowanie i wyremontowa-
nie – wraz z wykonaniem nowego oznakowania i wszelkich 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – skrzyżowania 
ulic: Płk. Dąbka – Kmdr. Czernickiego – Wiejskiej – Szkolnej 
(Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Kosakowo). Zadanie zo-
stało wykonane i rozliczone.

6. „Remont drogi powiatowej m. 1517G na odcinku 
o dł. L2880 m  Kosakowo - Pogórze” Gmina udzieliła Po-
wiatowi Puckiemu pomocy fi nansowej z przeznaczeniem 
na wspólną realizację projektu „Remont drogi powiatowej 
nr 1517G Rewa – Pierwoszyno – Kosakowo Pogórze, na od-
cinku Pogórze – Kosakowo” z 31.05.2012 w sprawie zwiększe-
nia wartości zadania. (Uchwała nr XX/19/2012 Rady Gminy 
Kosakowo oraz Uchwała nr XXIV/47/2012 Rady Gminy Kosa-
kowo). Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

7. „Remont drogi powiatowej m. 1517G Smolno - Mrze-
zino - Kazimierz - odc. Mrzezino - Kazimierz” Gmina 
udzieliła pomocy fi nansowej na skrzyżowanie ulic Smolno 
– Mrzezino – Kazimierz – odc. Mrzezino-Kazimierz” (Uchwała 
nr XIX/7/2012 Rady Gminy Kosakowo). Zadanie zostało wyko-
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nane i rozliczone.
8. Modernizacja łącznika ul. Wiśniowej i Orzechowej, 
modernizacja i uzupełnienie asfaltem zjazdów z ulicy 
Wiśniowej w Pierwoszynie Skrzyżowanie ul. Wiśniowej, 
Orzechowej i Brzoskwiniowej: wykorytowanie 30 m2 ulicy; 
nawiezienie podsypki, zagęszczenie podsypki, transport płyt 
Yomb, ułożenie 30 m2 płyt. Skrzyżowanie ul. Wiśniowej i Dak-
tylowej: wykorytowanie 30 m2 ulicy; nawiezienie podsypki, 
zagęszczenie podsypki, transport płyt Yomb, ułożenie 30 m2 

płyt; uzupełnienie asfaltem.

9. Drobne roboty drogowe w rejonie ul. Jesionowej, 
Klonowej, Alei Lipowej w Mostach Podniesienie pobo-
czy obrzeżami betonowymi na odcinku 12 m, wykonanie 
koryta dla wód opadowych z krawężnikiem podniesionym  
o dł. 5 m, uzupełnienie chodnika z kostki brukowej na podbu-
dowie z kruszywa o dł. 50 m, montaż 6 szt. słupków blokują-
cych, kosza na śmieci, 2 szt. ławek, tablica informacyjna.

10. Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosa-
kowo Zwiększenie udziałów w spółce Port Lotniczy Gdynia-
Kosakowo (Uchwała nr XXIII/34/2012 Rady Gminy Kosakowo).

11. Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza 
Wykonanie utwardzenia miejsca posadowienia urządzeń si-
łowni zewnętrznych w ramach kontynuacji budowy Alei Za-
służonych Ludzi Morza.

12.Budowa Amfiteatru Letniego wraz z utwardzeniem 
placu przy Krzyżu w Rewie (projekt) Zlecono opracowanie 
projektu budowlanego Amfiteatru Letniego, wniosek o wy-
danie decyzji pozwolenia na budowę został złożony w Urzę-
dzie Wojewódzkim.

13. Wykup gruntu – zamiany Pierwoszyno 57/58 800 m2 

Akt notarialny – odpłatne nabycie nieruchomości udział 4/5 
części na urządzenie drogi dojazdowej (ul. Brzoskwiniowa) 
24/6 576 m2. Akt notarialny z 2011 roku – odpłatne nabycie 
nieruchomości na urządzenie parkingu dla obsługi Domu 
Kultury (płatność II raty). Mosty 1145/42 1258 m2 Akt nota-
rialny – odpłatne nabycie nieruchomości na urządzenie drogi 
dojazdowej. Kosakowo 56/1, 56/3, 56/4, , 60/1, 60/2, 100 m2, 
3963 m2, 1337 m2, 3700 m2 4100 m2. Akt notarialny z 2011 
roku – odpłatne nabycie gruntów w udziale 1/2 części w celu 
uregulowania stanu prawnego ulicy Rzemieślniczej (płatność 
II raty). Pogórze 114/182 1700 m2, Akt notarialny – odpłatne 
nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod urządzenie 
drogi dojazdowej (ul. Gabrieli Zapolskiej).

14. Budowa świetlicy w Suchym Dworze Został opraco-
wany projekt budowlany oraz uzyskano decyzje pozwolenia 
na budowę.

15. Budowa garaży i parkingu przy Urzędzie Gminy 
(projekt)
Wykonano projekt wraz z uzyskaniem od Starostwa Powia-
towego odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

16. Adaptacja istniejącej wiaty przy schronisku mło-
dzieżowym oddział w Ojranach (Litwa) Adaptacja wiaty 
murowanej na kuchnię z częścią jadalni z jednoczesnym po-
większeniem jadalni oraz utworzeniem magazynu podręcz-
nego kuchni, powierzchnia całkowita 72 m2, w tym część 
murowana 45 m2, część drewniana 27m2, pomieszczenie wy-
posażone w instalacje wod.-kan., energetyczną, piecyk typu 
koza, obiekt przeznaczony na kuchnię letnią z jadalnią na ok. 
40 osób.

17. Zakup sprzętu - wymiana komputerów Zakup serwe-
ra Fujitsu Primergy TX100 E3 i systemu operacyjnego.

18. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wydzielenie 
nowych pomieszczeń na I kondygnacji poprzez przedziele-
nie jednego pomieszczenia ścianką działową i wydzielenie 
dwóch mniejszych pomieszczeń: pomieszczenia sekretariatu 
Rady Gminy oraz biura Sekretarz Urzędu. Na II kondygnacji 

podział Sali konferencyjnej na trzy pomieszczenia biurowe: 
Wydziału Inwestycji, Oświaty i Obrony Cywilnej oraz kory-
tarz prowadzący na taras widokowy. Dostawa mebli do Biu-
ra Rady Gminy, RI, ZO, biura organizacyjno - obywatelskiego 
wraz z roletami. Przebudowa sanitariatów zlokalizowanych na 
kondygnacji przyziemia budynku w celu przystosowania ich 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla zapewnienia do-
stępności wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi 
o skrzydle szerokości min. 90 cm w świetle. W pomieszcze-
niach przy ul. Fiołkowej adaptacja 1 garażu na potrzeby biu-
rowe z wyposażeniem biurowym. Zakup zegara wieżowego 
z kurantem i oświetleniem LED.

19. Zakup samochodu dla policji Gmina udzieliła pomo-
cy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
z zeznaczeniem na dofinansowanie zakupu terenowego sa-
mochodu osobowego oznakowanego dla komisariatu Policji  
w Kosakowie (Uchwała Nr XXIV/46/2012 Rady Gminy Kosakowo).
20. Zakup wentylatora oddymiającego oraz agregatu 
hydraulicznego V50s Zakup agregatu hydraulicznego oraz 
turbowentylatora niezbędnego w ratownictwie drogowym 
na potrzeby OSP Kosakowo.

21. Zakup sprzętu wyposażenie kuchni w SP Dębo-
górze Zakupiono zmywarkę do naczyń i szkła Q 82T wraz 
z podstawą i usługa montażu urządzenia gastronomicznego. 
Zmywarka została zamontowana w nowo powstałej kuchni 
szkolno – przedszkolnej.

22. Zakup sprzętu, wyposażenie kuchni w SP Mosty 
Zakupiono elementy wyposażenia kuchni szkolnej:  kuchnia 
elektryczna Amica, mechaniczna obieraczka do ziemniaków 
Hendi 7, separator obierzyn, taboret elektryczny (2 szt.), szafa 
mroźnicza 600 l (2 szt.), patelnia uchylna na stelażu.

23. Urządzenie pracowni zajęć pozalekcyjnych (mode-
larni i harcówki-budynek starej szkoły SP Dębogórze) 
Urządzenie pracowni zajęć pozalekcyjnych modelarni i har-
cówki poprzez wydzielenie dwóch odrębnych pomieszczeń, 
korytarza i dwóch toalet w starej SP w Dębogórzu. Wymiana 
starej instalacji c.o. i przełożenie jej w podłogę, montaż no-
wych drzwi wejściowych.

24. Zakup 2 łodzi OPP „Optimist” wraz z wózkami pod-
łodziowymi Gimnazjum Mosty Zakupiono łódki żaglowe 
na realizację programu żeglarskiego w Gimnazjum. Począw-
szy od roku szkolnego 2012/2013 powstała klasa sportów 
wodnych. Uczniowie tej klasy będą korzystali z żaglówek 
w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym. Sprzęt będzie wy-
korzystywany także przez pozostałych uczniów szkoły, absol-
wentów oraz grupy wymiany kolonijnej.

25. Zakup samochodu do przewozu osób niepełno-
sprawnych Zakup samochodu osobowego Renault Trafic do 
przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu 
9 osób, w tym kierowca z dodatkowym stanowiskiem na wó-
zek inwalidzki.

26. Zagospodarowanie wód opadowych i mała retencja 
Wykonano Przepusty z rur betonowych DN500 o dł. 7 m na 
kanale odwodnieniowym wykonany w ciągu ul. Kameliowej, 
m. Mosty oraz kanalizację deszczową w rejonie ul. Szkolnej, 
m. Mosty: sieć kanalizacji deszczowej Ø 300 o dł. 85 m, Ø 250 
o dł. 141 m, Ø 200 o dł. 35 m, studnie deszczowe rewizyjne 6 
szt., wpusty uliczne deszczowe z osadnikiem 10 szt., uzupeł-
nienie krawężnika jezdni o dł. 185 m, wlot z obudową z beto-
nu lanego do odbiornika.

27. Wykup - sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawi-
tacyjnej na dz. 210, 72/1, 71/59 obręb Pierwoszyno  
i dz. Nr 1251/23 obręb Mosty Umowa przekazania sieci ka-
nalizacyjnej zawarta w dniu 27 czerwca 2012 r została zawarta 
w trybie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków i określa warunki przekazania fragmentu sieci kanali-
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zacji sanitarnej grawitacyjnej wybudowanej na działkach 210, 
72/1 i 71/59 obręb Pierwoszyno i dz. Nr 1251/23 obręb Mosty 
o łącznej długości 127,5 m. Wartość przedmiotu przekazania 
wynosi 58 572,20 zł. brutto i została określona na podstawie 
kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez przejmu-
jącego. Przejmujący tj. Gmina Kosakowo nabyła ww. sieć za 
kwotę 20 000,00 zł.

28. Wykup - sieci kanalizacyjnej w ul.Tymiankowa i Sza-
franowa Nie podjęto realizacji zadania.

29. Wykup - sieci kanalizacyjnej w ul. Oliwkowej Gmi-
na Kosakowo nabyła sieć za kwotę stanowiącą nie więcej niż 
50% kosztów budowy sieci w pasie drogowym dróg gmin-
nych - działka nr 155/29, 155/49, 19, 24/4 w Dębogórzu sieci 
kanalizacji sanitarnej o długości 227,0 m oraz sieci wodocią-
gowej o łącznej długości 321 m do działek nr: 155/48, 155/47, 
155/37, 155/38.

30. Program usuwania azbestu Udzielono dofinansowa-
nia na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub 
likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest 
dla mieszkańców Gminy Kosakowo (Uchwała Nr XIII/78/2011 
Rady Gminy Kosakowo). Zadanie zrealizowano z udziałem 
środków WFOŚiGW.

31. Budowa oświetlenia ulic Jastruna, Gałczyńskiego 
i Parandowskiego w Suchym Dworze Wykonanie oświe-
tlenia ul. Parandowskiego i Jastruna w m. Suchy Dwór w tym: 
doziemna kablowa linia 0,4kV zasilania oświetlenia o łącznej 
długości 400 mb, 8 szt. latarni ulicznych o wysokości 6 m  
i mocy 70W każda.

32. Budowa oświetlenia ulic Mierosławskiego, Lotwi-
cza, Skargi, Konopnickiej, Żeromskiego w Pogórzu 
Wykonanie oświetlenia ul. Mierosławskiego w m. Pogórze. 
Doziemna kablowa linia 0,4kV zasilania latarni oświetlenia 
łącznej długości 242 mb, 7 szt. latarni ulicznych o wysokości 
7 m i mocy 70 W każda, szafka licznikowo-sterownicza przy 
skrzyżowaniu ulic Mierosławskiego.

33. Budowa oświetlenia ulicy Widokowej w Mostach 
Wykonanie oświetlenia ul. Widokowej w m. Mosty 425 m linii 
kablowej YAKY 4x25, 10 latarni o 6 m słupach i mocy 70 W 
każda.

34. Oświetlenie płyty boiska piłkarskiego - obiekt „Zło-
te Piaski” Wykonanie oświetlenia boiska treningowego -  
8 latarniami z 16 naświetlaczami asymetrycznymi.

35. „Odwodnienie obszaru pomiędzy wsią Kazimierz  
a Goś Dębogórze w związku z przebudową zarurowa-
nego kanału zrzutowego” Opracowanie zostało wykona-
ne na podstawie „Koncepcji odwodnienia obszaru położone-
go pomiędzy wsią Kazimierz a G.O.Ś. Dębogórze w związku  
z przebudową przez zarurowanie kanału odprowadzającego 
ścieki oczyszczone na odcinku od G.O.Ś. do kanału krytego 
przed wsią Kazimierz” i będzie realizowane zgodnie z ustawą  
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegółowych zasadach przygotowa-
nia do realizacji inwestycji w zakresie budowli  przeciwpowo-
dziowych.

36. Remont ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw 
Dębogórze Wybudowanie Renowacja boiska do koszyków-
ki wraz z wymalowaniem linii. Montaż nowych wysięgników, 
tablic i obręczy. Wykonanie boiska do unihokeja wraz z bram-
kami. Renowacja ogrodzenia boiska wraz z odnowieniem 
furtki wejściowej, naprawa i wykonanie wyjścia „mijankowe-
go” ogrodzenia zasadniczego całego placu zabaw – głównie 
od strony torów kolejowych. Naprawa drewnianych drabinek 
i zjeżdżalni. Wykonanie piaskowego paleniska ognisk wraz  
z kamienną otoczką. Niwelacja terenu wraz z wysiewem traw.

37. Doposażenie placu zabaw w Dębogórzu Wykonanie 
dostawy i montażu karuzeli krzyżowej.

38. Budowa małej sceny, grilla, wyposażenie boiska 
przy świetlicy w Kazimierzu Wykonanie budowy małej 
sceny, grilla i wyposażenie boiska w m.in. ławki.
39. Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Wodnej 
w Rewie Wykonanie placu zabaw w Rewie, ul. Wodna, działka 
nr 112/17. Ogrodzenie o wysokości 1 m z furtką od ul. Wodnej. 
W skład placu wchodzi: drewniany plac zabaw „Buckingham” 
z piaskownicą wyposażoną w pokrywę odporną na warunki 
atmosferyczne, ściankę wspinaczkową wiodąca na platformę, 
2 trwałe tradycyjne huśtawki i jedną huśtawkę typu dysk. 180 
cm, ślizg z Wielkiej Zjeżdżalni Little Times, wieżę do wspina-
nia z platformą i drewnianym dachem, drewnianą drabinkę 
do wspinania z poręczami, karuzelę twister, bujak rekin, dwie 
ławki i śmietnik.

40. „Poczuj magię żywego instrumentu” - wyposażenie 
obiektów infrastruktury Gminy Kosakowo w instru-
menty muzyczne Zakup instrumentów muzycznych z ak-
cesoriami (fortepian, klawesyn, pianina cyfrowe, gitary, szafy 
do gitar, zestaw. nagłośnieniowy z akcesoriami). Zadanie zre-
alizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

41. Ogrodzenie boiska przy stawie w Dębogórzu Szcze-
gółowy zakres prac ogrodzenia boiska obejmował: demon-
taż istniejącego ogrodzenia, wykop pod osadzenie słupków, 
osadzenie słupków wraz z ich zabetonowaniem, wykonanie 
podmurówki, montaż przęseł o wys. 123 cm, wykonanie oraz 
zamontowanie bramki wejściowej.

42 Wyposażenie boiska w Pierwoszynie Dostawa i mon-
taż 2 urządzeń fitness - miejsce nr 2.

43. Ogrodzenie boiska, zagospodarowanie boiska  
w Kosakowie Ogrodzenie terenu boiska sołeckiego o wyso-
kości 2 m na słupkach stalowych z siatki ocynk oczka 5/6 dł. 
ok 320 m, dwa zestawy bramowe o szerokości do 6,5 m (świa-
tło bramy 5 m + furtka 1 m + słupki).

44 Budowa boiska w Mechelinkach Nie podjęto realizacji 
zadania ze względu na trwającą budowę przystani rybackiej.

45. Utworzenie zewnętrznych stref rekreacji ruchowej, 
tzw. outdoor fitness Dostawa i montaż urządzeń fitness na 
terenie Gminy Kosakowo: 
1. Mosty – 5 urządzeń wraz z utwardzonym placykiem  
(5x21 m) z kostki betonowej. 
2. Pierwoszyno – 2 urządzenia. 
3. Pogórze - 5 urządzeń wraz z utwardzonym placykiem 
(5x15m) z kostki betonowej.

46. „Adaptacja boiska sołeckiego przy ul. Szkolnej dz. 
nr 11 na potrzeby boiska szkolnego przy SP w Pogó-
rzu” (projekt) Opracowanie budowlano-wykonawczej do-
kumentacji projektowo kosztorysowej wielofunkcyjnego lek-
koatletycznego boiska sportowego w Pogórzu.

Więcej nformacji nt. wykonania budżetu  w  sprawozda-
niu z wykonania budżetu Gminy Kosakowo za rok 2012  
na www.bip.kosakowo.pl, zakładka budżet Gminy.
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w sprawie: odrzucenia wniosku mieszkańców gminy  
o przeprowadzenie referendum gminnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, 
poz.594.), w związku z art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  
o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.), po zapo-
znaniu się z opinią z dnia 4.06.2013 r.Komisji Rady Gminy Kosa-
kowo do sprawdzenia wniosku mieszkańców gminy o przepro-
wadzenie referendum

Rada Gminy Kosakowo uchwala,
co następuje:

§ 1
Odrzuca się wniosek mieszkańców gminy o przeprowadzenie 
referendum z następującymi pytaniami oraz jednym punktem 
zawierającym warianty do wyboru:

1/ Czy jesteś za zbyciem w formie darowizny, każdemu upraw-
nionemu mieszkańcowi Gminy Kosakowo po 2 (dwa) udziały 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o.? Pod 
pojęciem „uprawniony mieszkaniec Gminy Kosakowo” rozumie 
się osoby uprawnione do głosowania w referendum, objęte re-
jestrem wyborców w Gminie Kosakowo na koniec kwartału po-
przedzającego datę referendum? Tak/Nie

2/ Czy jesteś za zmianą statutu spółki z o.o. „PEKO”, w taki spo-
sób, żeby wybór Zarządu należał do pięcioosobowej Rady Nad-
zorczej, powoływanej na Zgromadzeniu Wspólników, w której 
minimum troje członków musi być z rekomendacji udziałowców, 
posiadających udziały mieszkańców? Tak/Nie

3/ Czy jesteś za wstrzymaniem budowy gimnazjum gminnego, 
do czasu pozyskania dofinansowania z budżetu Unii Europej-
skiej? Tak/Nie

4/ Czy jesteś za niezwłocznym rozpoczęciem budowy ul. Der-
dowskiego (droga łącząca Kosakowo z Gdynią obok Galerii 
Szperk), tak aby inwestycja została zakończona do końca 2015 
roku? Tak/Nie

5/ Czy jesteś za pozostawieniem budowy Alei Zasłużonych Ludzi 
Morza w Rewie, na obecnym etapie i przeznaczeniem zaoszczę-
dzonego 1 mln. zł. na budowę dróg gminnych? Tak/Nie

1. Uchwała nr XLIII/40/2013 w sprawie  zatwierdzenia spra- 
 wozdania finansowego gminy Kosakowo za 2012 rok 
  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ko- 
 sakowo za rok 2012.
2. Uchwała Nr XLIII/41/2013 w sprawie udzielenia absoluto- 
 rium Wójtowi Gminy Kosakowo za rok 2012.
3. Uchwała Nr XLIII/42/2013 w sprawie odrzucenia wniosku 
 mieszkańców gminy o przeprowadzenie referendum  
 gminnego (poniżej).

UCHWAŁY PODJĘTE NA XLIII ZWYCZAJNEJ SESJI 
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU  
5 CZERWCA 2013 ROKU.

Uchwała Nr XLIII/42/2013 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 5 czerwca 2013 roku

Powołana Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr  
XLII/31/2013    z dnia    27 maja 2013 roku doraźna Ko-
misja do sprawdzenia wniosku mieszkańców z dnia 
6.05.2013 r. o przeprowadzenie referendum, badając 
na posiedzeniach w dniach 28.05., 3.06. i 4.06.2013 r. 
wniosek, z udziałem Pełnomocnika inicjatora referen-
dum, stwierdziła, co następuje:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000r. o referendum lo-
kalnym, inicjator referendum musi zebrać podpisy co najmniej 
10% mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania, 
z podaniem nazwiska, imienia, adresu zamieszkania i numeru 
ewidencyjnego PESEL każdej podpisanej osoby popierającej tę 
inicjatywę. 

Wymagana liczba podpisów dla ww. wniosku to 817, o czym 
inicjator referendum został powiadomiony przez Wójta Gminy 
Kosakowo pismem z dnia 20.03.2013 r. 

2. Na załączonych do wniosku o referendum kartach poparcia, 
na 921 podpisów, 135 złożyły osoby nieuprawnione do wy-
bierania Rady Gminy Kosakowo. Ponadto, 6 – podany błędny PE-
SEL, 1 – podane błędne imię, 4 osoby zostały podwójnie wpisane 
na listach, 3 osoby widnieją w rejestrze wyborców, ale posiadają 
pobyt czasowy. Komisja ,po weryfikacji listy nieuprawnionych 
do podpisania wniosku – uznała 1 osobę jako uprawnioną do 
głosowania ( obywatel UE zamieszkały na stale na terenie Gminy 
Kosakowo).a 4 osoby wpisano na listy poparcia dwa razy. 

3. Uzupełnienia brakujących podpisów lub danych można do-
konywać do upływu 60 dni od zgłoszenia inicjatywy przeprowa-
dzenia referendum. W przedmiotowej sprawie termin ten upłynął 
5.05.2013 r. Jest to termin zawity, niemożliwy do przywrócenia, 
ani przedłużenia. 

Po upływie tego terminu nie można już zwracać wniosku ini-
cjatorowi referendum do uzupełnienia wymaganych podpisów 
albo wyjaśnienia zastrzeżeń, co do ścisłego podania danych oso-
bowych mieszkańców gminy.

4. Wniosek o przeprowadzenie referendum uzyskał poparcie 768 
prawidłowo złożonych podpisów mieszkańców gminy, co stanowi 
9,45% uprawnionych do głosowania i jest niewystarcza-
jące do podjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum.

U Z A S A D N I E N I E

6. Wybierz, poprzez zakreślenie odpowiedniej kratki opcję, we-
dług której ma być rozliczana opłata za wywóz odpadów komu-
nalnych na terenie Gminy Kosakowo.

•	Jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi od gospodarstwa domowego.
•	Oplata uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkują-

cych dana nieruchomość.
•	Opłata uzależniona od zużytej wody z danej nieruchomo-

ści. Oplata uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego.

z uwagi na niespełnienie wymogu ustawowego poprzez brak 
poparcia przez co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do 
głosowania.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo                                                                       
/-/ Mirosław Marek
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1. Uchwała nr XLII/30/2013 w sprawie zmiany Uchwały Rady 
 Gminy Kosakowo Nr XIII/83/95 z dnia 10 listopada 1995 
 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom oraz wpro-
 wadzenia numeracji nieruchomości w miejscowości 
 Rewa.
2. Uchwała nr XLII/31/2013 w sprawie powołania komisji do 
 sprawdzenia wniosku mieszkańców gminy o przeprowa-
 dzenie referendum.
3. Uchwała nr XLII/32/2013 w sprawie uchwalenia miejsco-
 wego planu zagospodarowania przestrzennego części
 działki nr 8/13 w Kosakowie przy ul. Aloesowej.
4. Uchwała nr XLII/33/2013 w sprawie uchwalenia zmiany 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 wsi Kazimierz i fragment wsi Dębogórze w gminie Kosa-
 kowo w zakresie działek 1101 i 1100 w Kazimierzu oraz
 działki nr 5/7 w Dębogórzu.
5. Uchwała nr XLII/34/2013 w sprawie przystąpienia do 
 sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
 wania przestrzennego wsi Kosakowo obejmującej dział-
 kę nr 120/5 w Kosakowie przy ul. Żeromskiego.

Uchwały podjęte na XLII Zwyczajnej sesji Rady 
Gminy Kosakowo w dniu 27 maja 2013 roku

Szkolne Schronisko Młodzieżowe z siedzibą w Dębogórzu zo-
stało powołane Uchwałą Nr X/88/03 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 września 2003 r. Celem powołania placówki było 
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa 
i turystyki poprzez zapewnienie im tanich noclegów, opie-
ki wychowawczej i informacji krajoznawczo – turystycznej. 
Mieszkańcom Gminy Kosakowo umożliwia ono turystykę za 
przystępne pieniądze, integrację i wsparcie odrębności naro-
dowej na Litwie.
09 grudnia 2004 r. Uchwałą Nr XXV/91/04 Rada Gminy Kosa-
kowo wyraziła zgodę na nawiązanie współpracy ze społecz-
nością lokalną Starostwa Duksztańskiego na Litwie. Wyżej wy-
mienione podstawy prawne zapoczątkowały adaptację szkoły 
w Ojranach i przekształcenie jej w filię Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego z siedzibą w Dębogórzu. Filia Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu zapewnia odwie-
dzającym:

•	tanie zakwaterowanie i wypoczynek dzieciom i młodzieży 
szkolnej zamieszkującej tereny Polski i Litwy;
•	tanie zakwaterowanie i wypoczynek indywidualnym tury-

stom z Polski i Litwy;
•	upowszechnienie turystyki jako formy wypoczynku i re-

kreacji;
•	odpoczynek dla spragnionych spokoju i ciszy;

Warunki socjalne:

•	40 miejsc w pokojach wieloosobowych, wyposażonych 
w jednoosobowe tapczany i łóżka, szafy ubraniowe, stoliki 
nocne;

FILIA DĘBOGÓRSKIEGO SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W OJRANACH NA LITWIE

6. Uchwała nr XLII/35/2013 w sprawie wykazu kąpielisk na
 obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo 
 w roku 2013.
7. Uchwała nr XLII/36/2013 w sprawie przeprowadzenia 
 zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników 
 przyrody – drzew z gatunku jesion wyniosły „Mściwoj” 
 i „Świętopełk” wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Kon-
 serwatora Przyrody w Gdańsku pod numerem 296;
 drzew z gatunku lipa drobnolistna, dąb szypułkowy „Ber-
 nard”, wierzba biała uznane za pomniki przyrody Uchwa-
 łą Nr LXVII/72/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12
 sierpnia 2010 r.
8. Uchwała nr XLII/37/2013 w sprawie zmiany uchwały 
 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy fi nanso-
 wej gminy Kosakowo. 
9. Uchwała nr XLII/38/2013 w sprawie zmiany budżetu gmi-
 ny na rok 2013. 
10. Uchwała Nr XLII/39/2013 podpisania porozumienia 
 z gminą Ruwer.
11. Rezolucja Rady Gminy Kosakowo do Ministra Transportu, 
 Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
12. Rezolucja Rady Gminy Kosakowo do Marszałka Woje-
 wództwa Pomorskiego.

•	w sezonie letnim schronisko wyposaża się dodatkowo 
w 10 miejsc;
•	sanitariaty oddzielne dla kobiet i mężczyzn;
•	ciepła i zimna woda;
•	aneks kuchenny wyposażony w lodówkę, mikrofalówkę, 

czajnik bezprzewodowy;
•	dobrze wyposażone zaplecze kuchenne i stołówka;
•	na parkingu miejsce dla samochodów i autokarów;
•	schronisko zapewnia możliwość pobytu dla:

 - zorganizowanych grup młodzieży szkolnej
 - rekreacyjnych wyjazdów zakładów pracy
 - prywatnych wyjazdów grupowych i indywidualnych
 - stowarzyszeń i organizacji społecznych 
 - mieszkańców sołectw

Miłośnicy historii, zespoły zorganizowane, turyści indywidu-
alni z Polski oraz pozostali chętni mogą dokonać rezerwacji 
miejsc noclegowych telefonicznie, mailem lub faksem.
telefon stacjonarny - (58) 679-13-25, telefon komórko-
wy 511-095-509 lub 501-753-251, fax- (58) 679-13-25, 
e-mail - ssmdebogorze@interia.pl
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Włodarze gmin pisemnie potwierdzili zamiar nawiązania 
partnerskiej współpracy, której celem ma być rozszerzanie 
wzajemnych kontaktów pomiędzy ww. gminami Europy, 
zarówno dla ich promocji, jak i tworzenia płaszczyzn wy-
miany doświadczeń między ich mieszkańcami. List Intencyjny 
stanowi podstawę do opracowania porozumienia partnerskiego. 

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z FRANCUSKĄ GMINĄ Gonneville-La-Mallet
Delegacja samorządu francuskiego, goszczącego w naszej 
gminie na zaproszenie Wójta Gminy oraz Prezes „Chóru Mo-
rzanie” p. Wandy Krause, zwiedziła nasze piękne tereny 
i okolice  oraz była honorowym gościem na VIII Spotkaniach 
Chóralnych, jakie w owym czasie odbywały się w Domu Ka-
szubskim w Dębogórzu.

W dniu 19 maja 2013 w Ruwer (Niemcy) podpisano Doku-
ment Partnerstwa pomiędzy Gminą Kosakowo, reprezen-
towaną przez Wójta Jerzego Włudzika a Gminą Związkową 
Ruwer, reprezentowaną przez Burmistrza Bernharda Buscha.  
Następnie Rada Gminy Kosakowo na sesji w dniu 27 maja 
br. Uchwałą Nr XLII/39/2013 wyraziła zgodę na zawarcie ww. 
partnerstwa, którego celem będzie stworzenie kontaktów na 
zasadzie partnerstwa,  przyjaźni i wolności, owocnych dla obu 
społeczności, w szczególności w zakresie rozwoju społeczne-
go, turystyki, ekonomii, sportu, edukacji i kultury.
Delegacja z gminy Kosakowo, która przybyła do Ruwer tuż 
przed Zielonymi Świątkami, miała okazję przyjrzeć się z bliska 
czarowi tego urokliwego miejsca. Reprezentanci Kosakowa 
zostali przyjęci z najwyższym szacunkiem, gościnnością oraz 
starannością. W ramach owej wizyty, uczestnicy wyjazdu mo-
gli nie tylko zapoznać się z kulturą, historią i zwyczajami tam 
panującymi, ale również odwiedzić Luksemburg i podziwiać 
jego nowoczesne budownictwo. Koszty dojazdu do partner-
skiej Gminy Ruwer i powrotu każdy uczestnik naszej delegacji 
pokrywał we własnym zakresie.
Spotkania z tamtejszymi samorządowcami zawsze wypeł-
nione są życzliwością, otwartością i ogromną chęcią wza-
jemnego poznania obyczajów obu gmin. Taka też atmosfe-
ra towarzyszyła przy podpisaniu oficjalnego porozumienia 
o partnerstwie. Oprócz wójta gminy Kosakowo i burmistrza 
Gminy Związku Ruwer, na spotkaniu obecni byli starostowie 
powiatów, do których należą owe gminy, a także radni, sołtysi 
oraz inni samorządowcy. Część delegacji z Kosakowa wzbu-
dziła zachwyt, pojawiając się w oryginalnych kaszubskich 
strojach, jednocześnie wiernie promując nasz region. Mamy 
nadzieję, że wzajemne wizyty przyczynią się do umocnienia 
aktywnej społecznie przyjaźni, a kolejne lata przyniosą wiele 
różnorodnych inicjatyw, które będą korzyścią dla obydwu re-
gionów, w tym dla mieszkańców.  

GMINA KOSAKOWO W PARTNERSTWIE 
Z NIEMIECKĄ GMINĄ ZWIĄZKOWĄ RUWER

GMINY PARTNERSKIE
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Informujemy, że z dniem 24.05.2013 r. została wydana decyzja Sta-
rosty Puckiego o pozwoleniu na budowę zespołu obiektów wcho-
dzących w skład gminnego Gimnazjum w Kosakowie przy ul. Żerom-
skiego. W skład zespołu budynków Gimnazjum wchodzą: budynek 
oświatowy na 300-360 uczniów, budynek hali sportowej z boiskiem 
40x20 m i trybuną na 200 osób, budynek krytej pływalni z 6-toro-
wym basenem długości 25 m i dodatkowym brodzikiem – całość 
połączona łącznikiem mieszczącym bibliotekę, świetlicę szkolną oraz 
obszerny hall łączący obiekty. W części sportowej będą również sale: 

WÓJT GMINY KOSAKOWO OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI  

KOSAKOWO, DĘBOGÓRZE, POGÓRZE i PIERWOSZYNO, 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 18 lipca 2013 o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69 (I piętro), 
odrębnie na każdą nieruchomość, wg kolejności podanej w ogłoszeniu. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 maja 2013 roku.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konkretną nieruchomość w wysokości 10% ceny wywoławczej przele-
wem najpóźniej do dnia 12 lipca 2013 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 pełnomocnictwo do reprezentacji, gdy uczestnik przetargu nie działa osobiście, a osoby prowadzące działal- 
 ność gospodarczą na cel związany z prowadzoną działalnością, dodatkowo: 
 aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzą- 
 cych 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),

3. w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, nabywającego nieruchomość do wspólnego ma- 
 jątku – przedłożenie pisemnie wyrażonej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, z notarialnym poświadcze- 
 niem podpisu.

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 numeru 7/40 do numeru 7/44 występuje las iglasty. Usunięcie drzewostanu następuje na koszt i własnym staraniem na-
bywcy nieruchomości.

ROZPOCZYNAMY BUDOWĘ GIMNAZJUM GMINNEGO W KOSAKOWIE

Wizualizacja – widok od strony ulicy Żeromskiego – autor: mgr inż. 
Arch. Magdalena Jarczykowska

do tańca, fitness i siłownia – wraz z osobnym zapleczem szatniowym.
W południowej części działki zaprojektowano boisko piłkarskie  
60x30 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy z trybuną ławkową oraz 
boisko wielofunkcyjne, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię w dal, 
skocznię wzwyż,  natomiast bieżnię czterotorową 110 mb zaprojek-
towano w północnej części działki.
Parking dla obsługi Gimnazjum zaprojektowano w środkowej części 
działki w sąsiedztwie głównego wjazdu na teren. Parking obejmuje 
171 miejsc dla obsługi i użytkowników Gimnazjum.
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Okazanie przedmiotu sprzedaży możliwe będzie w dniu 11 lipca 2013 o godzinie 10:00. Miejsce spotkania: Urząd Gminy Kosakowo, 
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 107, godzina 10:00.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają  pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pod nr. telefonu  
58 660-43-35 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 dniu 18 lipca 2013 roku W DRODZE II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

Oznaczenie  
nieruchomości 

działka nr

Powierz-
-chnia

KW Obręb Przeznaczenie w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Kosakowo

Cena 1 m2 ustalona 
przez  Wójta Gminy 

Kosakowo 
w zł.

Cena  ustalona przez Wójta 
Gminy Kosakowo jako cena 

wywoławcza

UWAGI Minimalne 
postąpienie 1% 

ceny wywoławczej 
zaokrąglonej  

w górę do pełnych 
dziesiątek złotych

Wadium
10% ceny wywo-

ławczej  
z zaokrągleniem  

w górę do pełnego 
złotego

1/1 1005 18041 Kosakowo 58.U,MN - teren 
zabudowy usługowej 

nieuciążliwej, występu-
jącej samodzielnie lub 

z mieszkaniem 

206,36 207.390,00 2.080,00 20.739,00

1/3 1005 18041 Kosakowo 206,36 207.390,00 2.080,00 20.739,00

1/4 1018 18041 Kosakowo 206,36 210.070,00 2.110,00 21.007,00

1/8 1017 18041 Kosakowo 56.MN - teren zabu-
dowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno-
stojącej, bliźniaczej

194,89 198.200,00 1.990,00 19.820,00

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

nieuciążliwej, występu-
jącej samodzielnie lub z 

mieszkaniem

206,36 220.600,00 2.210,00 22.060,00

1/30 1360 18041 Kosakowo 206,36 280.650,00 2.810,00 28.065,00

8/1
7/40

165
640

18041
48617

Kosakowo
Kosakowo

7. MN – teren zabu-
dowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  (działki 
7/40-7/44 oraz 8/1-

8/5 )

204,43 164.570,00 Działki nr 8/1 i 7/40 
zbywane jako jedna 

nieruchomość  
o pow. 805 m2

1.650,00 16.457,00

8/2
7/41

194
609

18041
48618

Kosakowo 204,44 164.170,00 Działki nr 8/2 i 7/41 
zbywane jako jedna 

nieruchomość  
o pow. 803 m2

1.650,00 16.417,00

8/3
7/42

228
576

18041
48622

Kosakowo
Kosakowo

204,44 164.370,00 Działki nr 8/3 i 7/42 
zbywane jako jedna 

nieruchomość  
o pow. 804 m2

1.650,00 16.437,00

8/4
7/43

263
541

18041
48623

Kosakowo
Kosakowo

204,44 164.370,00 Działki nr 8/4 i 7/43 
zbywane jako jedna 

nieruchomość  
o pow. 804 m2

1.650,00 16.437,00

8/5
7/44

301
503

18041
48624

Kosakowo
Kosakowo

204,44 164.370,00 Działki nr 8/5 i 7/44 
zbywane jako jedna 

nieruchomość  
o pow. 804 m2

1.650,00 16.437,00

406/2 1070 GD2W/
00002
823/3

Dębogórze 22URO – teren usług, 
ogrodnictwo, obsługa 
rolnictwa i leśnictwa, 

bazy zieleni, dopuszcza 
się mieszkania związane 

z działalnością gospo-
darczą

150,00 160.500,00 1.610,00 16.050,00

407/3 836 GD2W/
00002
823/3

Dębogórze 150,00 125.400,00 1.260,00 12.540,00

81/51 358 GD2W/
0005

2480/1

Pogórze 40U – teren zabudowy 
usługowej

300,00 107.400,00 1.080,00 10.740,00

16 200 19373 Pierwo-
szyno

21MN-teren zabudowy 
mieszkaniowej jedno-

rodzinnej

223,30 44.660,00 działka może być 
zagospodarowana 
z nieruchomością 

przyległą

450,00 4.466,00

CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO NIE ZAWIERAJĄ 23% PODATKU VAT.
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Inicjatywę referendum poparło 135 nowo zamieszka-
łych niezameldowanych mieszkańców gminy, nie figu-
rujących w rejestrze wyborczym.

ZABRAKŁO GŁOSÓW DO PRZEPROWADZENIA  
REFERENDUM GMINNEGO

          Inicjatorzy referendum gminnego szukali poparcia dla 
wstrzymania budowy gimnazjum i i dalszych prac budowla-
nych w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie polegających 
m.in. na wzmocnieniu umocnień brzegowych, a także dla bu-
dowy ul. Derdowskiego - wśród nowo zamieszkałej ludności, 
która jeszcze się nie zameldowała. Osoby popierające inicja-
tywę referendum muszą posiadać czynne prawo wybor-
cze na terenie Gminy Kosakowo, tzn. muszą figurować 
w rejestrze wyborców. Brak meldunku stałego powoduje, 
że takie osoby nie znajdują się w rejestrze wyborców. Osoby 
zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy są wpisywa-
ne do rejestru wyborców z urzędu. Jest to specjalny program 
komputerowy, który automatycznie po zameldowaniu osoby 
pełnoletniej wpisuje ją do tego rejestru. Osoby stale zamiesz-
kałe, lecz nie zameldowane mogą być wpisane do rejestru wy-
borców na wniosek. 

135 osób, które złożyły podpisy na listach poparcia inicjatywy 
referendum nie figuruje w rejestrze wyborców (są to osoby nieza-
ledowane), 4 osoby wpisano na listę dwukrotnie, 6 osób podało 
błędny PESEL, jedna podała błędne imię. To wszystko spowodo-
wało, że zabrakło odpowiedniej liczby głosów poparcia 
(10% uprawnionych do głosowania).

Inicjatywę referendum poparło: 301 osób z Pogórza, 199 z Suche-
go Dworu, 163 z Mostów, 84 z Pierwoszyna, 57 z Kosakowa, 47  
z Dębogórza, 40 z Rewy, 11 z Kazimierza, 9 z Dębogórza Wybu-
dowania i 5 z Mechelinek. W tym było w sumie 150 głosów nie-
ważnych.

    Jak przyznaje pełnomocnik Inicjatora Referendum  
w pismach do Wójta, podpisy poparcia na listach w sprawie 
referendum gminnego Inicjator Referendum zbierał w miej-
scach zamieszkania. Okoliczność ta stanowi dowód rażące-
go naruszenia prawa przez Inicjatora. Zgodnie z art. 14 ust. 3 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. 
U. z 2000 roku Nr 88, poz. 985 ze zm.), podpisy popierające 
wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum z inicjatywy 
mieszkańców można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wy-
kluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających 
do wymuszenia podpisów. Za stosowanie nacisku uznaje się 
zbieranie podpisów w miejscu zamieszkania wyborców. 
          Ponadto cztery osoby zostały wpisane na listę poparcia 
referendum  dwa razy i charakter wpisu i podpisu się w tych 
przypadkach różnią. Może to sugerować, że zostały dopisane  
i podpisane przez osoby trzecie. Wójt Gminy przekazał sprawę 
do zbadania Prokuraturze Powiatowej w Pucku.

         Komisja doraźna Rady Gminy Kosakowo do sprawdzenia, 
czy wniosek mieszkańców z dnia 6.05.2013r. o przeprowadze-
nie referendum odpowiada przepisom ustawy z dnia 15 wrze-
śnia 2000 r. o referendum lokalnym nie badała wniosku pod 
względem merytorycznym i pod względem wiarygodności 
złożonych podpisów, gdyż brak odpowiedniej liczby głosów 
poparcia dyskwalifikuje wniosek o inicjatywę referendum. Jest 
to wymóg ustawowy, który musi być spełniony. Z tego po-

wodu komisja zawnioskowała do Rady Gminy o odrzucenie 
wniosku. Uchwałę w tej sprawie Rada Gminy Kosakowo pod-
jęła na sesji w dniu 5 czerwca 2013r. Uchwałę w trybie nadzoru 
sprawdzi Wojewoda.

       Na temat pięciu pytań referendalnych informowaliśmy  
w poprzednich biuletynach gminnych. 

Umowy z wykonawcami budowy gimnazjum i Alei Zasłużo-
nych Ludzi Morza zostały już zawarte. Jest to zadanie wpisane 
do realizacji w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, które Wójt musi realizować. Zerwanie tych umów 
natomiast naraziłoby Gminę Kosakowo na wielomilionowe 
odszkodowania. 

Kwestia darowizny udziałów spółki gminnej PUK PEKO też nie 
mogłaby być przedmiotem referendum. Zasady gospoda-
rowania majątkiem gminy określa ustawa z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych. Jej przepisy nie przewidu-
ją możliwości udzielania przez gminy na rzecz mieszkańców 
darowizn pieniężnych lub rzeczowych.

W sprawie budowy drogi ul. Derdowskiego, jako alterna-
tywnej drogi do Półwyspu Helskiego, Gmina Kosakowo nie 
znalazła partnera publicznego w postaci innych władz samo-
rządowych. Konieczności takiej nie widzi także powiat, ani 
województwo. Tym bardziej, że nie ma dla tej dogi terenów 
publicznych (należałoby wykupić grunty od osób prywatnych 
lub wywłaszczyć, w przypadku braku zgody na sprzedaż). 
Byłyby to wielomilionowe koszty. W planach strategicznych 
powiatu puckiego, czy województwa pomorskiego budowa 
ulicy Derdowskiego nie jest w chwili obecnej najważniejszą 
potrzebą. W krótkiej perspektywie celem zwiększenia bezpie-
czeństwa poprawiany jest stan nawierzchni ul. Wiejskiej. 

        Jednakże Komisja doraźna Rady Gminy, o czym mowa 
wyżej,  nie odnosiła się do pytań referendalnych, gdyż brak 
wystarczającej liczby głosów poparcia spowodował koniecz-
ność odrzucenia wniosku o referendum ze względów formal-
nych.

        Wójt Gminy Kosakowo zwraca się do  nowo zamiesz-
kałych mieszkańców Gminy, aby meldowali się w miejscu 
stałego zamieszkania, gdyż odpisy z ich podatków nie 
trafiają do budżetu Gminy Kosakowo, ale do tych gmin,  
z których do nas przybyli. Jest to duży uszczerbek dla bu-
dżetu Gminy Kosakowo. Większy budżet Gminy to szybsza 
realizacja inwestycji infrastrukturalnych, w tym w szcze-
gólności dróg, których – z tym się chyba  wszyscy zgadza-
my – potrzeba najbardziej, szczególnie na nowo zabudo-
wywanych terenach. Apelujemy do nowych  mieszkańców 
by zgłaszali w Urzędzie Skarbowym w Pucku o zamieszka-
niu na terenie Gminy Kosakowo. To przysporzy dochodów 
do budżetu Gminy Kosakowo i da większe możliwości re-
alizacji potrzeb.

         Informujemy, że Pełnomocnik Inicjatora Referendum Szymon Ta-
bakiernik złożył do Wójta Gminy 131 reklamacji na nieprawidłowości w 
rejestrze wyborców. Reklamacje Wójt, - zgodnie z przepisami - musiał 
rozpatrzyć w ciągu 3 dni, wydając decyzje. Nie wpłynęła żadna skarga na 
wydane decyzje, które za pośrednictwem Wójta można było wnieść do 
Sądu, co świadcy, że wszystko było w porządku.
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OGŁOSZENIE 
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA  ZMIANY MIEJSCOWEGO  PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowania przestrzennego (tj. Dz.U. z 2012, 
Nr 110, poz. 647 ze zm.), oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 2013 r. Nr XLII/34/2013 

REZOLUCJA RADY GMINY KOSAKOWO
DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
(sesja Rady Gminy Kosakowo w dniu 27.05.2013 r.)

Obserwując dynamikę rozwoju naszego województwa, oraz 
porównując ją z warunkami rozwoju niektórych innych regio-
nów Polski, widzimy wyraźnie, że czynnikiem, który istotnie 
osłabia atrakcyjność inwestycyjną, jest słaby stan infrastruk-
tury drogowej. Zdajemy sobie sprawę, że pilna budowa no-
wych dróg i udrażnianie komunikacji lądowej są dla Pomorzan 
sprawą absolutnie kluczową. Nie tylko ze względu na troskę 
o napływ inwestycji, ale też o jakość życia mieszkańców regio-
nu, którzy – w sposób charakterystyczny dla metropolii – nie-
rzadko codziennie pokonują wielodziesięciokilometrowe trasy 
do i z pracy.

Mając na uwadze potrzeby całego województwa i dostrze-
gając pilność rozlicznych inwestycji drogowych, w tym Trasy 
Kaszubskiej, czujemy się mimo wszystko szczególnie odpo-
wiedzialni za północną część naszego regionu.  Za niezwy-
kle palącą uznajemy potrzebę rozpoczęcia realizacji budowy 
OPAT-u, czyli Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. 
Zwracamy uwagę, że OPAT: będzie istotnym elementem in-
frastruktury turystycznej i portowej całego Pomorza, poprawi 
parametry komunikacyjne północnej części województwa, 
usprawni komunikację z zachodnią częścią kraju oraz dojazd 
do i z granicy z Niemcami.

Z powyższego wynika, że charakter planowanej drogi ewi-
dentnie jest ponadlokalny, a zatem realizowany winien być 
przez państwo, a nie przez samorząd terytorialny.

Z tych powodów wnosimy, by Marszałek Województwa Po-
morskiego formułując regionalne strategie i programy rozwo-
ju uwzględniał w nich wagę i potrzebę realizacji Obwodnicy 
Północnej.

Samorządy z terenu województwa pomorskiego podjęły inicjaty-
wę w sprawie współfinasowania projektu Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) . Projekt ma stworzyć warunki 
ewentualnego podjęcia tej inwestycji przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad.

W przedsięwzięciu wzięło udział 13 samorządów: Samorząd Wo-
jewództwa Pomorskiego, Miasto Gdynia, Miasto Rumia, Powiat 
Wejherowski, Miasto Wejherowo, Miasto Reda, Powiat Pucki, 
Gmina Puck, Miasto Hel, Miasto Jastarnia, Miasto Władysławo-
wo, Miasto Puck, Gmina Kosakowo.

W marcu 2011 roku ukończono opracowanie „Studium Tech-
niczno-Ekonomiczno-Środowiskowego „Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej” – drogi o ruchu przyspieszonym S-6, 
na odcinku od Obwodnicy Trójmiasta (od ul. Morskiej w Gdyni) 
w kierunku północno-zachodnim z ominięciem miasta Rumi, do 
Redy do połączenia z drogą krajową nr 6 i drogą wojewódzką 
nr 216”.

Wobec nie ujęcia budowy OPAT-u w projekcie Regionalnego Pro-
gramu Strategicznego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 ; podjęcie rezolucji przez Radę Gminy Kosakowo uznaje się 
za konieczne.

Rezolucję o tej samej treści Rada Gminy Kosakowo 
wystosowała również do MINISTRA TRANSPORTU, BU-
DOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ.

U Z A S A D N I E N I E

WÓJT GMINY KOSAKOWO 
ZAWIADAMIA 
o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo obejmującej 
działkę nr 120/5 w Kosakowie przy ul. Żeromskiego.

Przedmiotem opracowania jest zakres określony w art. 15 ust. 
2  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W ramach opracowania przewiduje się zmianę funkcji działki 
nr 120/5 na cele usługowe, ze zmianą zasad i wskaźników zabu-
dowy. 

Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne  mogą 
zgłaszać wnioski do planu w terminie do dnia 25.07.2013 r.

Wnioski należy składać na piśmie, wysyłając je na adres Urzędu 
Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, lub osobiście w Biurze 
Obsługi Interesanta z podaniem  nazwy  wnioskodawcy, przed-
miotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) 

WÓJT GMINY KOSAKOWO 
ZAWIADAMIA 
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na 
środowisko do ww. miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w celu przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski zgodnie z art.40 
ww. ustawy mogą być składane  w terminie do dnia 25.07.2013 r. 
w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 81-198 Ko-
sakowo, ul. Żeromskiego 69, ustanie do protokółu lub za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania ich podpisem elektronicznym (adres e-mail: kosakowo@
kosakowo.pl )

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie 
terminu określonego w ogłoszeniu, pozostaną bez rozpatrzenia.
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Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/8/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 lutego 2013 r. 
miejscowość Rewa objęta została strefą płatnego parkowania w okresie od 1 czerwca 
do 30 września 2013 r. 

Lokalizacja parkomatów w Rewie : ul. Koralowa (2 szt. - początek i koniec par-
kingu), ul. Bursztynowa, ul. Bałtycka, ul. Wodna, ul. Plażowa, ul. Słoneczna.
W miejscowości Mechelinki – do zakończenia budowy przystani rybackiej i uporządkowa-
nia terenu nie będzie miejsc płatnego parkowania.

Opłaty pobierane są za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicz-
nych w SPP w takich ich częściach, obiektach i urządzeniach lub wyznaczonych miej-
scach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy Prawo 
o ruchu drogowym. Zgodnie z §6 wyżej cytowanej Uchwały zwolnieni z ponoszenia 
opłaty parkingowej są następujący użytkownicy dróg:

a)  pojazdy służbowe Urzędu Gminy Kosakowo, wyposażone w identyfi katory, 
b)  oznakowane pojazdy służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii 
 (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjne-
 go, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej) oraz pojazdy fi rm podczas wykonywania 
 prac utrzymaniowych wyposażonych w identyfi katory wydawane przez zarządcę 
 drogi,
c)  pojazdy służb ratowniczych, Straży Gminnej oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej,
d)  pojazdy komunikacji miejskiej,
e)  pojazdy osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o niepełno-
 sprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym w zakresie schorzeń narządu 
 ruchu i neurologicznych, wydanym zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
f )  pojazdy osób dowożących i odbierających dzieci do/z przedszkola oraz uczest-
 niczących na nabożeństwach w kościele; przy ul. Koralowej w Rewie. Przestrzega-
 nia realizacji uchwały pilnować będzie Straż Gminna.

Informujemy, ze istnieje możliwość wykupienia abonamentów tupu „M” oraz „O”.
O szczegółach prosimy dowiadywać się na stronie: www.kosakowo.pl

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W REWIE

!!! NOWY MIESZKAŃCU  - ZADBAJ O DOCHODY GMINY !!!
1. dokonaj obowiązku meldunkowego
2. zgłoś do opodatkowania budynek mieszkalny
3. zgłoś w Urzędzie Skarbowym w Pucku, że posiadasz 
adres zamieszkania na terenie Gminy Kosakowo

Wpływy z Twoich podatków, w tym z podatku 
dochodowego wpłyną do budżetu gminy, w której 
mieszkasz. Więcej pieniędzy w budżecie Gminy – więcej 
inwestycji.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Z dniem 1 lipca 2013 r. gminy przejmują władztwo na śmieciami, czyli gminy będą odpowiadać za zbiórkę śmieci we współpracy 
z wyłonionymi w przetargach fi rmami wywożącymi odpady. Na terenie Gminy Kosakowo od tego dnia śmieci od mieszkańców od-
bierać będzie, wyłonione w przetargu nieograniczonym, Konsorcjum PPU METALPOL Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp. j.;  84-
230 Rumia, ul. Tatrzańska 11 - Zakład oczyszczania miasta Zbigniew Strach;  42-274 Konopiska, Korzonek 98.

Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej www.kosakowo.pl  na ścieżce: dla mieszkańców/aktualności/
menu/nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, a także na stronie Ministerstwa Środowiska.

Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż odpady niebezpieczne 
można oddać w:

- PUNKCIE ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, u. Żeliwna 3, 
81-159 Gdynia (przy obiekcie OPEC), tel. (058) 624-66-11 

- PUNKCIE ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, ul. Dębogór-
ska 148, 84-230 Rumia , tel. (058) 671-03-98 

ODPADY NIEBEZPIECZNE
Lista odpadów niebezpiecznych powstających w naszych do-
mach:

•	sprzęt elektryczny i elektroniczny
•	zużyte baterie, akumulatory, itp.
•	odpady zawierające rtęć, termometry rtęciowe, lampy rtę-

ciowe, świetlówki, przełączniki
•	rozpuszczalniki
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•	środki ochrony roślin i ich opakowania
•	reszty farb, lakierów, środków do konserwacji i ochrony 

drewna oraz opakowania po nich
•	pozostałości po środkach dezynfekcji
•	oleje przepracowane, smary, środki do konserwacji metali, 

itp.
•	różne odczynniki chemiczne, np. fotograficzne wraz z opa-

kowaniami
•	przeterminowane lub częściowo przeterminowane leki

LEKI – przeterminowane lub częściowo wykorzystane można od-
dać w aptece
ZUŻYTE BATERIE – pojemniki znajdują się w placówkach oświa-
towych, handlowych i urzędach.
Adresy placówek dostępne są na stronie www.kzg.pl oraz pod 
numerem tel. (058) 624-66-11. 

UWAGA -ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH NIE MOŻNA SPA-
LAĆ, ZAKOPYWAĆ, WYRZUCAĆ DO LASU, WLEWAĆ DO KA-
NALIZACJI, GRUNTU CZY WODY!

Rejon:  I i V
08.07; 22.07; 05.08; 19.08; 02.09; 16.09; 30.09; 14.10; 28.10; 12.11; 
25.11; 09.12; 23.12;

Rejon:  II i VI
09.07; 23.07; 06.08; 20.08; 03.09; 17.09; 01.10; 15.10; 29.10; 13.11; 
26.11; 10.12; 24.12;

Rejon:  III i VII
10.07; 24.07; 07.08; 21.08; 04.09; 18.09; 02.10; 16.10; 30.10; 14.11; 
27.11; 11.12; 27.12;

Rejon:  IV i VIII
11.07; 25.07; 08.08; 22.08; 05.09; 19.09; 03.10; 17.10; 31.10; 15.11; 
28.11; 12.12; 28.12;

Wywóz odpadów zmieszanych dla zabudowy wieloro-
dzinnej na terenie gminy Kosakowo:
09.07; 16.07, 23.07; 30.07, 06.08; 13.08, 20.08; 27.08, 03.09; 10.09, 
17.09; 24.09, 01.10; 08.10, 15.10; 22.10, 29.10; 05.11, 13.11; 19.11, 
26.11; 03.12, 10.12; 17.12, 24.12;

Odpady zielone
Rejon:  I , II, III, IV, V, VI, VII i VIII
19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 08.11, 
22.11, 06.12, 20.12

Odpady komunalne - zmieszane
Plastik
Rejon:  I , II, III, IV, V, VI, VII i VIII
15.07; 29.07; 12.08; 26.08; 09.09; 23.09; 07.10; 21.10; 04.11; 
18.11; 02.12; 16.12;

Makulatura
Rejon:  I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII
16.07; 30.07; 13.08; 27.08; 10.09; 24.09; 08.10; 22.10; 05.11; 
19.11; 03.12; 17.12;

Szkło
Rejon:  I, II, V, i VI
17.07; 31.07; 14.08; 28.08; 11.09; 25.09; 09.10; 23.10; 06.11; 
20.11; 04.12; 18.12;

Rejon:  III, IV, VII i VIII
18.07; 01.08; 16.08; 29.08; 12.09; 26.09; 10.10; 24.10; 07.11; 
21.11; 05.12; 19.12;

Odpady komunalne – segregowane w 2013 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2013 r. i podział Gminy Kosakowo na rejony 
Podział gminy Kosakowo na rejony:
Rejon I – Rewa, Mosty ulice: Łakowa, Limbowa, Olchowa  
i Deszczowa,
Rejon II – Mechelinki, Mosty ulice: Bukowa, Wiązowa, Klo-
nowa, Jesionowa, Widokowa, Gdyńska, Polna, Grabowa, Mo-
drzewiowa i Piaskowa,
Rejon III – Mosty - pozostałe ulice,

Rejon IV – Pierwoszyno, Kazimierz, Kosakowo ulice: Kaktuso-
wa, Stokrotkowa, Żonkilowa, Żeromskiego i Złote Piaski,
Rejon V – Suchy Dwór,
Rejon VI – Pogórze,
Rejon VII – Dębogórze Wybudowanie, Kosakowo – pozosta-
łe ulice,
Rejon VIII – Dębogórze.

Rewolucja śmieciowa nie zwolni właścicieli prywatnych posesji z obowiązku sprzątania na swojej działce czy polu
Dotyczy to również zarządców dróg. Mają obowiązek utrzymy-
wania czystości na drogach - poinformowała PAP Monika Kita  
z biura prasowego Ministerstwa Środowiska. 

Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, 
że jest to zadanie gminy. Natomiast - jak wyjaśniła Kita w rozmo-
wie z PAP - na terenie prywatnych nieruchomości za porządek 
będą w dalszym ciągu odpowiedzialni właściciele tych terenów.

Za czystość i porządek na osiedlach odpowiada i nadal będzie 
odpowiadać zarządca nieruchomości, czyli zarząd spółdzielni 
mieszkaniowej lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

Na drogach publicznych porządek zapewnia zarząd drogi. Jeśli 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina, do niej należy sprzą-
tanie dróg i chodników, ustawianie i opróżnianie koszy na śmieci, 
strzyżenie trawników i dbanie o zieleń przydrożną.

Na drogach krajowych, w tym autostradach i drogach ekspre-

sowych, obowiązki te wykonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad, na drogach wojewódzkich - marszałek woje-
wództwa, na drogach powiatowych - starosta powiatu.

Za porządek w lasach państwowych odpowiada i nadal będzie 
odpowiadać Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
oraz regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, a za utrzymanie 
czystości lasów prywatnych - ich właściciele, czyli osoby prywat-
ne. Natomiast jeśli lasy są miejskie - odpowiada gmina.

Plaże porządkuje ich właściciel, jeśli należą do gminy, sprząta-
niem zajmują się służby gminne, czyli w miastach - służby miej-
skie - poinformowała Kita.

Z kodeksu wykroczeń wynika, że ten, kto mając obowiązek 
utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie 
wykonuje swoich obowiązków, podlega karze grzywny do 1500 
złotych albo karze nagany. 
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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. in-
formuje, że na podstawie Uchwały nr 4 / 2006 Zgromadzenia 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni 
z 13.02.06 r. – Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków rozdz. VIII § 28 ust. 4 wraz z późniejszych zmianami, 
na terenie gminy Kosakowo w okresie od 1 czerwca do 30 
września 2013 roku wprowadza się zakaz podlewania 
ogrodów przydomowych w godz. od 6:00 do 22:00.

Powyższy zakaz ma zapewnić mieszkańcom dostawy wody 
do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod od-
powiednim ciśnieniem. Podlewanie ogrodów w wymienio-
nych godzinach, będzie przyczyną spadku ciśnienia oraz 
występowania przerw w dostawie wody.

ZAKAZ PODLEWANIA
Z ŻYCIA SOŁECTW

ZAKAZ PODLEWANIAZAKAZ PODLEWANIAZAKAZ PODLEWANIA

Z ŻYCIA SOŁECTW
Mosty
W sobotę 8 czerwca 2013 r. las przy ulicy Sosnowej w Mostach 
zaczął „oddychać”. Z inicjatywy mieszkańców mieszkających w 
pobliżu lasu, którym nie jest obojętne dobro środowiska na-
turalnego, zorganizowano akcję sprzątania lasu. Na apel soł-
tysa wsi  - Aliny Merchel  i radnej  - Lucyny Sorn, o godzinie 
10:00 stawiła się grupa mieszkańców w rękawicach, gotowych 
na, dawno już zapomniany, „czyn społeczny”. To, co leżało na 
leśnym runie, przeszło ludzkie pojęcie. Oprócz codziennych 
śmieci, butelek, papierów, były ubrania, telewizory, izolacje 
kablowe bez „złomowanego wsadu”, a nawet resztki tapczanu. 
Przygotowane worki ledwie wystarczyły na zebrane śmieci. 
Oby więcej takich akcji, dzięki którym wieś pięknieje, ale oby 
też mniej „śmieciarzy”, którzy doprowadzają wieś do takiego 
stanu. 

Dziękujemy mieszkańcom – A.Merchel i L.Sorn.

W dniach od 2 do 8 czerwca 2013 r. w Gminie Kosakowo od-
bywał się III Plener Malarski, tym razem pod nazwą „Kaszubskie 
tradycje morskiego rybactwa” pod artystycznym kierownic-
twem malarza marynisty Zdzisława Karbowiaka. Organizato-
rem przedsięwzięcia był Wójt Gminy Kosakowo oraz Biblioteka 
Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla. W plenerze 
wzięło udział 17 twórców z różnych stron Pomorza, krainy War-
mińsko-Mazurskiej, Kujaw i Wielkopolski. Inspiracją działań ar-
tystycznych było piękno tradycji kaszubskiego rybactwa oraz 
monografi a „Wieś rybacka Rewa w powiecie puckim” Andrzeja 
Ropelewskiego.

Uwieńczenie pleneru w postaci wernisażu miało miejsce w mi-
nioną sobotę w Dworku SPA „Osada Wędrowca” w Mechelin-
kach, który gościł malarzy. Tam też do 16 czerwca można obej-
rzeć wystawę prac. Natomiast od 17 czerwca do końca sierpnia 

wystawa będzie czynna w Bibliotece Gminnej w Kosakowie, 
ul. Fiołkowa 2, w godzinach otwarcia placówki. Zachęcamy do 
jej odwiedzenia.

III PLENER MALARSKI W GMINIE KOSAKOWO
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Dębogórze
Informujemy o inicjatywie społecznej. Sołtys i członek Rady 
Sołeckiej Piotr Dymon oraz Państwo Brzozowscy wykonali 
konserwację Krzyża wiejskiego w Dębogórzu.
W dniu 01.06.2013 z okazji Dnia Dziecka Sołtys wraz z Radą 
Sołecką zorganizowali zabawę dla dzieci wraz z rodzicami 
w świetlicy Sołeckiej w Dębogórzu. 

Wspólna inicjatywa Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika, Rady Dzielnicy Gdynia Po-
górze oraz Galerii Szperk okazała się strzałem w dziesiątkę. 

Festyn rodzinny „Z Pogórza lato rusza”, pod honorowym patronatem Prezydenta Gdyni 
Wojciecha Szczurka, przyciągnął tłumy widzów. 

Dzieci miały okazję wybawić się w miasteczku wypełnionym bogatym wachlarzem atrak-
cji. Małe pociechy mogły m.in: stworzyć biżuterię z użyciem skarbów z regionu, 
stworzyć regionalną serwetkę, wziąć udział w warsztatach dekupażu czy małego 
majsterkowicza. Oprócz tego oczywiście malowanie buziek, wata cukrowa i koloro-
we miasteczko zabawek dmuchanych. 

Dorosłym, dzieci mogły kibicować w zmaganiach sportowych w strefi e fi t, a na sce-
nie całe rodziny w konkursach wygrywały wspaniałe nagrody ufundowane przez licznych 
sponsorów.

W trakcie festynu trwała kwesta na rzecz Hospicjum Św. Wawrzyńca z Gdyni oraz 
akcja informująca o działalności Fundacji KrewAktywni. 

Na wielkiej scenie zaprezentowały się nasze lokalne talenty: Zespół Kosakowianie, Chór 
Morzanie, Dzieci i Młodzież ze szkół gminnych: SP Mosty, SP Pogórze, SP Dębogórze oraz 
Gimnazjum w Mostach oraz dzieci i młodzież z dzielnicy Gdynia Pogórze: z Przedszkola 

ZESPÓŁ LEMON ORAZ STANISŁAW KARPIEL BUŁECKA Z 
ZESPOŁEM FUTURE FOLK WYSTĄPILI PODCZAS FESTYNU,
który odbył się 9 czerwca 2013 przy Galerii Szperk w Pogórzu.

ZESPÓŁ LEMON ORAZ STANISŁAW KARPIEL BUŁECKA Z 
Z POGÓRZA LATO RUSZA

PROJEKT „IDĘ DO PRACY”
Trwa aktualnie 3. edycja projektu UE „Idę do Pracy”. W jego ra-
mach odbywały się zajęcia grupowe: warsztaty psychologiczne 
i aktywnego poszukiwania pracy. Po zakończeniu warsztatów 
każdy uczestnik indywidualnie spotka się z doradcą zawodo-
wym, aby określić swoja ścieżkę rozwoju zawodowego i trafnie 
wybrać odpowiedni dla siebie kurs zawodowy. Kursy odbędą 
się w dalszym etapie realizacji projektu. 

Wszyscy uczestnicy projektu, mieszkańcy Gminy Kosakowo 
korzystają też z konsultacji indywidualnych z psychologiem 
i radcą prawnym. 
W czerwcu odbędą się jednodniowe szkolenia z savoir – vivre 
oraz poradnictwo z wizażu, lecz już 10 czerwca br. odbyły się 
ostatnie zajęcia warsztatowe z aktywnego poszukiwania pracy 
i podnoszenia umiejętności oraz kompetencji społecznych. Za-
jęcia te zostały zorganizowane w plenerze przy grillu, na który 
poszczególni uczestnicy przygotowali pyszny poczęstunek. 
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Samorządowego nr 49 oraz  uczniowie Zespołu Szkół nr 11. Za-
równo obecni mieszkańcy Kosakowa, jak i goście mogli korzy-
stać z atrakcji festynu, kosztując też wspaniałych regionalnych 
wyrobów, przygotowanych specjalnie na tę okazję przez człon-
ków Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego o/Dębogórze.

Około godziny 18:00 występem trójmiejskiej grupy Logan Ro-
ute rozpoczęliśmy przebojową część wieczorną. 

Kaszubski akcent eventu zapewnił występ kabaretu Kuńda, 
a w wir tańca porwał wszystkich zespół Future Folk, którego 
wokalista, wyjątkowo przystojny Stanisław Karpiel-Bułecka, 
skradł tego wieczoru niejedno kobiece serce. Działalność ze-
społu to projekt, który łączy muzykę taneczną z góralszczyzną, 
wzbogaconą o nowoczesne brzmienia. 

Wieczór przy  wypełniającej każdą wolną przestrzeń ogrom-
nej publiczności zakończyło muzyczne objawienie ostatniego 
roku – grupa LEMON. Zespół, któremu udała się najtrudniejsza 
sztuka – odniósł komercyjny sukces z niekomercyjną muzyką! 
Brawurowo wygrali 3. edycję Must Be The Music. Ich debiu-
tancka płyta w ciągu kilku tygodni pokryła się złotem i spotkała 
się z uznaniem nie tylko fanów, ale i branży, o czym najlepiej 
świadczy nominacja do Fryderyka 2013 w kategorii Debiut 
Roku oraz występ na sopockim Festiwalu Top Trendy.

Całość imprezy prowadzili: Anna Padée-Kruszczak oraz Tomasz 
Podsiadły.

Podczas festynu „Z Pogórza lato rusza”, Kosakowski oddział 
Zrzeszenia – Kaszubsko Pomorskiego, jak zwykle efektywnie 
promował naszą gminę, inaugurując wydarzenie swoim wy-
stępem. Zarówno obecni mieszkańcy Kosakowa, jak i goście 
mogli korzystać z atrakcji festynu, wsłuchując się w śpiewy 
członków Zrzeszenia oraz kosztując wspaniałych regionalnych 
wyrobów, przygotowanych specjalnie na tę okazję przez człon-
ków Zrzeszenia.

Podczas festynu „Z Pogórza lato rusza”, Kosakowski oddział 

Zrzeszenie Kaszubsko 
- Pomorskie na festynie

KONKURS FOTOGRAFICZNY - rozstrzygnięty!!!
Prezentujemy wyniki konkursu fotografi cznego pt. „Ustrzel swoją okolicę”. Dotyczył on prac wykonanych 
na terenie wsi Pogórze oraz Gdyni Pogórze. Na konkurs wpłynęło wiele wspaniałych prac.

Wyróżnienia, a wraz z nimi nagrody rzeczowe otrzymały Panie: Hanna Rutkowska za pracę „Witam Cię 
lato” oraz Grażyna Hojda za pracę „Pogórze przyjazne środowisku”.

III miejsce z pracą zatytułowaną „Bociany na Pogórzu” zajął pan Marcin Krauze i otrzymał bon o wartości 300 zł. do sklepów 
Cropp. 

II miejsce z pracą zatytułowaną „Mgły nad osiedlem Shiraz Park” zajął pan Jan Wójcikowski i otrzymał bon o wartości 400 zł. do 
sklepów Cropp.

I miejsce z pracą zatytułowaną „Panorama z ukrycia” zajął pan Bartosz Domański i w nagrodę otrzymał bon o wartości 500 zł. 
do sklepów Cropp. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i dziękujemy sponsorowi.
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KONCERT CHÓRU UNIWERSYTETU SANTO TOMAS Z MANILI
Z odległych Filipin przybył do nas i zauroczył swoim śpiewem 
oraz tańcem Chór Uniwersytetu Santo Tomas z Manili. Kon-
cert – który odbył się w ramach IX Międzynarodowego Festi-
walu Chóralnego Mundus Cantat Sopot 2013 – przyciągnął 
w czwartek 23 maja br. do Gminnego Domu Kultury w Pierwo-
szynie prawdziwe tłumy wielbicieli muzyki.

Chór, założony i prowadzony przez profesora Fidela Calangę Jr, 
osiągnął niebywały sukces. Zaliczany jest do najlepszych mie-
szanych chórów na Filipinach, zachwyca słuchaczy wykonania-
mi utworów z różnych gatunków i wszystkich epok. W ciągu 20 
lat działalności odbył 19 tras koncertowych po Europie, Stanach 
Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, zdobywając 45 głównych 
nagród na różnych międzynarodowych konkursach chóralnych.

Mistrzowie Świata Odysei Umysłu 
przyjmują gratulacje od Wójta Gminy
Miło nam poinformować, że kreatywne dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Pogórzu, pod okiem dyrektor Elżbiety Czaja oraz 
pedagogów, zdobyły Mistrzostwo Świata 2013r. w konkursie 
kreatywnego myślenia „Odyseja Umysłu”.  
Z tej wyjątkowej okazji dnia 3 czerwca br. Wójt Gminy Kosa-
kowo spotkał się z uczniami i ich trenerami, którzy ze świato-
wych finałów w USA wrócili ze złotym pucharem i tytułem 
mistrzów świata. Dzieci z entuzjazmem dzieliły się wrażenia-
mi, jakie przyniósł niewątpliwie wyżej wspomniany wyjazd. 
Oprócz gratulacji i uścisku dłoni, Wójt Jerzy Włudzik podaro-
wał zwycięskiej drużynie i ich trenerom tablety, a drugiej gru-
pie Odyseuszy odtwarzacze MP4. 
Odyseja Umysłu to program edukacyjny rozwijający umiejętność 
kreatywnego myślenia, realizowany w formie konkursu. Biorą 
w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, lice-
aliści i studenci. W finałach w USA uczestniczyło ponad 8 tys. dzie-
ci i młodzieży z całego świata. Tym bardziej gratulujemy naszym  
młodym kreatywnym oraz ich trenerom: Elżbiecie Czaja, Urszuli 
Kozielskiej,  Danucie Narewskiej oraz Markowi Kułakowskiemu.
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VI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ KOSAKOWO 2013
Wielkie muzyczne święto dziecięcego śpiewu już za nami. Kto 
nie był – niech żałuje. Widownia zapełniła się do ostatniego miej-
sca i zdawała się reagować bardziej żywiołowo niż zazwyczaj. Nic 
w tym dziwnego: w środę 22 maja br. w Gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie, w przepięknych dekoracjach przygotowanych 
przez Panią Ewę Narloch -Kerszka, odbył się Koncert Galowy 
VI Festiwalu Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2013, zorgani-
zowany przez Wójta Gminy Kosakowo.

Występy fi nalistów oceniało Jury w składzie: Wójt Gminy Kosa-
kowo, Jerzy Włudzik (Przewodniczący), Weronika Korthals (wo-
kalistka, dyrygentka), prof. Krystyna Gorzelniak - Pyszkowska 
(pianistka, pedagog), dr Karol Dettlaff  (teatrolog, muzyk), Natalia 
Kościńska (podinsp. ds. oświaty.) Wyniki: 

Soliści, kat. Gimnazjum: I miejsce: Nikola Organiściak, II miejsce: 
Nikola Raczko, III miejsce: Diana Bhatt. Soliści, kat. kl. IV-VI SP: 
I miejsce: Oliwia Peplińska, II miejsce: Sara Muża, III miejsca: Mag-
dalena Mikulska oraz Aleksandra Gliniewicz.

Soliści, kat. do III kl. SP: I miejsce: Vanessa Sarkissian, II miejsce: Ka-
rina Gęsicka, III miejsce: Martyna Szarnecka;

Wyróżnienie: Tatiana Ślipy.
Zespoły, kat. do III kl. SP: I miejsce: Kantele, II miejsce: Kolorowe 
Nutki, III miejsce: Muszelki.

Ze względu na wyrównany poziom uczestników Jury postano-
wiło nie przyznawać nagrody Grand Prix. 

Dziecięcy śpiew nie był jednak jedyną atrakcją Festiwalu. W prze-
rwach obejrzeliśmy wspaniały pokaz iluzji w wykonaniu Tomasza 
Juszy. Wielki aplauz widowni wzbudziły również występy Wero-
niki Korthals oraz muzyka w wykonaniu prof. Krystyny Gorzel-
niak - Pyszkowskiej. Fundatorem nagród był sponsor Festiwalu – 
fi rma Trefl .

Na kolejne muzyczne emocje festiwalowe zapraszamy już we 
wrześniu, wtedy to odbędzie się VII Festiwal Piosenki Żołnierskiej

VIII  SPOTKANIA  CHÓRALNE – CZYLI  CO NOWEGO  W   GMINNEJ  CHÓRALISTYCE
W niedzielę 2 czerwca br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu 
odbyły się VIII Spotkania Chóralne.

Piękna pogoda  zdawała się sprzyjać i wspomagać organiza-
torów,  bowiem  wypełniona po brzegi sala  nie pomieściła 
wszystkich chętnych. Wielu z nich zmuszonych było skorzystać 
z ławek ustawionych specjalnie na tę okazję na dworze.  Cieszy, 
że  impreza ta zdobywa coraz więcej słuchaczy, ale też i renomę 
oraz  specjalne miejsce na kulturalnej mapie regionu. Przemawia 
za tym fakt, iż  z roku na rok liczba chętnych do wzięcia udziału 
w spotkaniach chóralnych rośnie, a w tegorocznej edycji była re-
kordowa – wystąpiło aż dziewięć zespołów chóralnych.

Wśród nich znalazły się  Bursztynki  z Mieroszyna,  Zespół Folk-
lorystyczny Nadolanie  z  Nadola,  Chór Lutnia z Luzina, „Jubile-
mum” z Żelistrzewa, Chór Św. Cecylii  z Pucka, Towarzystwo Śpie-
wacze im. J. Trepczyka z Wejherowa, Towarzystwo Śpiewacze 
im. K.Szymanowskiego  z Gdańska oraz nasz rodzime  zespoły 
- Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo  oraz chór Morzanie - or-
ganizator  imprezy.

Wszystkie grupy przedstawiły ciekawe programy, które nie po-
zwoliły uczestnikom się nudzić.

Występ chóru „Morzanie” okazał się miłym zaskoczeniem dla wie-
lu słuchaczy. Sukces w postaci dobrze wykonanego, ciekawego 

koncertu (o co zabiega i dba  niezawodny dyrygent -    prof. 
Przemysław Stanisławski)  wprawił w zdumienie zebranych. Za-
śpiewane przez Morzan  pieśni ludowe – ze skrzyni ogólnopol-
skiej  „To i hola”  oraz „ Kukułeczka” żywo rozruszały słuchaczy do 
wspólnego śpiewania. Największym jednak zaskoczeniem były, 
wykonane przez chór po raz pierwszy, nowe utwory -  Gruzińska  
pieśń ludowa „Suliko”  oraz  meadley „Der Kukuck”, które wywołały 
duży aplauz publiczności.

Gościem specjalnym tej edycji była francuska delegacja z  powia-
tu Gonneville la Malette  leżącego w Normandii. 

Organizator VII Spotkań Chóralnych – Kaszubski Regionalny Chór  
Morzanie  pragnie podziękować  sponsorom  i darczyńcom, bez któ-
rych  nie  udałoby się tego przedsięwzięcia przeprowadzić.  Wójtowi 
Jerzemu Włudzikowi   za wsparcie w zakresie organizacji  koncertu  
oraz pobytu delegacji francuskiej, Stanisławowi Śliwie – właścicie-
lowi Firmy „Celstan”  za szczególną przychylność, pomoc i wsparcie 
rzeczowe dla organizowanych Spotkań Chóralnych, Arkadiuszowi 
Żugier z Pracowni Złota i Bursztynu, Prezesowi Stowarzyszenia Po-
meranek p. W. Konkel - za pomoc w organizacji pobytu gości  z Fran-
cji na terenie Jastarni, Zarządowi Banku Rumia Spółdzielczego, który 
niezawodnie od lat, otacza Chór Morzanie wsparciem  rzeczowym 
oraz fi nansowym.



19BIULETYN GMINNY WYDARZENIA
DZIEŃ DZIECKA W GMINIE KOSAKOWO

Prawdziwe oblężenie dzieci i ich rodziców przeżył plac przy 
ulicy Żeromskiego w Kosakowie. Niewiarygodna moc atrakcji 
oraz wspaniała słoneczna pogoda sprawiły, że na Gminnym 
Dniu Dziecka, zorganizowanym 2 czerwca br. przez Wójta 
Gminy oraz szkoły Gminy Kosakowo, tłum małych i większych 
pociech – zarówno z Gminy Kosakowo, jak i z okolic, bawił się 
doskonale. 

Uśmiechnięte od ucha do ucha dzieci najpierw obejrzały 
przedstawienie „Zaczarowany młynek” w wykonaniu aktorów 

Studia Małych Form Teatralnych, Scenografi i i Reżyserii ART.-Re 
z Krakowa. Ledwo teatrzyk się skończył, już czekały inne atrak-
cje: konkurencje sprawnościowe przygotowane przez nauczy-
cieli szkół gminnych, dmuchany plac zabaw, zjeżdżalnie, ma-
lowanie twarzy, gry, zabawy, aquaball, konkursy z nagrodami, 
tory przeszkód, loterie oraz wiele innych atrakcji. 

Następców Kubicy ucieszyła możliwość przejażdżki na samo-
chodzikach akumulatorowych i quadzie, wielbicieli Robin Ho-
oda – konkurs strzelania z łuków, a dla młodych naukowców 
edukatorzy z Centrum Nauki „Experyment” z Gdyni przygoto-
wali przezabawny pokaz. Pociechy przecierały oczy ze zdumie-
nia, bowiem po placu przechadzał się sam Kubuś Puchatek we 
własnej osobie. Specjalne konkursy przygotowała Ochotnicza 
Straż Pożarna z Kosakowa.

Sponsorem części nagród była fi rma Trefl  z Sopotu. Zabawa 
była tak znakomita, że organizatorzy zdecydowali się nieco ją 
przedłużyć. Niestety wszystko co dobre, kiedyś musi się skoń-
czyć. Atrakcji z całą pewnością nie zabraknie również i na przy-
szłorocznym Dniu Dziecka.   

X UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLIC I GWIAZD 
W OGÓLNOPOLSKIEJ ALEI ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA

W sobotę 15 czerwca br. odbyła się jubileuszowa Uroczystość 
Odsłonięcia Tablic i Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei Zasłu-
żonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Rewie. 
Uroczystości poprzedziła sesja popularno-naukowa w Gmin-
nym Domu Kultury w Pierwoszynie, podczas której Związek 
Piłsudczyków RP, Polskie Towarzystwo Nautologiczne oraz Wójt 
Gminy Kosakowo wyróżnili zwycięzców Międzynarodowej 
Odysei Umysłu ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu. W trakcie 
sesji odbyło się wodowanie publikacji: jubileuszowego numeru 
Nautologii (nr 150 / 2013 r.) – laudację wygłosił redaktor na-

czelny prof. Bolesław Hajduk, a Matką Chrzestną mianowano 
Dyrektor SP w Pogórzu Elżbietę Czaja,  oraz książki Pierwszy 
w sztafecie autorstwa Daniela Dudy i Zbigniewa Urbany’ego; 
rolę Matki Chrzestnej tej drugiej książki pełniła Urszula Kozielska 
ze SP w Pogórzu. Michał i Jakub Szajna przedstawili referat Pro-
fesor Bolesław Kasprowicz – życie i działalność, a bsm. pchor. 
inż. Katarzyna Pękacka zaprezentowała rozprawę Admirał Ro-
muald Andrzej Waga – życie i działalność.

Po sesji popularno-naukowej przenieśliśmy się na Ogólno-
polską Aleję Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, by oddać tra-
dycyjny hołd wszystkim bohaterom polskiego morza. W tym 
roku Gwiazdami uhonorowano: prof. dr. hab. Bolesława 
Kasprowicza, Władysława Wagnera, admirała Romualda 
Andrzeja Wagę. Odsłonięto również Tablicę upamiętniają-
cą złożenie Ziemi pobranej z miejsca kaźni nad polski-
mi ofi cerami, policjantami i urzędnikami państwowymi 
z miejscowości: Katynia, Charkowa i Miednoje. 
Wiązanki pod Krzyżem Morskim złożyli m.in.: Poseł na Sejm RP 
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Dowódca Marynarki Wojen-
nej admirał fl oty Tomasz Mathea, Wiceprezes Związku Piłsud-
czyków RP Stanisław Władysław Śliwa, Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Nautologicznego prof. Daniel Duda, starosta Powiatu 
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Puckiego Wojciech Dettlaff oraz Wójt Gminy Kosakowo Jerzy 
Włudzik. 

Admirał floty Tomasz Mathea, na wniosek Zarządu Krajowego 
Związku Piłsudczyków RP, uhonorował medalem za zasługi 
dla Marynarki Wojennej: Wójta Gminy Kosakowo Jerze-
go Włudzika, z-cę Wójta Zdzisława Miszewskiego, Tade-
usza Szajnę, Tomasza Boguckiego, Andrzeja Spirydowi-
cza, Alinę Mroczkowską, Wiesława Leszka Ząbka.
Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Orde-
ry Honorowe Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej 
za wybitne zasługi w krzewieniu pamięci zasług dla Polski przez 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz Złote 
Krzyże Związku Piłsudczyków RP za wybitne zasługi w krzewie-
niu idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wójt Gminy wręczył plakiety upamiętniające 10-lecie po-
wstania Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza  
w Rewie osobom, które przyczyniły się do powstania Alei oraz 
rozwoju idei czynnego zaangażowania w krzewienie pamięci  
o bohaterach polskiego morza (m. in. Teresie Krzysztof, małżon-
ce pomysłodawcy Alei).  

PROF. DR HAB. BOLESŁAW KASPROWICZ – urodził się  
2 grudnia 1895 w Gnieźnie, ukończył studia ekonomiczne w Wyższej 
Szkole Handlowej w Berlinie. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego  
w stopniu podporucznika. Od 1930 r. był wykładowcą Instytutu Han-
dlu Morskiego i Techniki Portowej w Gdyni, a od 1937 r. członkiem za-
łożycielem pionierskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki w Gdyni. Od 
1948 r. związany z Wyższą Szkołą Handlu Morskiego w Gdyni. W latach 
1962-1965 rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, w której 
stworzył i kierował katedrą Ekonomiki Transportu Morskiego. Doktor 
honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu w Ros-
tocku. Odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim Odrodzenia 
Polski, Wielkopolskim Krzyżem powstańczym oraz Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. W okresie 1969-1976 pełnił funkcję Przewod-
niczącego Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. 
Zmarł 9 grudnia 1982 r.; został pochowany na cmentarzu katolickim 
w Sopocie. 

WŁADYSŁAW WAGNER – urodzony 17 września 1912 r. w Krzy-
żowej Woli. Pierwszy Polak, który opłynął kulę ziemską pod żaglami 
(8 lipca 1932 r. – 4 lipca 1939 r.) – bez sponsorów i kontaktów z me-
diami. Pisarz, publicysta. W rejs dookoła świata wypłynął z Gdyni na 
znalezionej i odbudowanej wspólnie z kolegami 9-metrowej łodzi 
motorowo-żaglowej, nazwanej Zjawą. W trakcie podróży zbudował 
dwa następne jachty (Zjawa II, Zjawa III). Łącznie przepłynął ponad 50 
tysięcy mil. Swoją wyprawę traktował w kategorii misji patriotycznej, 
przyczyniając się do popularyzacji Polski w świecie. Rok 2012 został 
obwołany Rokiem Wagnera z racji trzech okrągłych rocznic: 100 lat od 
narodzin, 80 lat od wyruszenia w wokółziemski rejs i 20 lat od śmierci. 
Kapitan Władysław Wagner zmarł 15 września 1992 r. w Winter Park. 

ADMIRAŁ ROMUALD ANDRZEJ WAGA – Polski admirał, morski 
dyplomowany oficer pokładowy okrętów torpedowych i rakietowych. 
Urodzony 26 stycznia 1936 r. w Lublinie. W latach 1954-1996 służył  
w Siłach Zbrojnych. Dnia 24 sierpnia 1979 r. objął stanowisko dowód-
cy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Pod jego dowództwem 
Marynarka Wojenna rozpoczęła proces integracji z siłami morskimi 
NATO oraz modernizacji technicznej. Postanowieniem Prezydenta RP 
z 8 maja 1995 r. otrzymał awans na stopień admirała. Dowódcą Mary-
narki Wojennej był do 28 lutego 1996 r. Odznaczony m.in. Krzyżami: 
Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi, amerykańskim medalem Legion of Merit, przyzna-
wanym za szczególne zasługi w międzynarodowej współpracy i utrzy-
maniu światowego pokoju. Zmarł 29 listopada 2008 r.
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III KOSAKOWSKI FESTYN RODZINNY

KOSAKOWSKI KLUB SENIORA

W sobotę 8 czerwca odbył się III Kosakowski Festyn Rodzinny, 
organizowany przez mieszkańców ul. Kalinowej. Pogoda dopi-
sała, tak samo, jak i uczestnicy (w tym roku było ich ponad 100), 
którzy wzięli udział w nowych grach i konkurencjach sporto-
wych,  Wszyscy mogli z bliska obejrzeć wóz strażacki oraz uga-
sić pożar razem ze strażakami z OSP Kosakowo. Każdy mógł stać 
się na chwilę harcerzem i wziął udział w przygotowanych przez 
harcerki konkurencjach z III Kosakowskiego Zastępu Harcerek 
„Chata”. Można było również zatańczyć razem z grupą taneczną 
dziewczyn ze szkoły w Mostach pod opieką p. Baranowskiej. 
Dużym powodzeniem cieszyła się nowa konkurencja - zawo-
dy drużynowe w biegu z przeszkodami. Drużyna, która zajęła 
I miejsce otrzymała bon, ufundowany przez pizzerię „Ciao Bella” 
w Pierwoszynie.

Tradycyjnie, na zakończenie festynu rozlosowane nagrody ufun-
dowane przez  Wójta Gminy Kosakowo, Radnego Wsi Kosakowo, 
Zakład Fryzjerski „Domino” oraz Zakład Stolarski - Sławomir Ką-
dziela oraz z Gminnego Funduszu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.
Nie zabrakło ciast upieczonych przez Mieszkańców oraz zasponso-
rowanych przez Panią Ewę Marek. Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom i osobom, które wspierały i organizowały festyn, jak również 
małym i dużym sportowcom. Podziękowania kierujemy także do 
proboszcza z Kosakowa ks. Jana Grzelaka, który zaszczycił festyn 
swoją obecnością. Do zobaczenia za rok! 

W czwartek 23 maja br. w Gminnym Domu Kultury w Pier-
woszynie odbyło się spotkanie organizacyjne Kosakowskiego 
Klubu Seniora, któremu towarzyszył – co niezmiernie cieszy – 
szeroki oddźwięk ze strony osób starszych z Gminy Kosakowo. 
Klub adresowany jest do osób powyżej 55. roku życia, pragną-
cych aktywnie spędzić swój czas wolny, uczestniczyć w cieka-
wych spotkaniach przy kawie w Domu Kultury w Pierwoszynie, 
zajęciach komputerowych, językowych, hobbistycznych (jak 
pokazało pierwsze zebranie – źródło pomysłów jest nieograni-
czone, czekamy na dalsze!). Licznie przybyli seniorzy zapoznali 
się z projektem oraz ofertą programową powstającego klubu, 
wzięli udział w wielkiej „burzy umysłów”. 

Kosakowski Klub Seniora powstaje z inicjatywy Wójta Gminy 
Kosakowo Jerzego Włudzika. Jego organizacją zajmuje się Fun-
dacja Fly, która otrzymała dofi nansowanie z budżetu Gminy 
w ramach grantu. 

Wszelkie informacje uzyskać można w Referacie ds. Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo – oso-
biście (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) lub pod 
numerem telefonu: (58) 620-06-95. Uwaga: startujemy już we 
wrześniu tego roku!
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KONKURSY
Miło nam poinformować Państwa, iż wyróżnieni w konkursie 
na elektroniczną kartkę Gminy Kosakowo zostali: Michał Piłat, 
Sylwia Zajda, Urszula Płotka, Wiesław Płotka. Laureatką konkur-
su została pani  Izabela Klimek. Gratulujemy.

Zapraszamy do zapoznania się z urokliwymi pejzażami naszej 
gminy utrwalonymi obiektywem zwycięzców. Elektroniczne 
kartki  z pozdrowieniami z gminy będzie można już niedługo 
wysłać ze strony urzędu.

Konkurs na e-kartkę rozstrzygnięty

W roku szkolnym 2012/2013 Komunalny Związek Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” zorganizował V edycję konkursu fotografi cz-
nego pt. „Obszary chronione w moim regionie”.  Celem 
konkursu jest:

- zwiększenie zakresu korzystania z obserwacji bezpośrednich, 
dokonywanych przez uczniów w trakcie zajęć w terenie i wy-
cieczek oraz jak najczęstsze nawiązywanie do regionu, w któ-
rym uczeń mieszka,

- rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego, 
znajomość tematu związanego z ochroną powierzchni ziemi,
- ukazanie różnorodności regionu Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  pod  względem zróżnicowanych 
warunków środowiska (obszary chronione, parki krajobrazowe, 
rezerwaty, pomniki przyrody)

- kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości po-
znawczej (rozwój indywidualny) oraz postawy obywatelskiej, 

Konkurs fotograficzny pt. „Obszary 
chronione w moim regionie”

W tegorocznej edycji konkursu „Mała nakrętka duży pro-
blem”, organizowanego przez Komunalny Związek Gmin „Do-
lina Redy i Chylonki” wśród szkół gimnazjalnych miast i gmin 
objętych działaniami związku, Gimnazjum w Mostach zajęło 
II miejsce.  Zadaniem była zbiórka plastikowych nakrętek oraz 
wykonanie projektu „Eko torby”. 

Cel konkursu: uświadomienie dzieciom i młodzieży potrze-
by segregacji odpadów, zwrócenie uwagi na skalę problemu 
związanego z dużą ilością odpadów opakowaniowych, przy-
bliżenie zasad prawidłowej segregacji odpadów opakowanio-
wych (różne pojemniki na różne surowce wtórne, odkręcanie 
nakrętek, zgniatanie butelek plastikowych/kartoników jako 
droga do zmniejszania objętości odpadów), ochrona zasobów 
przyrody.

Promowaniem działań proekologicznych zajęły się panie: Anna 
Gerber i Elżbieta Totzke.

Konkurs „Mała nakrętka duży problem”

sprzyjającej rozwojowi społecznemu.

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie Gimnazjum w Mostach:
I miejsce – Natalia Janta (klasa IB) „W blasku zachodzącego 
Słońca”,
II miejsce – Natalia Prętka (klasa IB) „Mechlińskie Łąki”.

Od wielu lat szkolnym koordynatorem działań fotografi cznych 
w naszej szkole jest pani Anna Gerber. Uroczyste wręczenie na-
gród odbyło się w dniu 12 czerwca 2013 roku w Filharmonii 
Kaszubskiej w Wejherowie.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w roz-
wijaniu swoich pasji i zainteresowań.

ZWIEDZANIE FABRYKI GIER I PUZZLI TREFL
4 czerwca - w ramach dobrej współpracy gminy Kosakowo 
oraz fi rmy Trefl  - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dębogó-
rzu wraz z wychowawcą i dyrektor szkoły Haliną Foltynowicz 

Sprawdziany szóstoklasistów - Szkoły Podstawowe w Gminie Kosakowo 
na pierwszym miejscu w województwie
Dnia 8 kwietnia br. uczniowie klas VI w całej Polsce przystąpi-
li do  pisania sprawdzianu. Celem jego było zbadanie stopnia 
opanowania przez uczniów kończących szóstą klasę szkoły 
podstawowej umiejętności niezbędnych na dalszym etapie 
kształcenia. Bada się umiejętności opisane w standardach wy-
magań egzaminacyjnych w zakresie pięciu kategorii: czytanie, 

pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie 
wiedzy w praktyce.
Jak wynika z danych umieszczonych na stronie internetowej 
organu prowadzącego, średni wynik sprawdzianu w 2013 
roku w gminach województwa pomorskiego uplasował nasze 
szkoły podstawowe na pierwszym miejscu.

zwiedzili fabrykę puzzli i gier planszowych fi rmy TREFL. Dzieci 
z zainteresowaniem przyglądały się jak powstają przedmioty 
ich zabaw, dostały też je w prezencie.
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Dzień Unii Europejskiej w SP w Mostach

Zrealizowano: cykl spotkań z ciekawymi ludźmi w naszej gmi-
nie, badania społeczne (kwestionariusze opracowane były  
przez międzynarodowych współpartnerów ), organizację 
Dnia Comeniusa (logo, materiały dydaktyczne itp.), wyjazdy 
uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich

•	III etap „INTERFACE” -  tu uczniowie mieli pokazać siebie 
na tle społeczności szkolnej, a także znaleźć najważniejsze 
„twarze”  i postacie  szkoły oraz gminy

Zrealizowano: konkurs plastyczny „Maska – moja druga twarz”, 
konkurs j. angielskiego, wystawę projektów klasowych o pań-
stwach partnerskich, badania ankietowe wyłaniające TWARZE 
SZKOŁY  i TWARZE GMINY KOSAKOWO, konkurs fotografi czny 
pod ww. hasłem

Na podsumowanie projektu możemy stwierdzić, że jego realizacja bardzo 
nas wzbogaciła . Pozwoliła lepiej się oznać społeczności szkolnej i lokal-
nej, poznać naszych europejskich partnerów. Wiemy jak wyglądają szkoły 
w Walii, Irlandii i Hiszpanii . Wiemy jak przebiega edukacja w innych kra-
jach. Możemy korzystać z dobrych praktyk podpatrzonych za granicą 
i cieszyć się, że nasi partnerzy oceniają nas i nasze dokonania wysoko. 
Wszyscy doceniliśmy znaczenie nauki języków obcych, poznawania świa-
ta i nowych  ludzi oraz nawiązaliśmy liczne przyjaźnie.

Pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół, dziękujemy naszym nauczy-
cielom i dyrekcji szkoły za tą wspaniałą przygodę.

uczniowie Szkoły Podstawowej w Mostach

Mosty w programie  „SZKOŁY KREATYWNYCH UMYSŁÓW" 

Czwartek 9-go maja był wyjątkowym dniem w Szkole Podsta-
wowej w Mostach. Świętowano Dzień Unii Europejskiej, a tym 
samym zakończenie międzynarodowego projektu programu 
Comenius - „Nasza ucząca się społeczność”.

Na realizację tego projektu szkoła pozyskała 10 000 Euro. Wyko-
rzystano je na realizację 3 etapów  w okresie 2 lat tj. od IX 2011  
do V 2013 roku.  

Podsumowanie dwuletnich działań projektowych w SP w Mo-
stach:

•	I etap – „Project 35” to projekt pragnień i dążeń dzieci, które 
urodziły się w roku 2000, zatem obecnie mają 11 lat. Pro-
jekt ten miał na celu pokazać  życie marzeń  w 2035 roku: 
jacy będą, jakie marzenia spełnią, co będzie ich cieszyć, 
z czego będą dumni, gdzie będzie ich dom, jaką stworzą 
rodzinę? Jak nasza społeczność i szkoła przygotowuje 
dzieci do ich spełnienia? 

Zrealizowano: konkursy - Moda 2035 roku i  Pojazdy 2035, 
projekt osiedla 2035 projekty w języku angielskim na temat: 
Ja i moja rodzina w 2035 roku hymn projektu, którego auto-
rem jest p. D. Hrycz – nauczyciel muzyki naszej szkoły.

•	II etap „4Learning” – w  projekcie tym dzieci próbowa-
ły znaleźć odpowiedź na pytanie co jest najważniejsze: 
Uczenie się ze sobą?    Uczenie się od siebie?   Uczenie 
się dla samego siebie? Projekt ten przedstawił preferowa-
ne style uczenia się każdego członka naszej społeczności i, 
co najważniejsze, pokazał zyski wynikające ze współpracy 
i wymiany doświadczeń.

Do tego ogólnopolskiego innowacyjnego programu edu-
kacyjnego zakwalifi kowało się 48 szkół z całego kraju, a tylko 
3 z województwa pomorskiego. Szkoła w Mostach jest jedyną 
szkołą liczącą powyżej 300 uczniów realizującą ten program 
w województwie.

Innowacyjność programu polegać będzie na: projektowa-
niu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego 
interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie w szcze-
gólności treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, 
technicznej, komputerowej i elementów przedsiębior-
czości. Dodatkowo opracowane zostaną 2 programy zajęć po-
zalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdol-
nych oraz mających trudności w nauce. Ww.  programy będą 
zgodne z podstawą programową, a ich nowatorstwo polegać 
będzie na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielo-
rakich inteligencji H. Gardnera (z uwzględnieniem m.in. 
określenia profi li inteligencji i indywidualnych stylów uczenia 
się uczniów) i TRIZ-Pedagogiki (umiejętność radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju 
kompetencji matematyczno - przyrodniczych i technicznych). 
TRIZ jest mało znana w polskiej szkole.

Opracowane programy eksponować będą metody aktywizu-
jące, jak np. metoda projektów (integrująca wielość aktywnych 
metod pracy uczniów), doświadczenia i eksperymenty, mapy 
myśli.

Co roku Partnerzy Projektu m.in. Stowarzyszenie Nauczycie-
li Matematyki i Centrum Nauki Kopernik organizować będą 
KONKURS "ZAPLANUJ WYJAZD EDUKACYJNY" jako formę roz-
wijania kompetencji przedsiębiorczych uczniów .
W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w specjalnie 
dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT. Pozwolą one na stwo-
rzenie w szkołach pracowni sanlukańskich. Nazwa pracowni 
nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, która jako pierw-
sza w świecie w XVI w. zastosowała metodę projektu. 
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III SAMORZĄDOWE REGATY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA MIECZYSŁAWA STRUKA
14 czerwca br. odbyły się w Pucku III Samorządowe Regaty 
Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława 
Struka. W regatach udział wzięły dwie załogi z Gminy Kosa-
kowo. Miło nam poinformować, że załoga w składzie: Maciej 
Twarowski z Suchego Dworu (sternik), Mirosław Skolimowski, 
Paweł Kawalec – zajęła II miejsce. Serdecznie gratulujemy. 

WYNIKI II ETAPU BIEGOWEGO GRAND-PRIX 2013 O PUCHAR STAROSTY

W sobotę 25 maja br. w Mechelinkach odbył się II Etap Biego-
wego Grand-Prix 2013 o Puchar Starosty Puckirgo. 

Najlepsi biegacze spośród mieszkańców Gminy Kosakowo 
to, odpowiednio: p. Grzegorz Kropidłowski z Suchego Dworu 
(III m. w swojej kategorii wiekowej) oraz Natalia Murawska z Ka-
zimierza (II m. w kategorii kobiet); najmłodszym uczestnikiem 
zawodów był Jakub Kałaska (lat 6) z Rewy. Gratulujemy!

Najlepsi sportowcy w każdej kategorii otrzymali pamiątkowe 
medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Wójta Gminy Kosakowo. Zapraszamy ponownie za rok!

Kolejny etap odbędzie się 29 czerwca 2013 r. na terenie Gminy 
Krokowa.

Pełne wyniki Etapu w Mechelinkach dostępne na stronie 
www.kosakowo/rkis/ w zakładce SPORT – wydarzenia.

ROZGRYWKI LETNIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2013 O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO
Na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Obrońców Kępy 
Oksywskiej w Dębogórzu, w niedzielę 26 maja br.  rozpoczęły się 
rozgrywki Letniej Ligi Piłki Nożnej 2013 o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo. Tytułu sprzed roku broniła ekipa Rewy, która wyprze-
dziła w walce o mistrzostwo obecnego mistrza powiatu puckie-
go w Futsalu – drużynę Dębogórza Wybudowania.

Obecny na inauguracji Wójt Gminy Jerzy Włudzik dokonał ofi cjal-
nego otwarcia. Przed trzecim meczem odbyła się również mała 
uroczystość: zawodnicy z Dębogórza Wybudowania odebrali 
z rąk Wójta Puchar Fair-Play (zdobyty zimą wspólnie z zespołem 
Rewy) za ostatnie Rozgrywki Halowe 2012/2013.

W klasyfi kacji najlepszych strzelców prowadzi Tomasz Lewań-
czyk z Dębogórza Wybudowania (8 bramek). 2 trafi enia mniej 
na koncie mają: Marek Denc z Pierwoszyna oraz Mateusz Ślu-
zek z Rewy. Aktualne wyniki, tabele, statystyki meczowe itp., 
dostępne są na podstronie Referatu ds. Kultury i Sportu pod 
adresem: kosakowo.pl/rkis/sport

l.m. pkt. bram.
 1. Rewa 3 7 22 - 13
 2. Delfi n Rewa 2 6 14 - 9
 3. Dębogórze Wyb. 3 6 23 - 10
 4. Pierwoszyno 3 3 14 - 19
 5. UKS Mosty 2 3 10 - 18
 6. Kazimierz 2 1 5 - 9
 7. Sokół Kosakowo 3 0 13 - 23

Tabela po 3. kolejce

W dniu 27 maja br. w Szkole Podstawowej w Mostach odbył 
się I etap naboru do UKS Mosty. Na boisku sportowym „Orlik” 
stawiła się ponad setka dzieci - dziewczynek i chłopców, które 
nie tylko mogły pograć w mini turniejach, ale również spró-
bować swoich sił w innych konkurencjach zręcznościowych. 
W rozgrzewkach i wybranych elementach treningowych wzięli 
udział zawodnicy UKS Mosty.

Zarząd UKS Mosty pragnie złożyć serdeczne podziękowania 
Dyrektor Szkoły w Mostach, Pani Annie Szymborskiej, Wicedy-

NABÓR 2013 – UKS MOSTY
rektor, Pani Annie Podgórskiej – za pomoc i współpracę, na-
uczycielom za organizację grup, które brały udział w naborze 
oraz sponsorom za ufundowanie nagród dla uczestników.
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TURNIEJ TYMBARKA – LIDER DĘBOGÓRZE WICEMISTRZEM POWIATU

Ogólnopolskie Wybory Bursztynowej 
Miss Lata 2013

Półkolonie w Rewie

Piękne kobiety na tle wspaniałych krajobrazów mechelińskiej 
plaży – czyli impreza, której przegapić nie wolno: Ogólnopol-
skie Wybory Bursztynowej Miss Lata 2013, organizowane 
przez Wójta Gminy Kosakowo, tradycyjnie poprowadzi Con-
rado Moreno - Hiszpan polskiego pochodzenia, znany m.in. 
z programu telewizyjnego „Europa da się lubić”. Gwiazdą wie-
czoru będzie znany wokalista Marco Bocchino. 

Zapraszamy w niedzielę 21 lipca br. od godz. 18:00 – WSTĘP 
WOLNY. Wcześniej, od godz. 16:00, odbędą się Wybory Małej 
Miss Lata (zapisy: od godz. 15:00 przy scenie plenerowej dla 
dziewczynek w wieku 3-10 lat).

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym informuje-
my, że w szkole winsurfi ngu -  Surfstacja w Rewie. będą się tego 
lata odbywały półkolonie dla dzieci i młodzieży w wieku 6 do 
16 lat W programie: piłka plażowa, rowery wodne, żeglarstwo, 
rejs łodzią motorowa na cmentarzysko wraków w Kuźnicy, 
spływ kajakowy rzeką Redą, nauka i doskonalenie windsurfi n-
gu, opieka instruktora podczas zajęć, obiad, pianki, kapoki, cały 
sprzęt wypożyczalni, sprzęt windsurfi ngowy. 

Zajęcia będą prowadzone przez całe wakacje 5 dni w tygodniu 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00.Organizator 
SURFSTACJA w Rewie. Zapisy i dodatkowe informacje: tel. 696-
307-366, e-mail surf stacja@surfstacja.

ZAKOŃCZENIE ROZGRYWEK LIGOWYCH U SENIORÓW I JUNIORÓW
W ostatnim meczu tej rundy, 16 czerwca br. na boisku przy Zło-
tych Piaskach w Kosakowie, Sztorm Mosty podejmował druży-
nę Wichra Wierzchucino. Przed meczem wiadomo już było, że 
bez względu na wynik, drużyna z Gminy Kosakowo, trenowa-
na przez Roberta Mądrzaka, zakończy rozgrywki w A-Klasie na 
3. miejscu. Mecz zakończył się remisem 0:0. 

Dzień wcześniej, również w Kosakowie, swój ostatni mecz 
w B-Klasie grały rezerwy Sztormu, prowadzone przez Radosła-
wa Styna. Po przegranej pierwszej połowie, w drugiej udało się 
odrobić straty i ostatecznie wygrać z Barką Łebno 5:3 (1:3). Dru-
żyna Sztormu II Mosty zakończyła rozgrywki na 7. miejscu.

Ligowe drużyny juniorskie reprezentujące Gminę Kosakowo 
zakończyły sezon, odpowiednio: Sztorm Mosty (Junior-B) Mi-
chała Michalskiego na 7. miejscu; Sztorm Mosty (Junior-C2) 
Pawła Formelli również na 7. miejscu; Lider Dębogórze (Junior-
-D1) Mariusza Wińskiego - na 9. miejscu.

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Z podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku to ofi cjalne Mistrzostwa w kategorii U-10 dla 
chłopców i dziewcząt. Sponsorem rozgrywek już od siedmiu 
lat jest fi rma Tymbark, a organizatorem Polski Związek Piłki Noż-
nej.

Drużyna ZSP/UKS Dębogórze swoje rozgrywki rozpoczęła eli-
minacyjnym Turniejem w Mostach (9 maja br.), w którym zajęła 
I miejsce, wygrywając po zaciętej grze z drużyną UKS Mosty. 
W Mostach drużynę z Dębogórza reprezentowali: Artur Eliasz, 
Kamil Łużny, Radosław Miszewski, Jędrzej Szczygieł, Tomasz 
Ilnicki, Filip Filipowicz, Karol Kurtyka, Szymon Kozielski, Jakub 
Wójcikowski.

Kolejnym etapem rozgrywek był już Turniej w Helu (23 maja 
br.). Reprezentacja Zespołu Szkolno-Przedszkolego oraz UKS 
Lider z Dębogórza stawiała się w nieco innym składzie: Ra-
dosław Miszewski, Kamil Łużny, Artur Eliasz, Jędrzej Szczygieł, 
Stanisław Szrama, Szymon Kozielski, Jakub Wójcikowski, Łukasz 
Siemczuk, Michał Taczała. W turnieju wzięły udział 3 zespoły 
z powiatu puckiego: Dębogórze, Jastarnia oraz Hel (reszta za-
kwalifi kowanych drużyn nie dojechała).

Zespół prowadzony przez trenera Mariusza Wińskiego w pierw-
szym meczu uległ niestety reprezentacji Jastarni 0:3. W drugim 
spotkaniu chłopcy pewnie wygrali z gospodarzami turnieju 4:1 
i zajęli ostatecznie II miejsce w rozgrywkach fi nałowych.

Gratulujemy wicemistrzostwa Powiatu. Tak trzymać 

Dopiero przed nami…
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Występy muzyczne poprzedzą tego samego dnia emocje sportowe: 

V OTWARTE REGATY O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO,
organizowane we współpracy z Klubem Żeglarskim Rewska Szkuta

 – start godzina 10:00. Więcej informacji pod nr. tel. 501-498-422 – Janusz Frąckowiak.

Najwyższy już czas przywitać wakacje w Rewie! Otwarcie se-
zonu letniego w tej miejscowości zapowiada się w tym roku 
wyjątkowo atrakcyjnie: sportowo i muzycznie. 
Dnia 30 czerwca br. na świeży powiew muzyki szantowej 
znad samego morza Wójt Gminy Kosakowo zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Gminy oraz turystów. Koncert odbędzie się 
w Rewie przy Alei Zasłużonych Ludzi Morza, gdzie od godz. 
17:00 rozbrzmiewac będą piosenki o morzu, morskim życiu 
i bohaterskich marynarzach w wykonaniu: Ryszarda Muzaja, 
zespołów: Fucus oraz Kochankowie Rudej Marii. Gwiazdą 
Wieczoru będzie zespół The Coast z wokalistką Weroniką 
Korthals.

„Koncert szantowy i nie tylko...” na rozpoczęcie sezonu letniego

KALENDARZ IMPREZ  LIPIEC - SIERPIEŃ
Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce
29. VI (6:00) Rybacka pielgrzymka na odpust Piotra i Pawła 

(powrót ok. 20:00)
Port Mechelinki,

Sołectwa Mechelinki,
Rybacy

Zatoka Pucka:
Mechelinki - Puck - Mechelinki

29. VI (9:00) Memoriał Teresy Remiszewskiej – Regaty żeglarskie Rewska Szkuta Zatoka Pucka, Rewa

29. VI (10:00) III etap Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego o Puchar 
Starosty

LKS Puck,
UG Krokowa

Gmina Krokowa

30. VI (10:00) V Otwarte Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo Wójt,
Rewska Szkuta

Zatoka Pucka, Rewa

30. VI (17:00) Koncert Szantowy i nie tylko... na rozpoczęcie sezonu let-
niego. Gwiazda Wieczoru: The Coast z Weroniką Korthals

Wójt Szpyrk w Rewie

1. VII – 31. VIII Program Wakacje 2013
– Edukacja Żeglarska dla dzieci z Gminy Kosakowo

Wójt,
Rewska Szkuta

Zatoka Pucka, Rewa

1-9. VII Wystawa księdza Pasierba ZKP o. Dębogórze Checz Nordowych Kaszebów w Kosakowie

3-6. VII,
7. VII

Heineken Open'er Festival 2013
Koncert Rihanny

Alter-Art Lotnisko Gdynia-Kosakowo

6. VII Zjazd Kaszubów we Władysławowie udział ZKP o. Dębogórze Władysławowo

7. VII V kolejka Letniej Ligi Piłki Nożnej 2013
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Boisko w Gminie Kosakowo

7-14. VII I Pierścień Zatoki Puckiej – rejs Port Mechelinki Zatoka Pucka

14. VII VI kolejka Letniej Ligi Piłki Nożnej 2013
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Boisko w Gminie Kosakowo

8-21. VII,
22.VII – 4.VIII

Obóz żeglarski dla dzieci w wieku 10-17 lat Rewska Szkuta Zatoka Pucka, Rewa

20. VII IV etap Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego o Puchar 
Starosty

LKS Puck,
UM Hel

Hel

21. VII (16:00) Wybory Małej Miss i Bursztynowej Miss Lata2013. 
Prowadzenie: Conrado Moreno, Gwiazda Wieczoru: Marco 

Bocchino

Wójt Scena Plenerowa w Mechelinkach

22. VII (10:00) I Rejs dla Seniorów Port Mechelinki,
Koło Seniorów w Kosakowie

Zatoka Pucka

28. VII VII kolejka Letniej Ligi Piłki Nożnej 2013
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Boisko w Gminie Kosakowo

VII/VIII Turniej Siatkówki Plażowej Wójt Plaża w Rewie

10. VIII (10:00) V Otwarte Regaty o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Kosakowo

Rada Gminy,
Rewska Szkuta

Zatoka Pucka, Rewa

15. VIII (12:00) Święto Wojska Polskiego Wójt Kosakowo

15. VIII (13:30) XVII Festyn Kaszubski
Koncert (godz. 18:00): Ivan Komarenko

Wójt,
ZKP o. Dębogórze

Szpyrk w Rewie

16. VIII (17:00) Dni Gminy Kosakowo: VII Kosakowska Noc Kabaretowa. 
Kabarety (godz. 20:00): Smile i Limo

Wójt Plac vis-à-vis Urzędu Gminy Kosakowo



27BIULETYN GMINNY KALENDARZ IMPREZ

BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesięcznik Rady 
i  Wójta Gminy Kosakowo

Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 
 Tel. (058) 660 43 00, Fax (058) 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy ostatni tydzień miesiąca. Nakład 3720 egz.

druk i projekt:

AGPRESS
Nowa Biała 34

09-411 Biała k. Płocka

www.agpress.pl

Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce
17. VIII (10:00) Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo

– wyłącznie dla mieszkańców Gminy Kosakowo
Wójt,

Rewska Szkuta
Zatoka Pucka, Rewa

17. VIII (16:00) Dni Gminy Kosakowo: Koncerty Gwiazd
Koncerty (godz. 19:30): Ewelina Lisowska, Feel

Wójt Plac vis-à-vis Urzędu Gminy Kosakowo

24 (25). VIII XIII Marsz Śledzia: Kuźnica – Rewa Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa z/s w 
Gdyni, Wójt, OSP Kosakowo

Trasa przez Zatokę Pucką:
Kuźnica - Rewa

VIII Uroczystości Odpustowe w Para� i Św. Rocha Para� a Św. Rocha w Rewie Kościół Św. Rocha w Rewie

31. VIII Memoriał Bogdana Kamieńskiego – Regaty żeglarskie Rewska Szkuta Zatoka Pucka, Rewa

Ważniejsze telefony:

- Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo - tel. (58) 660 43 00; - Biuro Rady Gminy Kosakowo - tel. (58) 660 43 25; - Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - tel. (58) 620 06 95; - Biblioteka Publiczna 
im. Augustyna Necla w Kosakowie - tel. (58) 735 46 56; - Gminna Komisja Pro� laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tel. (58) 620 06 95; - Gimnazjum w Mostach - tel. (58) 679 23 
90; - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu - tel. (58) 679 13 25; - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach - tel. (58) 679 13 21; - Szkoła Podstawowa 
w Pogórzu - tel. (58) 665 76 30; - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze – prezes, Danuta Tocke: tel. 664 720 707; - Kaszubski Regionalny Chór Morzanie – prezes, Wanda Krause: tel. 792 
679 133; - KS Sztorm Mosty – prezes, Antoni Wica: tel. 608 276 893; - UKS Lider Dębogórze – prezes, Mariusz Wiński: tel. 602 385 709; - UKS Mosty – prezes, Kazimierz Wróbel: tel. 504 005 439; - Klub 
Żeglarski Rewska Szkuta – sekretarz, Dagmara Sypniewska-Skwara: tel. 606 356 314; - Stowarzyszenie Żeglarskie Port Mechelinki – sekretarz, Wiesław Chojnacki: tel. 696 532 152

PISMO DO PREMIERA W SPRAWIE BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ




