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Szanowni 
Dyrektorzy, Nauczyciele, Przedstawiciele Związków  Nauczycielstwa Polskiego, 
Solidarności  i  ZHP, pracownicy administracji i obsługi

pozwólcie, że z okazji święta Dnia Edukacji Narodowej wyrażę szacunek dla Waszej pracy 
oraz podziękuję za trud i zaangażowanie z jakim edukujecie i wychowujecie naszych 
młodych mieszkańców.

Niech rozpoczęty niedawno  rok szkolny będzie dla Państwa czasem zadowolenia, reali-
zacji zamierzonych celów i satysfakcji z wykonywanej wymagającej pracy.

W imieniu Rady Gminy Kosakowo
Przewodniczący

Mirosław Marek

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Kosakowo

Jerzy Włudzik

Więcej informacji na stronie   9

JERZY WŁUDZIK NAJLEPSZYM WÓJTEM W POLSCE !
Wieloletni dorobek pracy Wójta Gminy Kosakowo po raz kolejny został doceniony. 
Podczas XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy rozstrzygnięto konkurs dziennika 
Rzeczpospolita „Lider Samorządu 2013”. Najlepszym wójtem został Jerzy Włudzik Wójt 
Gminy Kosakowo - sprawujący swój urząd od 2002r. W kategorii miast wyróżniono 
Jacka Karnowskiego - Prezydenta  Sopotu, w kategorii gmin miejskich i miejsko – 
wiejskich Grzegorza Benedykcińskiego - Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

Na początku września odbywały się gminne dożynki, wieńczą-
ce bogaty program letnich imprez plenerowych. Nie inaczej 
było w tym roku – w niedzielę 8 września obchodziliśmy Święto 
Plonów, organizowane przez Wójta Gminy oraz Sołtysów.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia „Zasłużony 
dla Rolnictwa” oraz „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
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Na początku września odbywały się gminne dożynki, wieńczą-

DOŻYNKI GMINY KOSAKOWO
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W dniu 29 sierpnia br. odbyła się XLVI Zwyczajna Sesja Rady 
Gminy.
 
Radni podczas sesji jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie 
nadania nazw nowym ulicom w naszej gminie: w Pogórzu - 
Janusza Korczaka, Feliksa Dorsza oraz ks. Jana Twardowskiego, 
natomiast w Dębogórzu - Leśna Polana.

Ponadto Rada jednogłośnie uchwaliła Program Wspierania 
Rodziny Gminy Kosakowo na lata 2013-2015.  Program prze-
widuje rozwój działań profilaktycznych mających na celu:

Ze szczegółowym wykazem podjętych uchwał można się zapoznać  na 
stronach internetowych urzędu www.kosakowo.pl ,zakładka -uchwały.
Kolejna sesja Rady Gminy Kosakowo planowana jest na 8 października br.

XLVI Sesja Rady Gminy Kosakowo 

UCHWAŁY PODJĘTE NA XLVI ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 29 SIERPNIA 2013 ROKU

1. Uchwała nr XLVI/57/2013 w sprawie nadania nazwy JANUSZA 
 KORCZAKA ulicy położonej we wsi POGÓRZE  na terenie gminy 
 Kosakowo.
2. Uchwała nr XLVI/58/2013 w sprawie nadania nazwy LEŚNA PO-
 LANA ulicy położonej we wsi DĘBOGÓRZE     na terenie gminy 
 Kosakowo.
3. Uchwała nr XLVI/59/2013 w sprawie nadania nazwy KS. JANA 
 TWARDOWSKIEGO ulicy położonej we wsi POGÓRZE  na terenie 
 gminy Kosakowo.
4. Uchwała nr XLVI/60/2013 w sprawie nadania nazwy FELIKSA 
 DORSZA ulicy położonej we wsi POGÓRZE   na terenie gminy 
 Kosakowo.
5. Uchwała nr XLVI/61/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego 
 planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogó-
 rze gmina Kosakowo w rejonie ulic: Majakowskiego, Broniew-
 skiego, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwi-
 ma, Słowackiego 
6. Uchwała nr XLVI/62/2013 w sprawie przystąpienia do sporzą-
 dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 działek położonych przy ul. Dębogórskiej w Dębogórzu Wybu-
 dowaniu gmina Kosakowo –  pomiędzy ulicami Długą i Piaskową.

Na wniosek Wójta Gminy, na dzień 18 września br. została 
zwołana XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kosakowo, 
w której porządku obrad był projekt uchwały w sprawie upo-
ważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umo-
wy partnerskiej dotyczącej wniosku o dofinansowanie 
projektu drogowego do ustanowionego uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 6 września 2011 r. programu wielo-
letniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy 
dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój”.

Rada Gminy Kosakowo jednogłośnie podjęła w/w uchwałę. 
Szacunkowy koszt całego Projektu, realizowanego przez Po-
wiat Pucki we współpracy z trzema gminami, w który wcho-
dzą następujące inwestycje: 

- Przebudowa skrzyżowania (wykonanie ronda) drogi powia-
 towej nr 1440G z ul. Mechowską i Kościelną w Leśniewie 
 wraz z usunięciem kolizji,
- Remont drogi powiatowej nr 1509G Władysławowo – Łebcz 

1. wzmocnienie rodzin z grupy ryzyka, 
2. zapobieganie narastania kryzysu poprzez pracę z rodziną
  naturalną;
3. zapewnienie każdemu dziecku prawa do stabilnego, 
 trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego.

Zakłada się, iż realizacja programu w kilkuletniej perspektywie 
ograniczy liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

7. Uchwała nr XLVI/63/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
 nieruchomości położonej w  miejscowości Dębogórze gmina 
 Kosakowo – działki nr 80/2 i 80/4.
8. Uchwała nr XLVI/64/2013 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gmi-
 ny Kosakowo nr LXVII/69/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. w spra-
 wie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka-
 niowego zasobu  Gminy  Kosakowo 
9. Uchwała nr XLVI/65/2013 w sprawie zmiany Uchwały Rady 
 Gminy Kosakowo nr LXVII/70/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r.
 przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszka-
 niowym zasobem Gminy Kosakowo na lata 2010-2015
10. Uchwała nr XLVI/66/2013 w sprawie Programu Wspierania Ro-
 dziny Gminy Kosakowo na lata 2013-2015
11. Uchwała nr XLVI/67/2013 w sprawie obniżenia wysokości 
 wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 
 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o  dodatkach mieszkanio-
 wych.  
12. Uchwała nr XLVI/68/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
 przyjęcia wieloletniej prognozy fi nansowej gminy Kosakowo.
13. Uchwała nr XLVI/69/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na 
 rok 2013. 

XLVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY KOSAKOWO
- Starzyński Dwór –Starzyno - etap II
- Odnowa nawierzchni drogi nr 1500G na odcinku od skrzy-
 żowania z ul. Harcerską w miejscowości Białogóra do skrzy-
 żowania z DW nr 213 w Słuchowie,
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem na-
 wierzchni w ciągu drogi nr 1505G na odcinku przejścia 
 przez miejscowość Sławoszyno, gmina Krokowa,
- Budowa chodnika przy drodze  powiatowej  nr 1517G 
 Rewa- Mosty.
wynosi 6.750.000 zł według następującego podziału:

a) 50% wartości Projektu, maksym. 3 mln zł.  – Narodowy
 Program Przebudowy Dróg Lokalnych,
b) Gmina Krokowa  1.450.000 zł,
c) Gmina Puck 800.000 zł,
d) Gmina Kosakowo 100.000 zł (całość zadania to kwo-
 ta 400.000 zł)
e) Powiat Pucki nie więcej jak 1.400.000 zł.
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Ponadto, Rada Gminy Kosakowo zdecydowaną większością 
głosów przyjęła wniesione pod obrady Rady Gminy Kosa-
kowo na nadzwyczajnej sesji oświadczenie w sprawie roz-
powszechniania nieprawdziwych, zmanipulowanych 
i obraźliwych informacji przez wydawców Biuletynu pn. 
„Kosakowo Bez Tajemnic”.

Na obecnych na sesji 13 radnych, dziewięciu głosowało za oświad-
czeniem: Elwart Waldemar – Suchy Dwór, Fi� elska Marzena – 
Mechelinki, Gloza Beata – Dębogórze, Gutowski Marian – Po-
górze, Kierszka Wojciech – Rewa, Klimczyk Wojciech – Mosty, 
Merchel Alina – Mosty, Sorn Lucyna – Mosty, Śliwińska Wiktoria 
– Pierwoszyno. Pod oświadczeniem podpisują się również nie-
obecni na sesji: Alicja Brzozowska – Kazimierz i Mirosław Marek 
– Kosakowo, tj. razem 11 radnych.

Trzech radnych było przeciw (Szymon Tabakiernik – Dębogórze, Bo-
żena Roszak – Suchy Dwór, Antoni Strzelec – Pogórze), jedna radna 
– Marzena Rzepa – Rewa wstrzymała się od głosu. Poniżej oświad-
czenie.

OŚWIADCZENIE RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 18 września 2013 roku

5 września br. Wójt Gminy Kosakowo wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy zorganizowali wizytację w grupowej oczyszczalni Ście-
ków „Dębogórze’ w związku z prowadzoną procedurą sporządzania 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” oraz ponow-
nym  wyłożeniem w dniach od 09.09.2013r.  do 09.10.2013r. do 
publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko. W wizytacji wzięli udział zainteresowani radni i sołtysi.

Spotkanie rozpoczęto od obowiązkowego szkolenia BHP dla zwie-
dzających obiekt, a następnie - dyrektor do spraw eksploatacji - Wie-
sław Kujawski, kierownik oczyszczalni - Cezary Jędrzejewski oraz 
Anna  Remiszewska, specjalista ds. technologii oczyszczania ścieków,  
odpowiadali na zadawane pytania.

W związku ze zgłaszanymi przez Mieszkańców uwagami i zastrze-
żeniami  dot. funkcjonowania oczyszczalni oraz dalszych planów jej 
rozwoju, Radni i Sołtysi mieli szansę na wyjaśnienie wielu wątpliwo-

Na podstawie § 28 pkt 3 Statutu Gminy Kosakowo,  stanowią-
cego załącznik do Uchwały Nr XVII/100/2011 Rady Gminy Ko-
sakowo z dnia 24 listopada 2011r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 
13.03.2012r., poz. 1001 ze zm.)

Rada Gminy Kosakowo oświadcza, co następuje:
Rada Gminy Kosakowo sprzeciwia się szkalowaniu, obrażaniu 
Rady i manipulacji mieszkańcami przez wydawców Biuletynu 
pn. Kosakowo Bez Tajemnic. 

Nie chcemy się wdawać w polemikę z osobami, które 
uprawiając swoją kampanię wyborczą, rozpowszech-
niają nieprawdziwe, zmanipulowane i obraźliwe infor-
macje na temat Rady Gminy Kosakowo i publicznie po-
mawiają poszczególne osoby, nie wyłączając ich życia 
prywatnego. W manii totalnej krytyki nie powstrzymują 
się nawet przed wciągnięciem w swoją grę naszej mło-
dzieży szkolnej. Działania takie mogą doprowadzić do 
skłócenia naszej społeczności, czemu chcemy zapobiec.

W działania te zaangażowali się niektórzy radni, którzy nie 
mogąc pogodzić się z wolą zdecydowanej większości Rady 
Gminy,  świadomie wybrali wyżej wymieniony biuletyn do 
siania zamętu. 

Odnosząc się do zarzutów w ostatnich artykułach „Kosakowa 
Bez Tajemnic”  Rada Gminy Kosakowo:

• nigdy nie była przeciwna obniżeniu opłaty śmieciowej 
 dla mieszkańców, 
• musiała podjąć lub nie - decyzję, czy skorzystać z ponad 
 15 mln. zł. z funduszy Unii Europejskiej na budowę przy-
 stani Rybackiej w Mechelinkach. Oczywiste jest, że taki 
 projekt musiał być uzgodniony z wieloma instytucjami, 
 w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Mini-
 sterstwem Infrastruktury, Urzędem Morskim itd., a także 
 na wielu etapach z miejscowymi rybakami.
• podjęła decyzję o budowie gimnazjum w Kosakowie 
 w trosce o rozwój oświaty, w związku ze stale zwiększającą 
 się liczbą uczniów w gminnych szkołach podstawowych,
• jest za budową ul. Derdowskiego {przy lotnisku}, lecz 
 wtedy gdy znajdzie się na ten cel źródło finansowania 
 (szacowany koszt budowy ok. 20 mln zł, a ponadto koszt 
 wykupu gruntów, bądź wartość odszkodowań za wy-
 właszczenia, gdyż droga znajduje się na terenach pry-
 watnych). 

Rada Gminy podejmuje uchwały na podstawie wielu danych 
i uwarunkowań realizacji inwestycji.

Zgoda w Radzie Gminy Kosakowo, dobra współpraca z Wój-
tem i Sołtysami przynoszą pozytywne efekty dla mieszkań-
ców, dzięki czemu Gmina Kosakowo rozwija się i ma pozycję 
uznawaną w województwie i w kraju.

RADNI I SOŁTYSI Z WIZYTĄ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „DĘBOGÓRZE”

ści oraz osobistego prześledzenia procesu oczyszczania ścieków.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiąza-
niami odbyła się w dniu 01.10.2013r. o godz. 17.00 w Gminnym 
Domu Kultury w Pierwoszynie przy ul. Kaszubskiej 11.

Z projektem planu można się zapoznać w Urzędzie Gminy Kosa-
kowo, w p. nr 7 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 18 ust. 
1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 25.10.2013r. 
Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Że-
romskiego 69, 81-198 Kosakowo.
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OGŁOSZENIE O III PRZETARGU NA SPRZEDAŻ 
GMINNYCH DZIAŁEK PO OBNIŻENIU CENY 
WYWOŁAWCZEJ

WÓJT  GMINY  KOSAKOWO OGŁASZA   III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH 
W MIEJSCOWOŚCI KOSAKOWO, DĘBOGÓRZE, POGÓRZE i PIERWOSZYNO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO 

Nieruchomości atrakcyjnie położone na terenie gminy Kosako-
wo, graniczące z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi, 
w pobliskim kontakcie z głównymi drogami publicznymi, prze-
znaczone do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 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. 
Drugi przetarg odbył się 18 lipca 2013 roku.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na 
konkretną nieruchomość w wysokości 10 % ceny wywoław-
czej przelewem najpóźniej do dnia 7 października 2013 roku na kon-
to Urzędu Gminy Kosakowo BS RUMIA 65 8351 0003 0000 1267 2000 
0040 i okazanie kwitu wpłaty w dniu wyznaczonym na przetarg.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji 
przetargowej następujących dokumentów :

1. Dowód osobisty 
2. notarialne pełnomocnictwa do reprezentacji, gdy uczestnik 
 przetargu nie działa osobiście a osoby prowadzące działalność -
 gospodarczą na cel związany z prowadzoną działalnością, do-
 datkowo: 

 aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
 działalności gospodarczej dla osób fi zycznych prowadzących 
 działalność gospodarczą, zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
 działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki 
 cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 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 mał-
 żonków, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku 
 – przedłożenie pisemnie wyrażonej zgody współmałżonka na 
 nabycie nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem 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 na-
bywca 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 po-
danych 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.

Okazanie przedmiotu sprzedaży możliwe będzie w dniu 26 wrze-
śnia 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 Kosako-
wo 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 prze-
targu jedynie z ważnych uzasadnionych powodów.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.
Oznaczenie 

nieruchomości 
działka nr

Powierzch-
nia

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 

150,00 150.750,00 1.510,00 15.075,00

1/3 1005 18041 Kosakowo 150,00 150.750,00 1.510,00 15.075,00

1/4 1018 18041 Kosakowo 150,00 150.700,00 1.530,00 15.270,00

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

jednorodzinnej wolno-
stojącej, bliźniaczej

150,00 152.550,00 1.530,00 15.255,00

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

nieuciążliwej, występu-
jącej samodzielnie lub z 

mieszkaniem

150,00 160.350,00 1.610,00 16.035,00

1/30 1360 18041 Kosakowo 150,00 204.000,00 2.040,00 20.400,00

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

80,00 85.600,00 860,00 8.560,00

407/3 836 GD2W/
00002
823/3

Dębogórze 80,00 66.880,00 670,00 6.688,00
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

Podział Gminy Kosakowo na rejony:

Rejon Październik
 I i V 4

 II i VI 11
 III i VII 18
 IV i VIII 25

Zabudowa wielorodzinna 11

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DĘBOGÓRZU 
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Gminy Kosakowo na 
tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprze-
daży w trybie bezprzetargowym zamieszczonego w Zarządzeniu 
nr 79/2013 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 13 września 2013 roku. 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kosakowo, położona 
w obrębie Dębogórze i oznaczona jako działki nr 80/2 o pow. 128 m2 

WÓJT GMINY KOSAKOWO

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.
Oznaczenie 

nieruchomości 
działka nr

Powierzch-
nia

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

81/51 358 GD2W/
0005

2480/1

Pogórze 40U – teren zabudowy 
usługowej

170,00 60.860,00 610,00 6.086,00

16 200 19373 Pierwo-
szyno

21MN-teren zabudowy 
mieszkaniowej jedno-

rodzinnej

122,00 24.400,00 działka może być 
zagospodarowana 
z nieruchomością 

przyległą

250,00 2.440,00

CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO NIE ZAWIERAJĄ 23% PODATKU VAT.

oraz nr 80/4 o pow. 485 m2 a sprzedaż następuje na rzecz właściciela 
nieruchomości przyległej na poprawienie warunków zagospodaro-
wania.

Wykaz wywieszono na okres od 17.09.2013 r. do 07.10.2013 r. 
a wnioski o nabycie w przypadku pierwszeństwa wynikającego 
z zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami można składać do dnia 29 października 2013 roku.

GOSPODARKA ODPADAMI

Odbiorca odpadów - ZOM Zbigniew Strach Odbiorca odpadów - PPU „METALPOL”   Sp.j.
Rejon I - Rewa , Mosty ulice: Łąkowa, Limbowa, Olchowa, 
Deszczowa, Okrężna, Spacerowa, Pogórze: ul. Lotnicza
Rejon II - Mechelinki, Mosty ulice: Bukowa, Wiązowa, Klono-
wa, Jesionowa, Widokowa, Gdyńska, Polna, Grabowa, Mo-
drzewiowa i Piaskowa.
Rejon III - Mosty - pozostałe ulice, Kosakowo - Anyżowa, Ro-
dzynkowa
Rejon IV -  Kosakowo ulice: Jaśminowa, Fiołkowa, Kaktusowa, 
Narcyzowa, Storczykowa, Stokrotkowa, Żonkilowa, Żerom-
skiego, Złote Piaski, Szafranowa, Tymiankowa, Bazyliowa, Alo-
esowa, Pierwoszyno, Kazimierz

Rejon V - Suchy Dwór.
Rejon VI - Kosakowo ul. Żeromskiego 1, 3, Pogórze.
Rejon VII - Dębogórze Wybudowanie, Kosakowo – pozostałe 
ulice.
Rejon VIII - Dębogórze.
Zabudowa wielorodzinna: ul. Czarnieckiego 14 i 16 ; Ko-
ściuszki 24 – 34 ; Śliwińskiego 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ; Wiej-
ska 123, Dębogórze ul. Pomorska 67A, Pogórze Abrahama 7, 
Dębogórze Wybudowanie Długa 11; Suchy Dwór Reja 42, 44;  
Lotnicza 1;  Mosty Wierzbowa 11; Mosty, ul. Gdyńska 1.

!!! OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI !!!
Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami za III i IV kwartał 2013 r.

należy uiścić do 15 października 2013 r.

Należności należy wpłacać na indywidualny numer konta przesłany drogą pocztową. Od przyszłego roku nie będziemy wysyłać pism dot. 
opłaty za wywóz śmieci, dlatego uprzejmie prosimy o zachowanie numeru konta. Przypominamy, że każdego roku, na przełomie miesięcy 
styczeń/luty należy złożyć korektę do deklaracji dot. gospodarowania odpadami ze wskazaniem zużycia wody za rok poprzedni w celu zak-
tualizowania bieżącego zużycia. W takim przypadku wysokość opłaty ulegnie zmianie.
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O co pytają mieszkańcy? 
Odpowiedzi specjalistów w sprawie budowy kawern 

W dniu 10.09.2013r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyła się dyskusja 
publiczna w sprawie rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo (o terminie dyskusji 
informowaliśmy także w Biuletynie Gminnym 7/2013). Projekt zmiany studium był wyło-
żony do publicznego wglądu w dniach od 19.08.2013 do 20.09.2013r. w Urzędzie Gminy 
oraz udostępniony na stronie internetowej gminy Kosakowo. Poniżej przedstawiamy 
mieszkańcom, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu, wyciąg z protokółu zawierający 
merytoryczne odpowiedzi zaproszonych do udziału w dyskusji specjalistów ze Spółki 
Operator Systemu Magazynowania i PGNiG S.A. na zadawane pytania dotyczące samej 
technologii budowy i eksploatacji kawern.

Zbiorniki będą zlokalizowane pod ziemią, jak sama nazwa mówi: podziemne zbior-
niki. Na każdym z klastrów będzie 5 głowic i mały budynek AKP czyli aparatury kon-
trolnej pomiaru. Cały ten plac, będzie miał wymiary ok.50 x 90m. Pozostała część 
działki, która została nabyta, będzie zagospodarowana zielenią. Aktualnie mamy 
pozwolenie na budowę klastra A i B (11 kawern). Dodatkowo chcemy powiększyć 
magazyn o dodatkowe 10 kawern czyli klaster C i D, po lewej stronie drogi jadąc 
w kierunku Pucka. Przypomnę,  taka kawerna ma około 170tys m³ pojemności. Na-
tomiast ten duży obszar ok.500ha dotyczy tego co znajduje się pod powierzchnią 
ziemi. Z każdego klastra wychodzi  jeden otwór pionowy i otwory kierunkowe, któ-
re oddalone są od siebie o 250-300m. Dlatego nanosząc to, co będzie kilometr  pod 
ziemią na mapy otrzymujemy cały obszar zajęty pod podziemny magazyn gazu. 
Na powierzchni można bez przeszkód prowadzić działalność rolniczą albo usługo-
wo-przemysłową jeżeli zostanie to określone w planie zagospodarowania.

W kawernach nie ma możliwości składowania odpadów radioaktywnych. Komo-
ra położona jest na głębokości 1020m. Jest udostępniona jednym odwiertem 
o średnicy około 250 mm. Ten odwiert jest szczelnie zacementowany kamieniem 
cementowym. Nie ma możliwości żeby zbudować na głębokości 1000 m w złożu 
o miąższości 150m składowiska odpadów. Materiały radioaktywne składuje się ale 
w kopalniach, które są wybierane metodą górniczą na sucho (urabianie materiała-
mi wybuchowymi). To jest temat zbyt poważny, żeby mówić lub pisać sobie „od tak” 
że będzie składowisko odpadów w gminie Kosakowo.  Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo  ma koncesje tylko na bezzbiornikowe magazynowanie gazu. Chce 
ją  rozszerzyć, ale nie zamierza jej rozszerzać na inną działalność. PGNiG nie jest za-
interesowane wedle mojej wiedzy, żeby magazynować coś innego na tym terenie 
do którego będzie miało koncesje.

My wiemy, że fi rmy wiertnicze wykonując wiercenia standardowo wykonują ba-
dania hałasu. Natomiast fi rma Exalo Drilling zleciła również wykonanie pomiarów 
oświetlenia i rzeczywiście pomiary te wskazały, że oświetlenie wiertni może być 
uciążliwe dla mieszkańców osiedla. W związku z tym podjęto działania i oświetlenie 
to zostało przekonstruowane. Inaczej zostały ustawione lampy oświetlające maszt. 
Tak że nie powinno być to uciążliwe. Pomiary hałasu zostały wykonane w granicach 
działki objętej wierceniem czyli w granicach placu wiertniczego.  Maksymalna war-
tość jaką zarejestrowano wynosi 70dB na granicy działki. Ona waha się od 51dB do 
70dB i zapewne jest to związane z ukształtowaniem terenu, wiatrami itd. Pomiary 
były robione w godzinach i dziennych i nocnych. Jest to tylko działalność okresowa, 
bo czas wiercenia każdego otworu (a będzie ich 5) wynosi około  miesiąca.  Dlatego 
stosujemy rozwiązania, żeby to natężenie hałasu w czasie budowy było mniejsze.

Na czym będzie polegała rozbudowa magazynów gazu i dlaczego wy-
znaczono w studium pod magazyn  obszar prawie 500ha?

Zatoka Pucka jest słona i w swoich zasobach ma określone mln ton soli. Jej natu-
ralne zasolenie wynosi około 7 - 9 PSU (1 PSU około 0,7 kg soli jest w 1 m³ wody). 
My zrzucając solankę do zatoki zrzucamy ją z określonymi rygorami nie przekra-
czamy wydatku 300m³ na godzinę, zagospodarowujemy oczyszczone ścieki 
z oczyszczalni „Dębogórze” i zrzucana solanka ma nasycenie  ( kg /m³) nie więcej niż 
250kg/m³. To wszystko rozprowadzane jest za pomocą instalacji dyfuzorowej, która 
zabudowana jest na dnie Zatoki. Solanka wyrzucana jest na odległość około 8 m od 
dyszy, jest wyrzucana tak żeby nie wypłynęła na powierzchnie i następnie ruchem 
naturalnym opadając na dno ma ulec rozrzedzeniu do naturalnego jakie istnieje 
w zatoce. 3 letnie badania i wyniki potwierdzają słuszność takiego rozwiązania i nie 
ma obaw.  Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje że jest dobrze. Jeżeli by coś zosta-
ło przekroczone, zrzut zostanie przerwany.

Oprócz monitoringu z zasoleniem prowadzimy także monitoring biologiczny czyli 
także wpływ zrzucanej solanki na życie w tej zatoce. W dniu dzisiejszym nie ma żad-
nych przeciwwskazań. Badań nie robimy „od czasu do czasu”, badania prowadzone 
są w sposób ciągły. Dla zasad bezpieczeństwa co pewien czas, zgodnie z ogólnie 
obowiązującymi instrukcjami, przerywamy zrzut i patrzymy o ile się zmienia zaso-
lenie naturalne. Robimy także badanie tlenu. Jeżeli tlen będzie na dnie Zatoki to 
wszystkie żyjątka będą żyły w symbiozie ze sobą jak do tej pory. Na dzień dzisiejszy 
nie ma niepokojących wyników. Jeżeli będziemy dalej zrzucać, to nie będzie nicze-
mu przeszkadzało, bo hydrodynamiczny model Zatoki który opracowali Holendrzy 
mówi o tym, że ta sól poprzez ruchy zatoki i wymianę wody z Bałtykiem zostanie 
wyniesiona i wymieniona.

Czy badano kwestię zasolenia Zatoki? Jak to się będzie miało: czy my 
tu będziemy mieli Morze Śródziemnomorskie pod względem zasolenia 
a może Morze Martwe?

Czy kawerny będą wykorzystywane na składowanie odpadów radioak-
tywnych?

Gazociąg wysokiego ciśnienia  będzie wykonywany w technice podziemnej, czyli 
nikt nie będzie miał do niego dostępu.  Tu jest wybrana technologia podziemna  
na głębokości 1,40m poniżej terenu, teren będzie oznaczony. Nie ma możliwości 
wbicia się przypadkowego, są odpowiednie słupki, markery które mówią gdzie ten 
gazociąg przebiega. W newralgicznych miejscach takich jak przejazdy drogowe bu-
dowane są płyty betonowe, jeszcze dodatkowo stosowana jest rura osłonowa. Tak 
więc tych zabezpieczeń jest dużo. Dodatkowo jeszcze stosuje się zastawki, w któ-
rych mierzy się ciśnienie na poszczególnych odcinkach gazociągu i jak na którymś 
z nich ciśnienie zaczyna maleć wówczas zapadki się zamykają, odcinają poszcze-
gólne sekcje - odcinki gazociągu. 

W przypadku uszkodzeń mechanicznych działają zabezpieczenia ciśnieniowe, ale 
część gazu może ulec wylotowi do atmosfery. Proszę zwrócić uwagę że gazocią-
gów w Polsce są setki a może tysiące kilometrów. 

Weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowa-
nie. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 05 września 2013r., parę dni temu. Tam 
jest mowa w § 10 odnośnie zakazu sadzenia drzew. Tak więc nie jest to prawdą, że 
w całej strefi e tylko w odległości 3m nie może być drzew. Strefa ma 12m. W §10 ust. 
4 tego rozporządzenia, jest mowa, że drzewa w naszym przypadku od gazociągu 
o średnicy większej niż DN 300  mogą rosnąć 3 m od osi gazociągu licząc do pnia 
drzewa. To jest świeże rozporządzenie z paru dni i będzie obowiązywało dla gazo-
ciągów które będą budowane.

Jeszcze wyjaśnienie co do  przejścia przez rejon tzw. „czaplińca”. Tutaj projektuje się 
przejście gazociągiem metodą przewiertu HDD, to jest przewiert sterowany. Jest to 
metoda bezwykopowa i w przypadku metody bezwykopwowej nie ma potrzeby 
zachowania strefy kontrolowanej i cały teren może być zadrzewiony i  na tym od-
cinku wycinki drzew nie będzie.

W jakiej technice będzie budowany i zabezpieczony przed awariami ga-
zociąg z Mechelinek do Magazynu Gazu ”Kosakowo”?

W ostatnim czasie zostały zlecone niezależnej � rmie pomiary hałasu 
i oświetlenia. Jakie są wyniki tych pomiarów?

Jeżeli chodzi o zabezpieczenie warstw wodonośnych, to na tym terenie mamy 
do czynienia z głównym systemem warstw wodonośnych. Głębokość zalegania 
zwierciadła wód podziemnych na tym obszarze to ok. 1,5m p.p.t. Miąższość warstw 
wodonośnych tylko w niektórych miejscach przekracza 100m. Przeważnie wynosi 
45-50m p.p.t. Później do kilkuset metrów poniżej poziomu terenu nie ma praktycz-
nie w ogóle poziomów wodonośnych. Jeżeli chodzi o możliwość czerpania to są 
tylko te w przypowierzchniowej warstwie wodonośnej. Natomiast jeżeli chodzi 
o zagrożenie dla zdrowia, to zgodnie z ustawą o ochronie środowiska powiedziane 
jest, że środowisko rozumiane jest jako abiotyczne, biotyczne i zdrowie człowieka. 
Jeżeli w prognozie jest mowa o środowisku to o zdrowiu również. Ja tam dodałem 
akapit, który komentuje, że praktycznie z subiektywnych punktów widzenia, do-
stępnych badań i z tego co jest zagrożeniem dla życia i zdrowia: to zagrożeniem jest 
jednorazowy (okresowy) duży impuls akustyczny, on z kolei nie jest normowany. 
Pozostałe zagrożenia nie występują

Jaki wpływ będzie miała  inwestycja budowy kawern na warstwy wo-
donośne?
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Z ŻYCIA SOŁECTW

DĘBOGÓRZE
W Sołectwie Dębogórze w ramach działalności społecznej  posadzono 
drzewka przy stawie (wierzby), a także dwukrotnie przeprowadzono 
konserwację urządzeń na placu zabaw. W miesiącu lipcu 2013 r. ponow-
nie został zarybiony staw i obowiązuje zakaz połowu ryb przez 2 lata.

HONOROWA ZBIÓRKA KRWI
Zapraszamy wszystkich chcących dać coś z siebie innym. Zbiórka krwi 
odbędzie się 5 października 2013 roku (sobota) w godzinach 9-12 przy 
ulicy Fiołkowej przy Ośrodku Zdrowia i Bibliotece w Kosakowie. Po od-
daniu krwi zapraszamy do Biblioteki Gminnej, gdzie będzie można na-
pić się kawy oraz poczęstować ciastem domowej roboty. Zachęcamy 
do udziału w honorowej zbiórce krwi.

ROZSZERZENIE PORZĄDKU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W miesiącu wrześniu odbywały się we wszystkich sołectwach Ze-
brania Wiejskie. Porządek zebrań obejmował dwa punkty: przezna-
czenie środków funduszu sołeckiego na 2014r. oraz sprawy bieżące. 
W czasie tych zebrań Prezes Stowarzyszenia „Nasza Ziemia” oraz jego 
sympatycy – wbrew zapisom statutu sołectwa – postulowali o wpro-
wadzenie  do porządku zebrania tematu kawern i magazynów gazu.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 Statutu Sołectwa, o Zebraniu Wiejskim zawia-
damia się mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 
7 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać: 
informację na czyj wniosek Zebranie jest zwoływane, określenie 
daty, godziny i miejsca Zebrania oraz  porządek obrad.

Art. 15 ust. 3 Statutu Sołectwa stanowi, że porządek Zebrania Wiej-
skiego, podany w ogłoszeniu nie może być rozszerzony. Jakakolwiek 
zmiana porządku Zebrania Wiejskiego podanego w ogłoszeniu, 
powodująca jego rozszerzenie, stanowi naruszenie Statutu. Tym sa-
mym dotknięta jest nieważnością z mocy prawa.

Za rozszerzenie porządku obrad należy uznać bowiem każdą zmia-
nę, która powoduje że Zebranie Wiejskie zmuszone będzie w danej 
sprawie wyrazić swoje stanowisko. Obejmuje to także wprowadze-
nie do porządku obrad dodatkowych uchwał w punktach porządku 
obrad  przewidzianych na sprawy różne lub sprawy bieżące. Jest to 
bowiem forma obejścia prawa. Zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w państwie prawa, czynność prawna sprzeczna z prawem lub mają-
ca na celu obejście prawa jest nieważna z mocy prawa.

Zapisy w Statutach Sołectw były konsultowane z mieszkańcami. 
Zapis o braku możliwości rozszerzenia porządku zebrania wiejskie-
go miał na celu niemożność podejmowania uchwał przez Zebranie 
Wiejskie w sprawach, o których mieszkańcy nie zostali powiado-
mieni w ogłoszeniu o Zebraniu Wiejskim. Powinni wiedzieć o czym 
będzie mowa na Zebraniu, by wszyscy, którzy chcą mogli w nim 
uczestniczyć. Uchwały Zebrania Wiejskiego wyrażają wolę mieszkań-
ców Sołectwa, nie można tego robić „od kuchni”.  Czy ktoś z Państwa 
chciałby być zaskakiwany uchwałą Zebrania Wiejskiego w sprawie, 
w której nie miał możliwości się wypowiedzieć?

Statuty sołectw dają mieszkańcom możliwość wystąpienia z inicjaty-
wą zwołania Zebrania Wiejskiego. Tylko, że temat o którym będzie na 
nim mowa musi się znaleźć w ogłoszeniu o Zebraniu, tak aby wszy-
scy mieszkańcy mogli się dowiedzieć, że dany temat, czy sprawa 
będzie na nim omawiana i wybrać, czy chcą przyjść i dyskutować, 
czy nie.

Konsultacje społeczne, na które tut. władza zawsze była i jest otwar-
ta, budują wzajemne zaufanie i zrozumienie przy realizacji działań 
lokalnych, lecz źle przeprowadzone są gorsze, niż ich brak. Wzbu-
dzają frustracje, doprowadzają do konfliktów i zamiast pobudzać 
obywateli do aktywności – zniechęcają ich.  Szkoda, że w tej spra-
wie nie ma współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasza Ziemia”, gdyż 
współpraca  stanowi fundament relacji administracja – organizacja 
pozarządowa. Powinna się ona odbywać na zasadach pomocniczo-
ści, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 
i jawności. Zasady te powinny być stosowane na wszystkich etapach 
współpracy.

Zasady współpracy mówią o sposobie podejścia, wzajemnego trak-
towania siebie. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie czyni zasady współpracy obowiązkowymi. Wójt Gminy 
I Rada Gminy są gotowe do takiej współpracy. 

ZRZESZENIE KASZUBSKO – POMORSKIE INFORMUJE:
iż przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim o. Dębogórze - Kosakowo powstaje Koło Gospodyń. Chętnych zapraszamy  w każdy poniedziałek  na  godz.  17:00 do  

Checzy Nordowych Kaszebów w Kosakowie ( ul  Rzemieślnicza 1).

MIESZKANIEC GMINY PREZESEM ZARZĄDU 
KRAJOWEGO ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP
Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż 13 września br. w Akademii 
Morskiej na uroczystości Obchodów XXV-lecia powstania Związku Piłsud-
czyków RP – Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego, mieszkaniec gmi-
ny Kosakowo, pan Stanisław Śliwa został Prezesem Zarządu Krajowego 
Związku. Na jubileusz Związku Piłsudczyków RP TPJP, przybyli piłsudczy-
cy i sympatycy z całej Polski oraz ze Szwecji. Cała uroczystość odbyła się 
w Akademii Morskiej - Wydział Nawigacyjny - Auditorium Maximum, 
w zjeździe uczestniczyli również członkowie związku, mieszkańcy gminy- 
m.in. pułkownik Związku Piłsudczyków wójt Jerzy Włudzik.

NIEPUBLICZNA PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
W POGÓRZU
Informujemy, że  w Pogórzu na ulicy Majakowskiego 1 działa urucho-
miona przez Fundację Dobroczyńca Niepubliczna Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna. Poradnia prowadzi bezpłatne zajęcia w ramach 
Zespołu Wczesnego Wspomagania . Zajęciami są objęte dzieci, które 
nie rozpoczęły jeszcze edukacji szkolnej. Więcej informacji na temat 
ofert znajda Państwo na stronie www.fundacjadobroczynca.pl



8 BIULETYN GMINNYDOŻYNKI GMINY KOSAKOWO

Lider 
Samorządu 
2013 

Jak czytamy w artykule dziennika „Rzeczpospolita”, konkurs  „ miał 
wyłonić tych lokalnych przywódców, którzy nie tylko dobrze za-
rządzają � nansami i rozwojem swoich gmin, ale wychodzą ponad 
technokratyczne władztwo. Są samorządowcami z krwi i kości 
i przyszłość starają się budować bazując na porozumieniu 
z mieszkańcami.” 

Dziękując za wyróżnienie Wójt Jerzy Włudzik powiedział - „Dla 
mnie ważny jest każdy mieszkaniec mojej gminy. Kocham dzieci 
i młodzież, pomagam ludziom starszym, chcę, by jesień ich życia 
w gminie była radosna i przyjazna. Nie ma gorszych i lepszych, a nad 
problemem każdego staram się pochylić. Słucham opinii mieszkań-
ców, a zawsze mogą mnie o cos zapytać po prostu na ulicy, miesz-
kam przecież niedaleko urzędu. Różne Projekty,, które zrealizowali-
śmy, które prowadzimy, jak i te przyszłe ostatecznie złożyć się mają 
na zadowolenie i komfort życia naszych mieszkańców”. Wójt Gminy 
Kosakowo dodaje, że „od zawsze czuł się samorządowcem, a właści-
wie osobą powołaną do służby ludziom.- Moje oddanie i praca na 
rzecz tutejszej społeczności stały się dla mnie sposobem na życie”.

Liderów Samorządu wybierała kapituła konkursu pod przewod-
nictwem byłego premiera rządu prof. Jerzego Buzka. Ankiety 
konkursowe wysłane były do 45 gmin, tych gmin które zajęły 
najlepsze miejsca w Rankingu Samorządów 2013. Oceniała je 
następnie kapituła. Pod uwagę brano przede wszystkim jakość 
prowadzonego dialogu społecznego, efektywność najważniej-
szych przedsięwzięć realizowanych przez samorząd, współpracę 
z innymi samorządami  czy zapobieganie negatywnym trendom 
demogra� cznym. Oceniano również współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, postępy w zakresie edukacji, czy politykę � nan-
sową gminy.

DOŻYNKI 

   GMINY KOSAKOWO2013 Tegoroczne Święto Plonów rozpoczął – jak zawsze - uroczysty korowód 
dożynkowy oraz Msza Święta pod przewodnictwem ks. Jana Grzelaka, 
której oprawę muzyczną zapewnił Chór Morzanie. Funkcję starostów 
tegorocznych dożynek pełnili: pani Mirosława Lipkowska z Dę-
bogórza oraz pan Jan Śliwiński z Kosakowa. Symboliczne znaczenie 
miało wspólne wypuszczenie gołębi, którego dokonali: prof. Edmund 
Wittbrodt, senator RP, Wójt Jerzy Włudzik, Z-ca Wójta Zdzisław Miszewski, 
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Marek, księża celebrujący Mszę 
oraz sołtysi. 

Tę wyjątkową niespodziankę przygotował prezes Stowarzyszenia Sołty-
sów Gminy Kosakowo i zarazem sołtys Dębogórza Józef Melzer.
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Po Mszy Świętej Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Poseł na Sejm RP 
– Kazimierz Plocke wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”, Uho-
norowani zostali:

ŁUCJA SZYMAŃSKA - z domu Grubba  - mieszkanka Pogórza. Od uro-
dzenia zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Po wyjściu 
za mąż wspólnie z mężem Stefanem prowadziła gospodarstwo o po-
wierzchni ok. 7 hektarów W chwili obecnej jest na zasłużonej emeryturze, 
a prowadzenie gospodarstwa przekazała swoim dzieciom.

ALINA MERCHEL - Urodzona w Mechelinkach. Pochodzi z rodziny  
o trwałym związku z morzem. Ojciec i bracia zajmowali się rołówstwem. 
Obecnie mieszka w Mostach. Jest sołtysem w tej miejscowości od  
2003 r. Jest również radną Rady Gminy już 2-gą kadencję. Uzyskała naj-
większą liczbę głosów w minionych wyborach samorządowych. Przez 
dziesięć lat pracy samorządowej zawsze wspierała rybaków i rolników, 
dba o dobro swoich mieszkańców.

LEON JOACHIMCZYK - W roku 1958 uzyskał świadectwo czeladnicze 
branży rzeźnicko-wędliniarskiej w wszystkich specjalnościach, natomiast 
w roku 1972 otrzymał dyplom mistrzowski w zawodzie ogrodnik- warzy-
wiak i z tym zawodem związał się na wiele lat, prowadząc własne gospo-
darstwo ogrodnicze w Rewie, które z sukcesami prowadził do roku 1994. 
Od roku 1994 do 2013 prowadził działalność gospodarczą w branży mię-
snej. Obecnie na emeryturze. Pan Leon Joachimczyk był również sołtysem 
miejscowości Rewa.

TADEUSZ MACHOLA - Wywodzi się z rodziny, która od zawsze zajmowa-
ła się pracą w gospodarstwie rolnym. Sam od dziecka czynnie uczestni-
czył w pomocy rodzinie. Od ok. 25 lat trudni się rybołówstwem. Właściciel 
kutra MEC-12. W pracę angażuje całą rodzinę. Wraz z synami wypływa na 
połowy, ucząc ich zawodu. Pragnie, aby w niedalekiej przyszłości kontynu-
owali dzieło ojca i przekazywali je kolejnym pokoleniom.

Następnie Wiceminister Kazimierz Plocke wręczył Jerzemu Włudzikowi oraz Zyg-
muntowi Miszewskiemu honorowe odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

Na część artystyczną dożynek złożyły się występy: zespołów regionalnych Kosa-
kowianie”,  „Jantarki” ze SP Mosty, „Dębogórskie Kwiatki” ze SP Dębogórze, „Rebuce” 
ze SP Pogórze, jak również specjalny program przygotowany przez uczniów SP 
Pogórze. 

W przerwach nie mogło zabraknąć konkursów dla dzieci, specjalnych konkursów 
dla sołtysów: na najdłuższą obierkę oraz „Sołtysie, złap byka za rogi”. Szczególną tra-

Sołtysi wsi serdecznie dziękują członkom rad sołeckich oraz wszystkim osobom, które w radosnej atmosferze tego 
święta zaangażowały się w przygotowanie stoisk. Wspólna praca i gościna w sołeckich progach była okazją do inte-
gracji mieszkańców. Niestety sołtys Suchego Dworu Bożena Roszak nie umożliwiła tego swoim mieszkańcom, stąd 
stoisko Suchego Dworu stało puste.

dycją kosakowskich dożynek jest przygotowanie przez każde sołectwo własnego 
stoiska ze specjałami kulinarnymi oraz wyrobami charakterystycznymi dla danej 
miejscowości. 

W konkursie SMS - owym na najpiękniejsze stoisko oraz wieniec dożynkowy wy-
grało sołectwo Mosty. Radna i sołtys tej wsi serdecznie dziękuje za pomoc w przy-
gotowaniu stoiska (jak widać wspólna praca w życzliwej, dobrej atmosferze daje 
efekty).

Zwieńczeniem części artystycznej były występy głównych gwiazd: zespołów JORR-
GUS oraz MILANO. Później wszystkich do tańca porwał zespół Wrycza Band. Impre-
zę prowadziła Anna Padée – Kruszczak. 

Za pomoc i współorganizację Dożynek pragniemy wyrazić naszą wdzięczność sołty-
som, radom sołeckim, zaangażowanym w ich przygotowanie radnym, mieszkańcom, 
rolnikom i rybakom, zespołom regionalnym, służbom porządkowym: Policji, Straży 
Gminnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie oraz Agencji NNI. Wyrazy podzięko-
wania kierujemy do naszych księży za wsparcie i modlitwę. 

Podziękowania należą się też sponsorom imprezy: Galerii Szperk, Locales, Family World - 
Centrum Zabawy i Nauki, O’LA! – Salony Fryzjerskie, jak również partnerom: Restauracji 
Podkowa oraz Biuru Ochrony Fortis Security.

STEFAN RZEPA - ukończył szkołę o profilu rolniczym. Jest rolnikiem od 
1987 roku i pracuje do chwili obecnej. Posiada 20 h ziemi na której pracuje 
wraz z żoną i matką ; znaną działaczką Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
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O D Z N A C Z E N I  M E D A L E M  Z A S Ł U Ż O N Y  D L A  K U LT U R Y  P O L S K I E J
Zygmunt Miszewski zawodowo związany był z Marynarką Wojenną ( był m.in. 
specjalistą do spraw uzbrojenia rakietowego w Marynarce Wojennej RP). Jest wy-
nalazcą posiadającym 15 patentów.
W Gminie Kosakowo mieszka od 1998 roku, jest Członkiem Rady Sołeckiej wsi 
Mosty od momentu zamieszkania do chwili obecnej. Angażuje się w sprawy swo-
jej miejscowości jak i całej gminy prowadząc działalność kulturalną i społeczną. 
Był inicjatorem  nadania dwóm drzewom-pomnikom przyrody w Mechelinkach 
nazw: „Mściwoj” i „Świętopełek”. Nieocenioną rolę edukacyjną i historyczną pełnią 
pisane przez niego książki o tematyce marynistycznej i regionalnej. Jest autorem 
między innymi: „Młodość przy rakietach” wydanej przez Marynarkę Wojenną, 
„Bajania starego Detlaffa, „Ku morzu”, „Goście rewskiego strądu”. W 2008 roku 
był inicjatorem wmurowania w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza 
w Rewie tablicy ku czci kmdr Bolesława Romanowskiego, a w 2009 roku współini-
cjatorem wmurowania w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie 
tablicy ku czci Witolda Bublewskiego. W 2009 roku zainicjował i był członkiem 
zespołu wykonawczego budowy i odsłonięcia w Kosakowie pomnika ku czci 
ofiar Piaśnicy i innych obozów śmierci działających w czasie drugiej wojny świa-
towej. Jest laureatem  „Złotego Kłosa” Gminy Kosakowo 2009r.,  a w 2010 roku 
odznaczony za szerzenie wiedzy historycznej „Krzyżem Piłsudskiego” Związku 
Piłsudczyków w Polsce. Od wielu lat związany jest z Polskim Towarzystwem Tu-
rystyczno-Krajoznawczym: W 2007 współtworzył projekt, budowy i odsłonięcia 
na Cmentarzu Mar.Woj. w Gdyni-Oksywiu miniaturki dawnej latarni morskiej 
w Oksywiu z ustawieniem jej w miejscu gdzie świeciła ta prawdziwa. Odznaczo-
ny został  „Złotą Honorową Odznaką PTTK”. W latach  2006-2010 – prowadził 
wycieczki krajoznawczo-historyczne po terenach Gminy. Był pomysłodawcą 
i współorganizatorem Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznawczego nt. „Bernard 
Chrzanowski na kaszubskim brzegu”, połączonego z nadanie drzewu-pomniko-
wi przyrody imienia „Bernard” i wycieczką „Szlakiem Bernarda Chrzanowskiego”. 
Całe przedsięwzięcie zrealizowano w dniu 7 maja 2011 roku w oparciu o „Gminny 
Dom Kultury” w Pierwoszynie z udziałem władz wojewódzkich i Zarządu Główne-
go PTTK.  W 2012r. uzyskał wyróżnienie w postaci statuetki „Bałtycki Ster Turystyki 
2011” w kategorii „Turystyczne Pióro Roku”.  

Jerzy Włudzik ma 43-letni staż pracy zawodowej, w tym przez prawie całe swoje 
życie zawodowe - 36 lat pracował w służbie państwu. Od 2002 r. - trzecią kaden-
cję - jest Wójtem Gminy Kosakowo. Efekty jego pracy na rzecz samorządu i miesz-

W dniu 19 września br. w Gminie Kosakowo odbyły się uroczystości patrio-
tyczno- religijne związane z 74. rocznicą walk obronnych prowadzonych na 
terenie Kępy Oksywskiej podczas obrony Wybrzeża w 1939 r.
Delegacje samorządowców, dowództwa Marynarki Wojennej, stowarzyszeń 
i szkół złożyły kwiaty, pochyliły głowy w miejscach pamięci narodowej - pod 
pomnikiem „Obrońców Ojczyzny” przy Urzędzie Gminy oraz w Kwaterze Żoł-
nierzy Września 1939r. na Cmentarzu w Kosakowie.

kańców są widoczne gołym okiem, realizuje corocznie wiele inwestycji, wspo-
maga wiele przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych. Jego starania, jako wójta 
Gminy, doceniane są na zewnątrz. Za jego kadencji gmina Kosakowo otrzymała 
szereg nagród i wyróżnień i jest pozytywnie postrzegana i oceniana w rankin-
gach ogólnopolskich i regionalnych.  W tym roku Pana Jerzego Włudzika wy-
brano  Najlepszym wójtem Pomorza, a ostatnio podczas Forum Gospodarczego 
w Krynicy – Liderem Samorządu 2013 w kategorii gmin. Pan Jerzy Włudzik pełnił  
również wiele funkcji z wyboru: był przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej 
w Kosakowie, przewodniczącym Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia w Kosakowie, 
radnym powiatowym. Jego oddanie i praca na rzecz tutejszej społeczności stały 
się dla niego sposobem na życie, gdyż od wielu lat pełni również różne funkcje 
społeczne. Był m.in. Prezesem Klubu Sportowego „Zatoka” w Pucku, przewodni-
czącym Społecznej Rady Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kosakowie. Jest Preze-
sem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie, członkiem Zarządu Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Dębogórzu oraz Związku Piłsudczyków RP. 
Był wraz z mieszkańcem Tadeuszem Krzysztofem inicjatorem powstania Alei za-
służonych Ludzi Morza w Rewie. W 2007 r. wraz z mieszkańcami gminy założył 
„Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo”, 
w którym udziela się do dziś i jest jego prezesem. Jerzy Włudzik, jako wójt gminy 
wspiera rozwój młodych mieszkańców gminy, zarówno w sferze Kultury (w ra-
mach działań Gminnego Domu Kultury  funkcjonuje Teatr Młodzieżowy Gminy 
Kosakowo oraz Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo) jak i Sportu organizując 
liczne zawody i olimpiady, podczas których młodzi ludzie rywalizują ze sobą 
w duchu walki fair play. Był pomysłodawcą i realizatorem budowy pomnika pa-
trioty lokalnego Józefa Klebby, dba o pamięć historyczną, z jego inicjatywy od 
kilku lat odbywa się Festiwal Piosenki Żołnierskiej w hołdzie poległym bohaterom 
broniącym Kępy Oksywskiej w 1939 r. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem 
objął Metropolita Gdański Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Jako wójt gminy, co 
roku organizuje Dni Gminy Kosakowo, podczas których mieszkańcy mają oka-
zję wzięcia udziału w koncertach i festiwalach. Wspólnie z Biblioteką Publiczną 
współorganizuje plenery malarskie, przeglądy recytatorskie i spotkania z czytelni-
cze z pisarzami. Wspiera lokalnych twórców i pisarzy. Był pomysłodawcą budowy 
Gminnego Domu Kultury, który dzięki pozyskanym funduszom unijnym wyposa-
żony jest na wysokim poziomie. Odbywają się w nim zajęcia kulturalne, koncerty 
i festiwale itp.

74 ROCZNICA WALK OBRONNYCH NA KĘPIE OKSYWSKIEJ
Główna uroczystość patriotyczno-religijna jednak miała miejsce przy obeli-
sku w Mostach, gdzie w wojskowej asyście honorowej z udziałem pocztów 
sztandarowych, kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Orkie-
stry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej złożono wieńce i została odpra-
wiona msza święta. 
Wśród gości byli również przedstawiciele Represjonowanych Żołnierzy Gór-
ników, współpracownik Posła na Sejm RP Jarosława Sellina oraz przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Gdyński  Szwadron Krakusów, którzy stawili się konno 
w ówczesnych mundurach kawalerii.  

Wójt dziękuje za udział w uroczystościach: księdzu dziekanowi, księżom pro-
boszczom parafii gminy Kosakowo, ks. Stanisławowi Ziółkowskiemu, ks. ka-
nonikowi Janowi Grzelakowi oraz ks. wikariuszowi Rafałowi Wirkusowi, przed-
stawicielowi dowództwa Marynarki Wojennej kmdr Ryszardowi Sawickiemu, 
kombatantom, przedstawicielom samorządu gminnego, Zrzeszeniu Kaszub-
sko-Pomorskiemu oddz. Dębogórze, Chórowi Morzanie wraz z dyrygentem 
prof. Przemysławem Stanisławskim, który zadbał o oprawę muzyczną pod-
czas mszy świętej, przedstawicielom Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. 
Obrońców Kępy Oksywskiej w Kosakowie, pocztom sztandarowym, dyrek-
torom szkół, pedagogom i licznie zgromadzonej młodzieży, stowarzyszeniu 
Gdyński Szwadron Krakusów oraz mieszkańcom gminy.
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Po raz siódmy już pobrzmiewała pieśń patriotyczna i żołnierska 
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, gdzie odbył się Festi-
wal Piosenki Żołnierskiej o Złoty Buzdygan Kosakowo 2013, orga-
nizowany przez Wójta Gminy oraz Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie 
Oddział Dębogórze - Kosakowo. 

Wydarzenie jest bardzo szczególnym w kalendarzu gminnych im-
prez kulturalnych, bowiem poświęcone pamięci tysięcy żołnierzy, 
którzy oddali życie za Polskę broniąc naszego skrawka ziemi - Kępy 
Oksywskiej. Patronat nad Festiwalem objął Arcybiskup Metropolita 
Gdański gen. Sławoj Leszek Głódź.

Festiwal przebiegał dwuetapowo: w sobotę 21 września odbyły 
się przesłuchania konkursowe, a w niedzielę 22 września – Koncert 
Galowy. Gościem specjalnym Festiwalu był Zespół Wokalny Klubu 
Marynarki Wojennej Riwiera. Imprezę poprowadziła Anna Padée-
-Kruszczak. 

Kolejna edycja Festiwalu , jak zawsze, przyciągnęła wielu wokalistów 
i zespoły: z  naszej Gminy, Trójmiasta, Rumi, a nawet Kołobrzegu, 
Słupska czy Siemirowic. Jury w składzie: Jerzy Włudzik – przewodni-
czący Jury; prof. Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska – pianistka, kame-
ralistka, pedagog; Danuta Tocke – wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko 
– Pomorskiego oddział Dębogórze - Kosakowo, Adam Zittermann 
– przedstawiciel Marynarki Wojennej RP, wieloletni koncertmistrz 
Orkiestry Reprezentacyjnej MW, chórmistrz; dr Karol Dettlaff – te-
atrolog, klawesynista, kompozytor -  przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia: 

Pozostając w duchu Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i uroczystości 
patriotycznych, upamiętniających 74. rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej, Wójt Gminy Kosakowo, Fundacja „Invenire Salvum”, 

VII FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ O ZŁOTY BUZDYGAN

SYMPOZJUM NAUKOWE NT. „LĄDOWEJ OBRONY WYBRZEŻA W 1939 ROKU 
W ŚWIETLE POZOSTAŁYCH RELIKTÓW” 

Po raz siódmy już pobrzmiewała pieśń patriotyczna i żołnierska 

Kosakowo 
2013 

GRAND PRIX – Tercet wokalny Mayol z Kołobrzegu. Nagroda 
Specjalna Wójta Gminy Kosakowo za wykonanie autorskiej 
piosenki poświęconej Obrońcom Kępy Oksywskiej – Lucyna 
Wodzyńska z Siemirowic

Kat. dorośli oraz studenci – soliści 
I miejsce - Anna Kosek (Gdynia), II miejsce - Jolanta Wójcik (Ko-
łobrzeg), III miejsce - Kamil Mądrzyński (Rumia). Wyróżnienia: 
Katarzyna Kłodzińska, Martyna Radtke (obie z Gdyni)

Kat. dorośli oraz studenci – zespoły
I miejsce - ETTA (Rumia), II miejsce - Target (Kosakowo), III miej-
sce - Zespół Gminy Kosakowo (Kosakowo)

Kat. młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – soliści
1. Klaudia Groth z Rumi i Marta Okrój z Gdyni (ex aequo)
2. Dominika Eliasz z Kosakowa i Jakub Rogal z Gdyni 
 (ex aequo)
3. Weronika Pryczkowska z Gdyni i Wiktor Gabor z Mostów 
 (ex aequo)

Wyróżnienia: Dominika Kwiatkowska (Gdańsk), Weronika 
 Walenciak (Rumia)

W kat. młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – zespoły - nagród 
i wyróżnień nie przyznano, gdyż żaden z zespołów nie zakwalifikował się do Kon-
certu Galowego.

Gratulujemy laureatom, jak również wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. 
Dziękujemy licznie zgromadzonej publiczności. Zapraszamy w przyszłym roku.

Akademia Marynarki Wojennej – Wydział Nauk Humanistycznych 
i Społecznych, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskie-
go – Gminne Koło Sołtysów Gminy Kosakowo, 

mają przyjemność zaprosić Państwa na otwarte sympozjum naukowe na temat 
„Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 roku w świetle pozostałych reliktów”,

które odbędzie się 19 i 20 października br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu.
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Lokalnych patriotów, zainteresowanych historią Wybrzeża oraz pozo-
stałych Mieszkańców gminy Kosakowo, zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w sympozjum, które przybliży Państwu losy bohaterskich dokonań 
Rodaków, którzy w 1939 bohatersko bronili  tego niewielkiego skrawka 
lądu, jakim jest Kępa Oksywska. W programie między innymi wystawa 
poświęcona Lądowej Obronie Wybrzeża, sympozjum naukowe, projek-
cja filmu „Pułkownik Dąbek – Obrona Gdyni”.

19 październik br.  sobota
godz. 10.00 - podróż studyjna z uczestnikami sympozjum po Kępie 
  Oksywskiej i zapoznanie się z  pozostałościami po LOW  
godz. 12.30 - otwarcie wystawy poświęconej LOW

20 październik br.  niedziela
godz. 12.00 - zbiórka uczestników w rejonie  stawu w Dębogórzu;
  Przemarsz uczestników po wyznaczonej trasie. 
godz. 14.30 - powrót do miejsca zbiórki, zwiedzanie wystawy po-
  święconej LOW.
godz. 16.00 - projekcja filmu  "Pułkownik Dąbek – Obrona Gdyni".
  Wystawa otwarta od godz. 11.00 do 18.00

BIBLIOTEKA GMINNA

Wystawa

Biblioteka nieczynna

W okresie od 8 października do 6 listopada 2013 r. w Bibliotece 
Gminnej będzie gościć wystawa dwóch artystek: Agnieszki Owczyń-
skiej, która zaprezentuje obrazy oraz Renaty Parzuchowskiej, autorki 
rzeźbionych dyń i jesiennych fantazji z naturalnych materiałów. Za-
praszamy!

Warsztaty z haftu

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo proponuje zorganizowanie 
warsztatów z haftu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Bi-
blioteki na spotkanie organizacyjne 10 października, godzina 17:00.

Informujemy, że w dniach 14-15 października 2013 r. Gminna Biblio-
teka będzie nieczynna (z uwagi na szkolenia w ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek, w których udział jest obowiązkowy dla wszyst-
kich pracowników Biblioteki). Za utrudnienia przepraszamy. W ra-
mach rekompensaty zapraszamy w środę 16 października od 9:00 
do 16:00. Jednocześnie przypominamy, że od czerwca br. ta gminna 
placówka kultury  jest otwarta w każdą drugą i czwartą sobotę mie-
siąca w godzinach 9:00-13:00.

Koncert na dwa fortepiany z towarzyszeniem 
instrumentów perkusyjnych z okazji 
Międzynarodowego Dnia Seniora
Zapraszamy na Koncert na dwa fortepiany z towa-
rzyszeniem instrumentów perkusyjnych, który 
odbędzie się 13 października 2013 r. w Gminnym 
Domu Kultury w Pierwoszynie o godz. 18:00. 
Wykonawcy: Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska 
– fortepian, Małgorzata Furche-Jurczyk – forte-
pian, Grzegorz Jurczyk – instrumenty perkusyj-
ne. 

Koncert odbędzie się w ramach obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Seniora, niemniej jednak 
zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Ko-
sakowo bez względu na wiek. Wstęp wolny. 

W programie koncertu znajdą się utwory wybitnych 
kompozytorów: sonata D-dur na dwa fortepiany 
Wolfganga Amadeusza Mozarta KV 448, Mała Suita 
składająca się z czterech tańców Claude’a Debus-
sy’ego, Armeńska Rapsodia oparta na motywach 
folkloru ormiańskiego Aleksandra Arutiuniana i Arno 
Babadżaniana, Bolero Ravela, dwa tanga: Adiós Nonino 
i Libertango Astora Piazzoli.
Pianistki to profesorowie Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Perkusista to profe-
sor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i solista w orkiestrze Opery 
Nova w Bydgoszczy. Artyści mają w swoim dorobku artystycznym
koncerty solowe i kameralne w Polsce i poza jej granicami.

  !!! Stowarzyszenie ALVIK oraz Andrzej Dzienisz !!!
zapraszają 

w dniach 9-11 listopada 2013 na Jubileuszowy X Piknik w Gęśniku
Program Jubileuszowego Pikniku w Gęśniku, który będzie się odbywać przez trzy dni, zaczyna pękać w szwach, Bo czego tu nie będzie!. Wszystkiego dużo i dla  każdego. Za-
praszamy całe rodziny będzie wiele konkursów i niespodzianek, a w programie między innymi: GĘSI KIERMASZ, PRODUKTY TRADYCYJNE, EKOLOGICZNE, POKAZY KULINARNE 
I DEGUSTACJE, KONKURSY I HEPENING DLA DZIECI ZE SZKÓŁ NASZEJ GMINY I....DUŻO  NIESPODZIANEK. KAŻDEGO DNIA COŚ CIEKAWEGO I JAK ZWYKLE MIŁA  ATMOSFERA.

Patronat nad imprezą objęli Starosta Powiatu Puckiego Wojciech Dettlaff  oraz Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik

W tym samym czasie odbędzie się konferencja pod wiodącym tytułem "gęsi i ryby-żywność wysokiej jakości dziedzictwem 
kulinarnym powiatu puckiego".

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

godz. 13.00 - sympozjum naukowe - wykłady (dla wszystkich 
  chętnych)
godz. 15.00 - obiad dla uczestników sympozjów
godz. 16.00 - projekcja filmu "Pułkownik Dąbek – Obrona Gdyni". 
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TEATR MŁODZIEŻOWY GMINY KOSAKOWO
Wszystkich, którzy mają ochotę pobawić się w teatr, wystąpić na scenę, przeżyć niezapomnianą przygo-
dę ze sztuką, podszkolić warsztat aktorski lub po prostu pragną ciekawie spędzić wolny czas, interesu-
ją się teatrem, filmem, muzyką, literaturą zapraszamy na zajęcia prowadzone w Gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie w godzinach 17:00-19:00 w każdy: wtorek (grupa zaawansowana, warsztaty dla najbardziej wymaga-
jących), czwartek (ćwiczenia, gry, zabawy teatralne, przygotowania do spektakli), piątek (przygotowania do spektakli).

Informacje: Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo (tel.: 58 620 06 95, e-mail: rkis@kosa-
kowo.pl). Cóż trzeba zrobić, żeby się zapisać? Po prostu wpaść na zajęcia i przekonać się, „z czym to się je – bądź też nie je.”

Uwaga: Wszystkie zajęcia, o ile nie zaznaczono inaczej, rozpoczynają się od dnia  16 września 2013 r. W trakcie podanych wyżej godzin otwarcia 
Kosakowskiego Klubu Seniora udostępniony jest również komplet do gry w szachy oraz stolik brydżowy (można umówić się na grę z innymi uczest-
nikami zajęć).

Język angielski oraz Sekcja Wycieczkowicza – terminy zajęć zostaną podane w najbliższym czasie. 

Podział tygodni: 
16 IX – 22 IX  - I, 23 IX – 29 IX  - II, 30 IX –  6 X  - I, 7 X – 13 X  - II, 14 X – 20 X  - III, 21 X – 27 X  - IV

W poniedziałek 23 września br. w Gminnym 
Domu Kultury odbyła się Uroczysta Inaugura-
cja Kosakowskiego Klubu Seniora, powsta-
łego z inicjatywy Wójta Gminy oraz Fundacji Fly, 
która na prowadzenie tej działalności uzyskała 
dofinansowanie w konkursie grantowym. Funda-
cja Fly powstała w czerwcu 2012 r. z myślą o oso-
bach zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Pierwszą grupą, na rzecz której Fundacja chce 
działać, są osoby kończące aktywność zawo-
dową. Oprócz regularnych zajęć organizowane 
będą także ciekawe wykłady, zabawy taneczne, 
wspólne wyjścia do teatru, kina czy wernisaże 
i wystawy prac uczestników zajęć.

Kosakowski Klub Seniora powstał w celu aktywiza-
cji mieszkańców Gminy w wieku powyżej 55. roku 
życia w zakresie rozwijania pasji i zainteresowań, 
organizacji czasu wolnego i integracji mieszkań-
ców. Siedzibą klubu jest Gminny Dom Kultury 
w Pierwoszynie.

KOSAKOWSKI KLUB SENIORA JUŻ DZIAŁA!
Już teraz zapisanych jest ponad 70 mieszkańców Gminy, a w każdej 
chwili można się zapisywać (wystarczy podejść do Domu Kultury w go-
dzinach otwarcia Klubu: w poniedziałki i środy od 14:00 do 18:00 oraz 
w czwartki od 10:00 do 14:00) i skorzystać z naszej oferty zajęć. Zachęca-
my do zapoznania się z harmonogramem dostępnym na naszej stronie 
internetowej. Dodatkowych informacji udziela Referat ds. Kultury, Spor-
tu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo: tel. 58 620 06 95. 

Uroczystej Inauguracji Kosakowskiej Klubu Seniora dokonał Wójt 
Gminy. Spotkanie inauguracyjne poprowadziła Anna Padée-Krusz-
czak, kierownik RKiS, oraz prezes Fundacji Fly Radosław Daruk. 
Dziękujemy wszystkim licznie przybyłym na Uroczystą Inaugurację przedstawicielom star-
szej młodzieży. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę członkiń Klubu, które przygo-
towały poczęstunek.
Wszelkie informacje dotyczące warunków udziału można uzyskać pod nr. telefonu koor-
dynatora z ramienia Fundacji FLY Pani Magdaleny Studzińskiej: 798 179 942 lub w Refera-
cie ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo (Rewa, ul. Morska 56, 
tel.: 58 620 06 95 lub 728 476 042).
Poniżej harmonogram zajęć. Uwaga: oferta programowa będzie w przyszłości stale wzbo-

gacana o nowe propozycje.

Poniedziałki 14:00 – 18:00
Godz. Zajęcia Prowadzący Sala

14:00 – 15:00
(tydz. I / III – zajęcia od października) 

Język i kultura Francji dr Karol Dettla� C3

15:00 – 16:00 Spotkania ze sztuką dr Karol Dettla� C3

17:00 – 18:00 Wykłady monogra� czne zaproszeni wykładowcy C3

Środa 14:00 – 18:00
Godz. Zajęcia Prowadzący Sala

14:00 – 15:00
(tydz. I / III – zajęcia od października) 

Język i kultura Francji dr Karol Dettla� C3

15:00 – 16:00 Spotkania ze sztuką dr Karol Dettla� C3

17:00 – 18:00 Wykłady monogra� czne zaproszeni wykładowcy C3

Czwartek 10:00 – 14:00
Godz. Zajęcia Prowadzący Sala

10:00 – 12:00
(tydz. I / III)  

Rękodzieło Magdalena Studzińska C3

10:00 – 12:00
(tydz. II)

Szycie Magdalena Studzińska C3

10:00 – 12:00
(tydz. IV)

Filcowanie Magdalena Studzińska C3

12:00 – 13:00 Robótki na drutach Maria Kryzel C3

13:00 – 14:00 Gimnastyka kręgosłupa Dorota Kitowska C3

KULTURA

Wszystkich, którzy mają ochotę pobawić się w teatr, wystąpić na scenę, przeżyć niezapomnianą przygo-
dę ze sztuką, podszkolić warsztat aktorski lub po prostu pragną ciekawie spędzić wolny czas, interesu-
ją się teatrem, filmem, muzyką, literaturą zapraszamy na zajęcia prowadzone w Gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie w godzinach 17:00-19:00 w każdy: wtorek (grupa zaawansowana, warsztaty dla najbardziej wymaga-
jących), czwartek (ćwiczenia, gry, zabawy teatralne, przygotowania do spektakli), piątek (przygotowania do spektakli).

Informacje: Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo (tel.: 58 620 06 95, e-mail: rkis@kosa-
kowo.pl). Cóż trzeba zrobić, żeby się zapisać? Po prostu wpaść na zajęcia i przekonać się, „z czym to się je – bądź też nie je.”

 

GMINNY DOM KULTURY  

W PIERWOSZYNIE 

INFORMACJE:  
Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 

Urzędu Gminy Kosakowo 

tel.: 58 620 06 95 
e-mail: rkis@kosakowo.pl 

www.rkis.kosakowo.pl 
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Zakończył się plebiscyt portalu naszemiasto.pl i Dziennika Bałtyckiego na najlepszą polską plażę. W ran-
kingu brało udział 30 miejscowości, które mogą pochwalić się urokliwymi miejscami wypoczynku nad mo-
rzem. Tuż za podium, na  4. miejscu znalazła się plaża w Rewie, wyprzedziły ją Dębki, Stegna i Hel, a na 8. 
plaża w Mechelinkach. Cieszymy się, że zarówno nasze nadmorskie miejscowości wraz z  plażami  jak i cała 
gmina cieszą się coraz większą popularnością.

SPORT

SPORT
14 września br. odbył się VI już Rajd Rowerowy przez tereny 
naszej Gminy.

Na starcie, który miał miejsce w Kosakowie przy siłowni plenero-
wej, zjawili się: piechurzy, rowerzyści oraz sekcja nordic-walking.

Na mecie, przy siedzibie Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Re-
kreacji w Rewie, na wszystkich uczestników czekała kiełbasa z grilla, 
gorąca kawa i herbata oraz słodki poczęstunek. Wśród obecnych roz-
losowane zostały również symboliczne upominki.

Tegorocznej edycji rajdu towarzyszyło uroczyste otwarcie Turystycz-
nego Szlaku Północnych Kaszub Pogórze – Kosakowo – Pierwoszyno 
– Mechelinki – Mosty – Rewa do granic gminy Puck. Zmodernizowana 
w ostatnich latach trasa powstała w ramach projektu Turystyczny Szlak 
Północnych Kaszub – budowa / przebudowa publicznej infrastruktury tu-
rystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin po-
wiatów wejherowskiego i puckiego, który dofinansowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013.

VI RAJD PIESZY, ROWEROWY I NORDIC-WALKING

PLAŻE W REWIE I MECHELINKACH - WŚRÓD NAJLEPSZYCH!

ZAJĘCIA SZACHOWE
Zapraszamy do Gminnego Domu Kultury 
w Pierwoszynie, w każdą środę w godz. 18:00–
19:30 na zajęcia szachowe. Gry, zadania, kon-
kursy, miniturnieje, podnoszenie poziomu, na-
uka od podstaw – odbywają się bez ograniczeń 
wiekowych (dla dzieci i dorosłych).
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Gmina Kosakowo wsparła organizację tegorocznego Maratonu Brze-
giem Morza Jastarnia – Władysławowo 2013. Nad Bałtykiem pojawiło 
się blisko 140 zawodników z Polski i z zagranicy. Bieg miał m.in. uczcić 
95. rocznicę powstania Ligi Morskiej i Rzecznej. Trasa – jak na prawdzi-
wy maraton przystało – liczyła nieco ponad 42 kilometry, ale dodatko-
wym utrudnieniem poza długością był fakt, iż biegający sunąć musieli 
po piasku i w wodzie. Z ramienia Wójta Gminy Kosakowo nagrody 
zwycięzcom wręczała Anna Padée-Kruszczak, kierownik tut. Referatu 
ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.

IV MARATON BRZEGIEM MORZA 
JASTARNIA – WŁADYSŁAWOWO

24 sierpnia br. odbył się XIII Marsz Śledzia, w którym śmiałkowie 
mają do pokonania trasę przez Zatokę Pucką z Kuźnicy do Rewy. 
Na miejscu, w Rewie na wszystkich śmiałków czekał gorący po-
siłek oraz pamiątkowe dyplomy i odznaki. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, honorowy patronat nad marszem, organizowanym 
od 2002 roku przez p. Radosława Tyślewicza, objął Wójt Gminy 
Kosakowo . 

KÓŁKO GITAROWE
4 września br. odbyło się w Domu Kaszubskim w Dębogórzu 
spotkanie organizacyjne kółka gitarowego. 

Zapisy przyjmowane były do końca maja br. Zajęcia, prowadzone 
przez panią Dorotę Hrycz, nauczycielkę muzyki, absolwentkę Akade-
mii Muzycznej, odbywać się będą w Domu Kaszubskim w Dębogórzu 
w poniedziałki i środy. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy. 
Szczegółowy harmonogram zajęć wraz z podziałem na grupy jest do-
stępny na stronie internetowej Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki 
i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo: www.rkis.kosakowo.pl.

W trakcie zajęć wykorzystywane będą instrumenty zakupione w ra-
mach zadania: Poczuj magię żywego instrumentu – wyposażenie obiek-
tów infrastruktury kulturalnej Gminy Kosakowo w instrumenty muzyczne, 
które dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury. 

XIII MARSZ ŚLEDZIA: KUŹNICA-REWA
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KALENDARZ IMPREZ  PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2013
Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce

12. IX (17:00) – 7. X Wernisaż wystawy Kolorowe ekspresje p. Bożeny 
Balcerowskiej (wystawa: 12. IX – 7. X)

Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna w Kosakowie

6. X (12:00) X kolejka Letniej Ligi Piłki Nożnej 2013 o Puchar Wójt 
Gminy Gminy Kosakowo (runda rew.)

Wójt Gminy Boisko przy SP w Dębogórzu

8. X – 6. XI Wystawa obrazów Agnieszki Owczyńskiej oraz 
rzeźbionych dyń Renaty Parzuchowskiej

Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna w Kosakowie

12. X. VII etap Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego 
o Puchar Starosty – zakończenie

LKS Puck, UG Puck Leśniewo

12. X.13.00 Spuszczenie bandery i podsumowanie sezonu 
żeglarskiego 2013

Port Mechelinki Przystań w Mechelinkach

12. X (14:00) VIII kolejka Klasy A: KS Sztorm Mosty - Huragan II 
Przodkowo

Sztorm Mosty Boisko Złote Piaski w Kosakowie

12. X (16:00) Zakończenie sezonu żeglarskiego Yacht-Klubu Rewa Yacht-Klub Rewa, Wójt Dom Kultury w Pierwoszynie

13. X (12:00) XI kolejka Letniej Ligi Piłki Nożnej 2013 o Puchar Wójt 
Gminy Gminy Kosakowo (runda rew.)

Wójt Gminy Boisko Orlik przy SP w Mostach

13. X (18:00) Międzynarodowy Dzień Seniora Koncert na dwa 
fortepiany i perkusję: prof. Krystyna Gorzelniak-

Pyszkowska, Małgorzata Furche-Jurczyk, Grzegorz 
Jurczyk

Wójt Gminy Dom Kultury w Pierwoszynie

14. X Dzień Edukacji Narodowej Szkoły Gminy Kosakowo Szkoły Gminy Kosakowo

20. X (12:00) XII kolejka Letniej Ligi Piłki Nożnej 2013 o Puchar Wójt 
Gminy Gminy Kosakowo (runda rew.) – zakończenie

Wójt Gminy Boisko Złote Piaski w Kosakowie

23. X (10:00) Dekanalny Konkurs o Bł. Janie Pawle II Gimnazjum Mosty, Wójt Dom Kultury w Pierwoszynie

25. X (9:00) Międzyszkolny Turniej Piłki Halowej o Puchar Dyrektora 
Gimnazjum w Mostach

Gimnazjum Mosty Hala Sportowa w Mostach

26. X (14:00) X kolejka Klasy A: KS Sztorm Mosty - Eko-Prod Szemud Sztorm Mosty Boisko Złote Piaski w Kosakowie

27. X (10:00) Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy

Rada Gminy, Wójt Gminy Boisko Orlik przy SP w Mostach

2. XI (17:00) Zaduszki Morskie Wójt Gminy, Proboszcz Para� i Św. Rocha w Rewie Kościół w Rewie, Szpyrk, Rewa

7. XI Wieczór Patriotyczny przy Obelisku poświęconym 

partyzantom Gryfa Pomorskiego

ZS-PiSSM Dębogórze Obelisk w lesie w Dębogórzu

10. XI (13:00) XII kolejka Klasy A: KS Sztorm Mosty - LZS Bojano Sztorm Mosty Boisko Złote Piaski w Kosakowie

10. XI (17:00) Uroczysta Akademia i wręczenie statuetek Złotego Kłosa Wójt Gminy Dom Kultury w Pierwoszynie

11. XI (12:15) Święto Niepodległości: Uroczystość Złożenia Wiązanek 
pod Pomnikiem Józefa Klebby, Msza Święta w Kosakowie 

Wójt Gminy Kosakowo

11. XI (13:00) VIII Gminne Biegi z okazji Święta Niepodległości Wójt Gminy Ścieżka rowerowa, 
Kosakowo-Pierwoszyno

17. XI (12:00) IV Turniej Tenisa Stołowego, I runda – Jesienne 
Mistrzostwa Gminy Kosakowo

Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

16-17. XI I Ogólnopolski Turniej Mini-Piłki Siatkowej UKS Lider Dębogórze Hala Sportowa w Mostach, Sala Gimnastyczna 
w Dębogórzu

21. XI (17:00) Konkurs Recytatorski Świat Poetycki Juliana Tuwima Wójt Gminy, Biblioteka Publiczna Dom Kaszubski w Dębogórzu

23. XI (9:30) IV Turniej Szachowy o Puchar Wójt Gminy Gminy 
Kosakowo

Wójt Gminy Dom Kultury w Pierwoszynie

24. XI (12:00) IV Turniej Tenisa Stołowego, II runda i zakończenie – 
Jesienne Mistrzostwa Gminy Kosakowo

Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

XI VI Mistrzostwa Pomorza w Futsalu – Pomerania Cup 
2013

Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej (w zależności od zgłoszonych drużyn)

XI  Międzyszkolny Konkurs Znam swój Region ZS-P w Mostach ZS-P w Mostach

XI Wieczór Andrzejkowy ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

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
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SPORT

Drużyny piłkarskie z terenu naszej gminy rozpoczęły nowy sezon 
ligowy 2013/2014 od zwycięstw: w A-Klasie Sztorm Mosty trene-
ra Roberta Mądrzaka pokonał w 1. kolejce Wichra Wierzchucino 1:0, 
a rozgrywki B-Klasy od wygranej rozpoczęli zawodnicy Radosława 
Styna – Sztormu II Mosty, wygrywając 1:0 z Huraganem Smolno. 
W ligach juniorskich Sztorm C1 Pawła Formelli wygrał 3:1 z Cisową 
Gdynia, a Sztorm D2 Łukasza Godlewskiego – aż 12:0 Karlikowo Sopot.

W niedzielę 15 września br., po wakacyjnej przerwie, wznowione zo-
stały Rozgrywki Letniej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kosa-
kowo. Pierwsza kolejka rundy rewanżowej odbyła się na boisku Orlik 
2012 przy SP Mosty.

Wyniki 8. kolejki spotkań: Sokół Kosakowo - Delfin Rewa 3:12 
(2:3), Rewa - UKS Mosty 3:7 (1:1), Kazimierz - Dębogórze Wybudo-
wanie 2:12 (1:4). 

Terminy następnych spotkań ligowych: 9. kolejka – 29 września, 
10. kolejka – 6 października, 11. kolejka – 13 października, 12. kolejka 
i zakończenie rozgrywek – 20 października. Szczegółowy harmono-
gram dostępny na stronie: kosakowo.pl/rkis/sport.

mecz 1. kolejki A-Klasy: Sztorm Mosty (pomarańczowe koszulki) - Wicher Wierzchucino

mecz 8. kolejki: Sokół Kosakowo – Delfin Rewa 3:12

mecz 8. kolejki: Rewa – UKS Mosty 3:7

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Mirosław Marek
zaprasza

wszystkich gminnych piłkarzy i kibiców na rozgrywki piłki nożnej 
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy,

które odbędą się 27 października o godzinie 10:00 na boisku Orlik w Mostach
Więcej informacji oraz regulamin rozgrywek wkrótce na stronie internetowej

http://www.kosakowo.pl/rkis/  lub pod adresem e-mail : rkis@kosakowo.pl

ZAPRASZAMY

ZWYCIĘSTWA NA INAUGURACJĘ SEZONU 
LIGOWEGO 2013/2014

RUNDA REWANŻOWA LETNIEJ LIGI 
PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY 
KOSAKOWO

mecz 8. kolejki: Kazimierz – Dębogórze Wybudowanie 2:12
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I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
KOSAKOWO-CUP 2013
Puchar Kosakowo-Cup 2013 (odbywający się w dniach  
24-25.VIII.2013 r. na boiskach przy Złotych Piaskach w Ko-
sakowie) trafia do Arki Gdynia. Drugie miejsce zajął UKS 
Śrem, a trzecie Stadion Śląski Chorzów. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju został Szymon Szołomnicki (Arka Gdy-
nia). Nagrodę dla najlepszego strzelca otrzymał Grzegorza 
Glapka (Stadion Śląski Chorzów). Najlepszym bramkarzem 
wybrany został Hubert Antkowiak (UKS Śrem), który w ca-
łym turnieju tylko raz musiał wyciągać piłkę z własnej siatki. 

Sportowo, zdecydowanie Arka Gdynia wybijała się ponad 
resztę zespołów. Najwięcej emocji towarzyszyło oczywiście 
występom gospodarzy. Młodzi Sztormowcy - co było wy-
raźnie widać - dopiero oswajają się z grą na dużym boisku.  

W związku z tym chłopakom brakowało trochę doświadcze-
nia pod bramką przeciwników. Przy odrobinie szczęścia kilka 
meczów mogło się skończyć korzystniejszymi rezultatami. 
Sztorm trzy mecze zremisował i trzy przegrał różnicą jednego 
gola. Na pochwałę zasługuje jednak styl gry gospodarzy, któ-
ry musi zaprocentować w przyszłości. Sztormowcy wyraźnie 
preferują grę krótkimi podaniami i konsekwentnie budują ak-
cje, spokojnie wyprowadzając piłkę spod swojej bramki.

Zarówno Sztorm Mosty - drużyna prowadzona przez Łukasza 
Godlewskiego i Daniela Kuplickiego, jak i organizatorzy Kosa-
kowo Cup 2013 zebrali cenne doświadczenie, które spowo-
duje, że druga edycja turnieju będzie jeszcze bardziej udana.

Klasyfikacja końcowa turnieju na stronie in-
ternetowej.

mecz Sztorm Mosty (czerwone stroje) - Elana Toruń wspólne zdjęcie po zakończeniu Turnieju

REWA SURF CUP KRZYSZTOF STROMSKI MISTRZEM  POLSKI W KLASIE PUCK!

TRENING PIERWSZOLIGOWCA NA BOISKU PRZY  
ZŁOTYCH PIASKACH

8.09 br. zakończyły się trzydniowe regaty „Rewa Surf Cup” organizo-
wane corocznie przez szkołę windsurfingową Rewa Surf Centrum  
w klasach: Formuła Windsurfing, Kite Race i Slalom. Z powodu słabej 
prognozy wiatrowej ilość startujących była mniejsza niż zaplano-
wano, ale na zawody do Rewy przyjechała cała licząca się w Polsce 
czołówka deskarzy.  Podczas trzydniowych zmagań przy słonecznej 
pogodzie i wietrze 10 węzłów z kierunków południowo wschodnich 
rozegrano 11 wyścigów w Kite Race i 10 wyścigów w Formule Wind-
surfing. 
Niestety ze względu na brak limitu wiatru planowane Mistrzostwa 
Polski w Slalomie  nie zostały rozegrane i zostały przeniesione na 
następne regaty pucharowe FW.  Najlepszym w Formule windsur-
fing okazał się Australijczyk Steve Allena wielokrotny Mistrz Świata 
w windsurfingu. 
W Kite Race najlepiej żeglował Żakowski Maksymilian wyprzedzając 
Adama Szymańskiego i Pawła Tarnowskiego najlepszego polskiego 
juniora w olimpijskiej  klasie RSX . Przed południem drugiego dnia 
regat gdy jeszcze nie było warunków do puszczenia wyścigu roze-
grano  wyścigi na supach (deska z wiosłem) gdzie bezkonkurencyjny 
był Steve Allen.

Zaledwie od roku na sterze – a już zostawił w tyle całą konkuren-
cję. W Pucku w dniach 24-25 sierpnia br. w Pucku odbyły się pierw-
sze Mistrzostwa Polski w żeglarstwie w klasie puck, zorganizowane 
przez Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck we współpracy z Harcerskim 
Ośrodkiem Morskim oraz Yacht Club Rewa. 

Gdy po pierwszym dniu Krzysztof Stromski – podopieczny pana Ja-
nusza Frąckowiaka – prowadził w klasyfikacji generalnej z niewielką 
przewagą, wszyscy zastanawiali się, czy młody zawodnik wytrzyma 
presję. Następnego dnia  wraz z załogą: Joanna Walczak, Kacper Frąc-
kowiak, nie tylko wytrzymał, ale zdobytą przewagę jeszcze znacznie 
powiększył. Pozostałe miejsca na podium zajęli: Bartosz Sawostjanik 
oraz Jacek Tracz. Wysokie miejsca zajęli również związani z rewskim 
Yacht Clubem: Maciej Twarowski (IV) i Jacek Ludwiczak (V).

30 sierpnia br. na boisku piłkarskim przy Złotych Piaskach w Kosako-
wie trenowała pierwszoligowa drużyna Okocimski Brzesko. Jest to 
już trzecia ekipa (po Kolejarzu Stróże i Termalice Bruk-Bet Nieciecza) 
z zaplecza Ekstraklasy, która gościła na kosakowskim boisku. Ekipa  
z Brzeska przyjechała nad morze na mecz 6. kolejki I ligi z Arką Gdy-
nia. Po treningu zawodnicy zrobili wspólne zdjęcie z trenującymi  
w tym samym czasie zawodnikami rezerw Sztormu Mosty.

wspólne zdjęcie I-ligowego Okocimski Brzesko i B-klasowego Sztormu II Mosty
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Jan Pięczk  z Dębogórza, lat 75
Lucyna Dobaczewska z Pogórza, lat 55
Adam Klamrowski z Dębogórza,  lat 45

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, że w ostatnich 

dniach odeszli od nas
Ś.p.

DOPIERO PRZED NAMI…

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 - 58 735 46 56;
- Gminna Komisja Profilaktyki 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 Dębo-
górzu - tel. 58 679 13 25;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach - tel. 58 679 13 21;

- Szkoła Podstawowa w Pogórzu - tel. 58 665 76 30;
- 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 Yacht Klub Rewa – szef szkolenia, Janusz Frąckowiak: 
tel. 501 498 422
- Stowarzyszenie Żeglarskie Port Mechelinki – sekretarz, Wiesław Chojnacki: tel. 
696 532 152

Wójt Gminy Kosakowo zaprasza 10 listopada o godzinie 17.00 na Uroczystą Akademię 
z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, która odbędzie się w Gminnym Domu Kultury 

w Pierwoszynie. Wstęp wolny.

Tradycyjnie, nastąpi wręczenie statuetek Złotego Kłosa, jak również nagród i wyróżnień 
przyznawanych przez Wójta Gminy. 

Wydarzeniu temu towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne.
11 listopada zapraszamy na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny do Kościoła p.w. Św. Antoniego 

w Kosakowie na godz. 11.00, o godz. 12.05 złożenie wiązanek pod Pomnikiem Pamięci 
tutejszych księży , nauczycieli i mieszkańców, zamordowanych przez hitlerowców w lasach 

Piaśnicy i obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej przy kościele w Kosakowie, 
o godz. 12.15 złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Klebby w Kosakowie.

O godzinie 13.00 tego dnia zapraszamy na VIII Gminne Biegi z okazji Święta Niepodległości.

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI



 

UUWWAAGGAA  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCYY  !!  
OOBBJJAAZZDDOOWWAA  ZZBBIIÓÓRRKKAA  OODDPPAADDÓÓWW  NNIIEEBBEEZZPPIIEECCZZNNYYCCHH  

GGMMIINNAA  KKOOSSAAKKOOWWOO 
 

W dniach 05.10. - 12.10.2013 r. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców 
gminy Kosakowo Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych. W trakcie zbiórki, Mieszkańcy mogą nieodpłatnie 
oddać odpady niebezpieczne, takie jak: 
 

  sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż telewizor) 
  resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki  
  środki ochrony roślin i owadobójcze 
  zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje 
  przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki 
  świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry 
  przełączniki, baterie i akumulatory 
 
 

 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA 
SSOOBBOOTTAA 05.10.2013 

 

POSTOJE PRZY SZKOŁACH 
PPIIĄĄTTEEKK 11.10.2013 

 
 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA 
SSOOBBOOTTAA 12.10.2013 

 

9:00  Suchy Dwór  
ul. Reja/Kruczkowskiego  
9:30  Pogórze 
ul. Słowackiego/Majakowskiego  
10:00  Pogórze  
 ul. Modrzejewskiej  
10:30 Kosakowo - ul. Nad Stawem  
11:00  Dębogórze - ul. Pomorska 
18 (Gminny Ośrodek Kultury)  
11:30 – 12:00  Kazimierz  
(przy sklepie) 
 
 

  

9:00 – 9:40 Pogórze – Szkoła  
Podstawowa, ul. Szkolna 15  
10:00 – 10:40  Dębogórze – Szkoła  
Podstawowa, ul. Pomorska 30  
11:00 - 11:20  Mosty – Szkoła  
Podstawowa i Gimnazjum,  
ul. Szkolna 16 
 

 

9:00  Pierwoszyno - ul. Kaszubska 
(przy boisku)  
9:30  Mosty - ul. Bukowa/Wiązowa   
10:00  Mosty - ul. Ogrodowa  
(przy sklepie)   
10:30 Mechelinki - ul. Szkolna 25  
(przy sklepie)   
11:00  Rewa - ul. Helska  
11:30  Rewa - ul. Morska/Sieciowa  
12:00 – 12:30  Rewa - ul. Morska  
przy Słonecznej (parking) 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpady niebezpieczne zbierane są także w systemie pojemnikowym: 
- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach oświatowych, sklepach, Urzędzie Gminy Kosakowo  
- pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw ustawione są w Przychodni w Kosakowie oraz aptece 

Remedium w Pogórzu  
Dokładny wykaz punktów w których oddać można baterie oraz leki, a także adresy dostępny jest na stronie internetowej 
Związku www.kzg.pl.Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedawca 
(detaliczny i hurtowy) ma obowiązek przyjąć bezpłatnie zużyty sprzęt  w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt 
tego samego rodzaju. 
 
UWAGA Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. Zbiórka nie 
dotyczy odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku działalności gospodarczej. 

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


