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ZAJĘCIA DODATKOWE  
W SZKOŁACH - Z FUNDUSZY 
UNIJNYCH
We wszystkich czterech szkołach na terenie Gminy Kosakowo 
bezpłatne zajęcia dodatkowe: matematyka, język polski, ję-
zyk angielski i inne - wzbogacą ofertę w naszych placówkach 
oświatowych. Pozyskiwane od 2011 r. środki pozwoliły m.in. na 
zakup tablic multimedialnych do każdej ze szkół. Za wymier-
ne efekty realizacji projektu możemy z pewnością uznać wyni-
ki sprawdzianu szóstoklasistów w 2013 r. Szkoły podstawowe 
Gminy Kosakowo znalazły się na wysokich miejscach w woje-
wództwie pomorskim.

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 nastąpi złożenie wiązanek pod Pomnikiem 
Pamięci tutejszych księży, nauczycieli i mieszkańców, zamor-
dowanych 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. 

Koncert z okazji Święta Niepodległości
Wójt Gminy zaprasza do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie, 

gdzie 10 listopada br. o godzinie 17:00 odbędzie się uroczysty 
Koncert z okazji Święta Niepodległości. 

Wstęp wolny.

W programie m.in.: wręczenie statuetek Złotego Kłosa, innych nagród i wyróżnień, występy artystyczne: Chóru Morzanie,  
Jarosława Wyrzykowskiego (obój), Natalii Kasperczyk (wiolonczela)  

oraz Koncert Zespołu  Mayol z Kołobrzegu – laureat nagrody Grand Prix VII Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Kosakowo 2013.

O godz. 13.00 tego dnia Wójt Gminy zaprasza wszystkich 
chętnych na VIII Gminne Biegi z okazji Święta Niepodle-
głości, tradycyjnie na ścieżce pieszo -rowerowej Kosakowo – 
Pierwoszyno. Start – godz. 13:00 przy pomniku vis-à-vis Urzę-
du Gminy Kosakowo (ul. Żeromskiego 69 w Kosakowie). 

Więcej informacji na stronie  12

Więcej informacji na stronie  17
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W dniu 8 października odbyła się XLVIII Zwyczajna Sesja Rady 
Gminy Kosakowo. Do porządku obrad wprowadzono na sesji 
projekt uchwały złożony przez trzech radnych:, Szymona Ta-
bakiernika, Antoniego Strzelca i Bożenę Roszak w sprawie za-
rządzenia referendum gminnego, Wójt Gminy w swojej opinii 
do tego projektu uchwały wnioskował do Rady Gminy o jego 
odrzucenie i pozostawienie inicjatywy  w tej sprawie miesz-

XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kosakowo

Uchwałę w sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od nieruchomości  na  2014 r.

Uchwałę w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wprowadzono zmiany do obowiązującej uchwały z dnia 25 paź-
dziernika 2012 roku. W ramach opłaty za gospodarowanie odpada-
mi dostarczane będą mieszkańcom worki do segregacji odpadów  
w stosunku 1:1 (ilość dostarczanych pustych worków będzie równa 
ilości wystawionych zapełnionych worków). Mieszkańcy otrzymy-
wać będą worki do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektyw-
nie w ilości dostosowanej do ilości zbieranych odpadów i częstotli-
wości odbioru. 

Przedsiębiorca wywozowy wyłoniony z przetargu zostanie zobowią-
zany do uporządkowania wiat śmietnikowych po każdorazowym 

Z uzasadnienia do tej uchwały podajemy wykaz podmiotów opodatkowania z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku  
w 2013 roku  i na 2014 rok wg poniższej tabeli :

kańcom, tak jak to przewiduje ustawa o referendum lokalnym 
(opinia Wójta na www.kosakowo.pl zakładka REFERENDUM).
Jednakże Rada Gminy Uchwałą Nr XLVIII/80/2013 zarządziła  
o przeprowadzeniu referendum, którego datę ustalono na 
niedzielę 24 listopada 2013r. 
Ponadto Rada podjęła m.in.

odbiorze odpadów. Pozwoli to na utrzymanie w należytym stanie 
wyodrębnionych miejsc, w których znajdować się będą pojemniki 
na odpady.
W ramach opłaty odpady zielone będą odbierane do końca listopa-
da, ze względu na konieczność zagospodarowania liści spadających 
z drzew. 
Uchwała szczegółowo określa zakres usług, które będą świadczone 
przez gminę w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Wprowadzone zmiany spowodują usprawnienie i ulepsze-
nie procesu gospodarki odpadami.

Lp. Wyszczególnienie
Stawki zatwier-

dzone przez Radę 
Gminy na 2013 r.

Stawki proponowa-
na na 2014r.

1
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób  

sklasyfikowania w ewidencji gruntów  i budynków
0,88 zł. 0,89 zł.

2 Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł. 4,56 zł.

3
Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,40 zł. 0,44 zł.

4 od budynków lub ich części mieszkalnych 0,72 zł. 0,74 zł.

5
Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-

ków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
21,00 zł. 21,80 zł.

6
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym
10,65 zł. 10,75 zł.

7
Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepi-

sów o działalności leczniczej, zajętych przez  podmioty udzielające tych świadczeń
4,63 zł. 4,68 zł.

8
Od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  dzia-

łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6,90 zł. 7,10 zł.

9 Od budowli 2% 2%



3BIULETYN GMINNY KOSAKOWO 11/2013 AKTUALNOŚCI
Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu pod nazwą „Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach” 
w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartego w Programie Operacyjnym 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Podjęto decyzję o zagospodarowaniu w oparciu o środki unijne 
prawej części ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach poprzez budowę 
nawierzchni utwardzonej, przebudowę małej architektury (ławeczki, 
śmietniki, słupki ograniczające, przenośne toalety, pergole, pode-
sty widokowe). Powstanie ciąg pieszo-jezdny, zostanie wykonane 
oświetlenie terenu biegnącego wzdłuż pasa drogowego leżącego 
w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. W ramach zadania planuje się 
również stworzenie ścieżki edukacyjnej dla dzieci - trzy tablice. Do-
datkowo, gmina, będąc w posiadaniu sprzętu rybackiego, zamierza 

Oświadczenie p. Alina Merchel wręczyła obecnemu na sesji Redaktorowi Naczelnemu „Kosakowo Bez Tajemnic” Henrykowi Palczewskiemu.

OŚWIADCZENIE
W związku z pojawiającymi się w Biuletynie „Kosakowo Bez Tajemnic” oszczerczymi informacjami dotyczącymi mojej osoby 
oraz mojej rodziny

oświadczam:

•	 kłamstwem	jest,	że	firma	mojego	syna	była	wykonawcą	budowy	jakiegokolwiek	chodnika	w	Suchym	Dworze,	finansowa- 
	 nego	ze	środków	publicznych,
•	 kłamstwem	jest	sugerowanie,	że	mam	powiązania	z	PGNiG,	i	jako	właścicielka		gruntów	położonych	na	terenach	objętych	 
	 zamierzoną	inwestycją,	 jestem	osobiście	zainteresowania	jej	realizacją.	Dowodem,	że	 informacje	są	kłamliwe	są	 	moje	 
	 oświadczenia	majątkowe,
•	 kłamstwem	jest	insynuowanie,	że	jako	radna	Rady	Gminy	Kosakowo	miałam	wpływ	na	sposób	realizacji	inwestycji	gmin- 
	 nej	dotyczącej	budowy	Portu	Mechelinki	oraz	na	sposób	projektowania	tej	inwestycji.

Żądam od Redaktora Naczelnego Biuletynu „Kosakowo Bez Tajemnic” sprostowania w/w kłamstw i oszczerstw i zamieszczenie 
mojego	oświadczenia	na	łamach	tego	biuletynu	oraz	na	stronie	internetowej,	na	której	biuletyn	jest	publikowany.	

Prawdą	 jedynie	 jest	 to,	 że	 brałam	 czynny	 udział	 w	 negocjacjach	 celem	 pozyskania	 dla	 Gminy	 Kosakowo	 dotacji	 celowej	 
w	wysokości	15	mln	zł,	z	przeznaczeniem	na	inwestycję	Port	Mechelinki.	Moje	działania	wynikały	z	głębokiego	przekonania,	
że	inwestycja	przyczyni	się	do	rozwoju	gospodarczego	Gminy	i	przyniesie	korzyści	jej		Mieszkańcom.	Nadal	jestem	przekona-
na	o	słuszności	tych	działań.
Dziękuję	wszystkim	tym,	którzy	przeczytali	w/w	biuletyn	i	nie	wyciągnęli	pochopnych	wniosków	w	stosunku	do	mojej	osoby	
i mojej rodziny.

                                                                                           
	Z	poważaniem:		Alina	Merchel

                                                                                   
Radna	i	Sołtys	wsi	Mosty

w bezpośrednim sąsiedztwie Alei ustawić niewykorzystane obecnie 
już wyposażenie z przystani rybackiej. Zakres prac obejmuje także 
budowę amfiteatru terenowego wraz z zadaszeniem sceny. Planuje 
się dojście do widowni z obydwu stron (jedno z pochylnią dla osób 
niepełnosprawnych). Amfiteatr będzie służyć organizacji lokalnych 
imprez kulturalno-artystycznych, promocyjnych i edukacyjnych.   
Planowana wartość zadania: w oparciu o kosztorys wynosi 2 188 
640,81 zł brutto (udział środków własnych Gminy:  688 640,81 zł.).

W związku z pojawiającymi się w Biuletynie „Kosakowo Bez Tajemnic” oszczerczymi informacjami dotyczącymi radnej z Mostów Aliny Merchel zło-
żyła ona na sesji Rady Gminy  w dniu 8 października br. oświadczenie, którego treść poniżej cytujemy:

OŚWIADCZENIE
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1. Uchwała Nr XLVIII/72/2013 w sprawie  przystąpienia do sporzą- 
 dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze- 
 strzennego, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo  
 Nr XXIV/69/2008 z dnia 3 września 2008r.
2. Uchwała Nr XLVIII/73/2013 w sprawie  przyjęcia do realizacji  
 Projektu pod nazwą „Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Meche- 
 linkach” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od  
 rybactwa” zawartego w Programie Operacyjnym „Zrównoważo- 
 ny rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów ry- 
 backich 2007-2013”.
3. Uchwała Nr XLVIII/74/2013 w sprawie  wyrażenia zgody na  
 podwyższenie kapitału zakładowego w spółce pod firmą Przed- 
 siębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z ograniczona  
 odpowiedzialnością z siedzibą w Kosakowie i objęcie nowo  
 utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Kosakowo.
4. Uchwała Nr XLVIII/75/2013 w sprawie  określenia  wysokości   
 stawek  podatku  od nieruchomości  na  2014 r.

5. Uchwała Nr XLVIII/76/2013 w sprawie  zmiany uchwały w spra- 
 wie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo. 
6. Uchwała Nr XLVIII/77/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na  
 rok 2013.
7. Uchwała Nr XLVIII/78/2013 w sprawie zmiany Uchwały Rady  
 Gminy Kosakowo nr LXVII/70/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r.  
 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania  
 mieszkaniowym zasobem Gminy Kosakowo na lata 2010-2015.
8. Uchwała Nr XLVIII/79/2013 w sprawie szczegółowego sposobu  
 i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ko- 
 munalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  
 tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru- 
 chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
9. Uchwała Nr XLVIII/80/2013 w sprawie zarządzenia referendum  
 gminnego.

Uchwały podjęte na XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 8 października 2013 roku.

Na ostatniej sesji Rady Gminy radny Antoni Strzelec z Pogórza złożył rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych „Dla Gminy” Tym samym klub 
przestał istnieć, gdyż w jego składzie pozostało  mniej niż pięciu radnych (zgodnie ze statutem Gminy w skład klubu powinno wchodzić co najmniej 
5 radnych). Kolejna sesja planowana jest na 28 października 2013 roku.

Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodności z prawem.  Organami nadzo-
ru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw 
finansowych – regionalna	 izba	 obrachunkowa. Organy 
nadzoru mogą  wkraczać w działalność gminną tylko w przy-
padkach określonych ustawami.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Rady Gminy  
w zakresie prawidłowości gospodarki prowadzonej przez 
Wójta Gminy i podporządkowane mu jednostki  organizacyj-
ne i jednostki pomocnicze. Komisja podejmuje czynności 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ GMINNĄ
kontrolne na zlecenie Rady Gminy i w następstwie re-
alizacji przyjętego planu pracy.

Z własnej inicjatywy, w przypadkach nie cierpiących zwłoki, 
komisja może podjąć czynności kontrolne,  przy czym w tym  
przypadku wymagają one akceptacji Rady Gminy na 
najbliższej	sesji, a w razie braku akceptacji uważa  się je za 
niebyłe. Wnioski Komisji Rewizyjnej zatwierdza Rada Gminy.
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo: Beata Glo-
za – przewodnicząca, Waldemar Elwart i Wojciech Klimczyk 
– członkowie.

BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY
Uwaga Mieszkańcy Gminy Kosakowo !

Nie	 traćcie	 czasu	 na	 opłacanie	 swoich	 rachunków.	Wystar-
czy	założyć	konto	w	Banku	Rumia	Spółdzielczym,	by	zaosz-
czędzić czas i pieniądze. Gwarantujemy bezpłatne otwarcie  
i pełną obsługę konta przez Internet.

Zapraszamy do Banku Rumia Spółdzielczego  
o/Kosakowo ul. Żeromskiego 69 w godzinach 8:00-17:00.

dotyczące Uchwały Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 czerwca 
2013r., nr XLIII/42/2013 w sprawie odrzucenia wniosku o prze-
prowadzenie referendum ze skargi Szymona Tabakiernika, Marii 
Kuczewskiej, Edyty Bugajskiej, Sławomira Psujka, Wojciecha Woj-
tunika, Anny Wojtunik, Pawła Kocięby, Kazimiery Samson-Kwiel, 
Henryka Palczewskiego, Krystiana Palczewskiego, Elzbiety Nar-
delli-Palczewskiej, Anny Kurczyńskiej, Krzysztofa Formelli, Sta-
nislawa Butowskiego, Danuty Butowskiej. Sąd po rozpoznaniu 
skargi na rozprawie w dniu 24 lipca 2013r. – oddalił skargę. 
W uzasadnieniu wyroku sądu, który otrzymaliśmy 18.10.br. czy-
tamy m.in. „… dla przyjęcia dopuszczalności poparcia przed-
miotowego wniosku o referendum konieczne było złożenie 817 
podpisów poparcia, natomiast w wyniku przeprowadzonego 
postępowania weryfikacyjnego i zakwestionowania podpisów 
dla uzyskania wymaganego poparcia zabrakło 49 podpisów. 

Prawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Mając powyższe na uwadze ocena zgromadzonego materiału 
dowodowego daje podstawę do przyjęcia, że inicjatywa refe-
rendalna nie uzyskała wymaganego poparcia 10% społeczności 
uprawnionych do głosowania, a zatem podjęta przez Radę 
Gminy Kosakowo uchwała odrzucająca wniosek miesz-
kańców o przeprowadzenie referendum jest zgodna  
z prawem”.
Prawomocność orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Gdańsku oznacza, że sąd zakończył sprawę, Tymczasem 
w „Kosakowo Bez Tajemnic” Nr 7/2013 p. H. Palczewski pisze: 
„Kłamstwem jest stwierdzenie, że sąd zakończył sprawę, gdyż 
sprawa toczy się nadal i jest skierowana do Naczelnego Sadu 
Administracyjnego” – czym po raz kolejny wprowadza w błąd na 
łamach swojej gazety.  
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ODDANIE GŁOSU W REFERENDUM
Na TAK – oznacza nieuchwalenie zmiany studium i uchylenie 
uchwały Rady Gminy Kosakowo, która w  poprzedniej kaden-
cji 12 sierpnia 2010r. zdecydowała o przystąpieniu do zmia-
ny studium. Prawdopodobnie Wojewoda w trybie decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji wyda zgodę na ograniczenie 
sposobu korzystania z nieruchomości. Decyzja zapadnie na 
szczeblu rządowym, gdyż PMG to inwestycja o strategicznym 
dla kraju znaczeniu (także w planie zagospodarowania prze-
strzennego Województwa Pomorskiego uchwalonego
uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego wymieniony 
jest Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo jako inwestycja 
gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne).

Na NIE – oznacza możliwość zmiany studium, pozwoli to na 
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, w którym gmina określi szczegółowo warunki, 
na podstawie których Inwestor będzie mógł rozbudować 
Magazyn. Wiąże się to z negocjacjami z rolnikami, właścicie-
lami gruntów, wpływami do budżetu Gminy z tytułu umów  
i porozumień zawartych z Inwestorem.
Formą głosowania na NIE może być nieuczestniczenie w re-
ferendum.

REFERENDUM GMINNE – 24.11.2013r.

Referendum lokalne polega na wyrażeniu przez mieszkańców 
jednostki samorządu terytorialnego w drodze glosowania swo-
jej  woli co do  sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej tej 
wspólnoty. Prawo udziału w referendum lokalnym jest jednym  
z uprawnień przysługujących ogółowi mieszkańców.

Rada Gminy Kosakowo Uchwałą Nr XLVIII/80/2013 z dnia  
8 października 2013r. zarządziła o przeprowadzeniu referen-
dum gminnego w sprawie zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosa-
kowo. Celem zmiany jest rozbudowa Podziemnego Magazy-
nu Gazu Kosakowo na	terenach	położonych	wzdłuż	ulicy	
Rumskiej	 oraz	 terenów	 nieprzydatnych	 inwestycyjnie	
łąk	 i	 pastwisk	 tzw.	 Mościch	 Błot,	 leżących	 po	 stronie	
północnej kanału zrzutowego odprowadzającego ście-
ki sanitarne z oczyszczalni ścieków "Dębogórze" do Za-
toki. W toczącym się już postępowaniu odbyły się dyskusje 
publiczne, gdzie każdy z zainteresowanych uczestników miał 
realny wpływ na kształtowanie treści Studium. Projekt zmiany 
Studium został zmieniony, w niezbędnym zakresie uzgodnio-
ny i ponownie wyłożony do publicznego wglądu. W wyniku 
uwzględnienia uwag zmniejszono obszar potencjalnego bez-
zbiornikowego magazynowania gazu o ok. 200 ha, oddalając 

go od istniejącej i planowanej zabudowy na terenie Złotych 
Piasków i Mostów, o co wnosili Wnoszący uwagi.
O lokalizacji na terenie Gminy Kosakowo  Kawernowego 
Podziemnego Magazynu Gazu zadecydował samorząd gmi-
ny Kosakowo już w roku 1999. Lokalizacja	tej	prestiżowej	
inwestycji wynikała  z  istnienia na terenie Gminy Ko-
sakowo	złoża	soli	kamiennej	"Mechelinki"	udokumen-
towanego w kategorii C1 przez Instytut Geologiczny  
w Warszawie.

Aktualnie w Europie działa bezawaryjnie ok. 40 magazynów 
gazu w analogicznej technologii. Technologia budowy i eks-
ploatacji PMG "Kosakowo" oparta jest o model niemiecki, 
gdzie w sposób bezpieczny funkcjonuje kilkaset komór ma-
gazynowych w kawernach solnych, niektóre z nich od 70 - 
tych lat ubiegłego wieku.

Korzyści dla gminy z  tytułu prowadzonej działalności KPMG 
”Kosakowo” to:  opłaty za magazynowanie liczone od ilo-
ści gazu wtłoczonego do magazynu (większa pojem-
ność	magazynu	większe	opłaty)	,	podatek	od	obiektów	
budowlanych	(2%	wartości),	podatek	gruntowy.	Mając	
na	 uwadze	 fakt,	 że	 Spółka	 została	 zarejestrowana	na	
terenie	 gminy	 Kosakowo,	 do	 gminy	 będzie	 odprowa-
dzany	podatek	CIT		-	podatek	bezpośredni,	który	płacą	
osoby	prawne	od	uzyskanych	dochodów,	 a	w	niektó-
rych	przypadkach	od	uzyskanych	przychodów.

Pytanie w referendum:

 „Czy jesteś za pozostawieniem obecnych zapisów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Kosakowo, dotyczących terenów na północ od 
kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków i w konsekwencji za 
uchyleniem Uchwały Nr LXVII/64/2010 Rady Gminy Kosako-
wo z dnia 12 sierpnia 2010r. o przystąpieniu do jego zmiany?”              
z	odpowiedzią	w	dwóch	wariantach	„Tak”	lub	„Nie”
W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na ob-
szarze Gminy Kosakowo, posiadające czynne prawo wyborcze do organu 
stanowiącego tej jednostki, czyli prawo wybierania Rady Gminy. Osoby 
te muszą figurować w stałym rejestrze wyborców. Referendum odbę-

dzie się w niedzielę dnia 24 listopada 2013r od godziny 7:00 do 21:00. 

Znajdzie	się	tam	również	skład	Gminnej	i	obwodowych	
komisji ds. referendum.

Gminna Komisja ds. Referendum ma siedzibę w Urzę-
dzie	Gminy	Kosakowo,	pok.	Nr	208,	II	piętro,	tel.	58	660	
43 26 lub Informacja pod nr. tel. 58 660 43 15.

Szczegółowe informacje dotyczące referendum gminnego  otrzy-
maliście Państwo w specjalnym wydaniu biuletynu gminnego,  
a także podawane są na bieżąco do wiadomości mieszkańców 
na stronie internetowej Gminy Kosakowo na www.kosakowo.pl 
w zakładce REFERENDUM.  

Aby	referendum	było	ważne	do	urn	musi	pójść	co	najmniej	30%	mieszkańców	uprawnionych	do	głosowania.	Brak	
frekwencji	spowoduje,	że	referendum	będzie	nieważne.	Wówczas	decyzję	podejmie	Rada	Gminy.			

???
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PRZEDMIOT REFERENDUM GMINNEGO – 24.11.2013r.

Wnioskiem z dnia 22 października 2013 roku Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo z siedzi-
bą w Gdyni wystąpiło w trybie art. 35 ust. 2 ustawy  
z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym do 
Sądu Okręgowego w Gdańsku o nakazanie Wójtowi 
Gminy Kosakowo sprostowania informacji na łamach 
Biuletynu Gminy Kosakowo poprzez opublikowanie 
mapki z aktualnym terenem podlegającym zmia-
nom studium, zawartym w załączniku do uchwały 
Nr LXVII/64/2010 Rady Gminy Kosakowo, zmienionej  
uchwałą Nr VIII/27/2011, w wielkości i jakości, mapki 
podlegającej sprostowaniu wraz z prawidłowym opi-
sem „Pytanie referendalne dotyczy terenów zazna-
czonych na załączonej powyżej mapie”.

Sąd rozpatrywał sprawę w dniu 24.10.2013r. i nakazał 
Wójtowi sprostowanie poprzez opublikowanie mapki 
z aktualnym terenem podlegającym zmianom stu-
dium, zawartym w załączniku do uchwały. Orzeczenie 
sądu nie jest prawomocne, gdyż zostało  przez Wójta 
złożone  zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. 
Niemniej jednak wyjaśniamy:

Na stronie 8 wydania specjalnego Biuletynu Gminne-
go Nr 10/2013 zamieszczona została mapa poglądo-
wa z zaznaczonym terenem potencjalnego wykorzy-
stania na podziemne magazyny gazu, z opisem: „(…) 
ustawodawca rygorystycznie egzekwuje obowiązek 
zachowania procedury sporządzania studium: zgod-
nie z art. 28 ust. l ustawy, istotne naruszenie właści-
wości organów w tym zakresie powodują nieważność 

uchwały rady gminy w całości lub części.. Szczególnie 
istotne zna¬czenie miały dyskusje publiczne, gdzie 
każdy z zainteresowa-nych uczestników miał realny 
wpływ na kształtowanie treści Studium. Projekt zmia-
ny Studium został zmieniony, w niezbędnym zakresie 
uzgodniony i ponownie wyłożony do publicznego 
wglądu. W wy¬niku uwzględnienia uwag zmniejszo-
no obszar potencjalnego bezzbiornikowego magazy-
nowania gazu o ok. 200ha, oddalając go od istniejącej 
i planowanej zabudowy na terenie Złotych Piasków  
i Mo¬stów, o co wnosili Wnoszący uwagi”. 

Pierwotna wersja projektu zmiany studium wyłożona 
do publicznego wglądu w dniach od 20.12.2012r. do 
25.01.2013r. obejmuje obszar łąk o pow. ok.700ha. 
W wyniku uwzględnienia w dniu 29.03.2013r. przez 
Wójta Gminy Kosakowo, uwag wniesionych do pier-
wotnej wersji zmiany studium, obszar przeznaczony 
do wykorzystania pod podziemny magazyn gazu zo-
stał ograniczony od strony wschodniej i zmniejszony 
o ok.200ha - tak jak to pokazaliśmy Państwu na ma-
pie opublikowanej w wydaniu specjalnym Biuletynu 
Gminnego. Nr 10/2013.

Zgodnie z opisanym wyżej postanowieniem Sąd  
u Okręgowego w Gdańsku poniżej przedstawiamy 
dwie mapy: 

jako pierwszą stanowiącą załącznik do uchwały  
Nr LXVII/64/2010 Rady Gminy Kosakowo, zmienionej  
uchwałą Nr VIII/27/2011,
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Pytanie referendalne dotyczy terenów zaznaczonych na załączonej powyżej mapie.
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jako drugą w celach porównawczych obrazującą, żę 
przedmiotem zmiany studium mają być tereny  po 
zmniejszeniu obszaru potencjalnego bezzbiornikowego 
magazynowania gazu o ok. 200ha, co oddaliło go od 
istniejącej i planowanej zabudowy na terenie Złotych 

Piasków i Mostów, o czym Wójt informował również 
Radę Gminy w swojej opinii w dyskusji nad projektem 
uchwały o zarządzeniu referendum gminnego.
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ZIMOWE  UTRZYMANIE DRÓG
W wyniku rozstrzygniętego przetargu na Zimowe	 utrzymanie	 dróg	 gminnych,	
chodników,	placów	oraz	chodników	przy	drogach	powiatowych	w	2014	r. prze-
prowadzonego przez PUK PEKO zawarto umowy z wykonawcami. 

Rejon	1	-	REWA,	MOSTY,	MECHELINKI	oraz	Rejon	2	KO-
SAKOWO,	PIERWOSZYNO	
obsługiwany będzie przez - PP MAJA Maria Bigott ul. Kaszu-
bowskiego 16 z Pierwoszyna tel. 781 911 112,

Rejon	3	-	POGÓRZE,	SUCHY	DWÓR	
obsługiwany będzie przez - PTHU JAGAN Jacek Kalinowski  
ul. Kilińskiego 58 z Rumi tel. 602 443 214,

Rejon	 4	 DĘBOGÓRZE,	 DĘBOGÓRZE	 WYBUDOWANIE 
obsługiwany będzie przez - Lipkowski Ryszard ul. Pomorska 7 
z Dębogórza tel. 605 585 805.

Wyłączenia z zasobu dróg gminnych
Wójt Gminy Kosakowo informuje, że Uchwałą Nr 
XXXIX/18/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28.02.2013 r. 
zostały wyłączone z zasobu dróg gminnych publicznych:  
ul. Rzepakowa w Dębogórzu; ul.	Broniewskiego,	ul.	Majakow-
skiego i część ul. Konopnickiej – działka nr 128/2 w Pogórzu.

W związku z powyższym, Wójt nie jest zarządcą tych dróg,  
a obowiązek utrzymania bieżącego, jak i zimowego w/w ulic, 
ciąży na właścicielach terenu. Gmina nie będzie odśnieżała 
tych dróg w okresie zimowym 2013 /2014 r.

Lp Nazwa ulicy Nr działki / drogi Długość / mb Przebieg / lokalizacja
Dębogórze

1. Jęczmienna 114/2 110 od uL.Chmielnej dalej ślepo + dz.113/6 i 113/8
2. Łubinowa 153/3 i /11 100 od ul.Roślinnej dalej ślepo
3. Rzepakowa 210/51 335 od ul.Owocowej dalej wokół
4. Żytnia cz. 116/3 27 od ul.Okopowej dalej ślepo

Razem w mb: 572
Kosakowo

1. Gerberowa 164/25 i + 94 od ul.Makowej dalej ślepo + dz.164/46, 164/45
2. Irysowa 165/1 40 od ul.Chrzanowskiego dalej ślepo
3. Jaśminowa 143/22 i /23 141 od ul.Żeromskiego dalej ślepo + 143/24,143/25,143/26
4. Liliowa 165/14 47 od ul.Chrzanowskiego dalej ślepo
5. Różana 88/52 82 od ul.Kalinowej dalej ślepo
6. Rumiankowa 164/75 130 od ul.Konwaliowej dalej ślepo

Razem w mb: 534
Mechelinki

1. Szyprów 12 KD 80 od ul.Klifowej, dz.nr 150/2
Razem w mb: 80

Pierwoszyno
1. Brylantowa 400 od ul.Wiśniowej dalej ślepo dz80/26,80/27,80/46,80/47
2. Imbirowa 57/132 120 od ul.Ogrodników do ul.Renklodowej
3. Nektarowa 46/22 200 od ul.Kaszubskiej dalej ślepo
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4. Porzeczkowa 3/7 80 od ul.Kaszubskiej dalej ślepo
5. Wschodnia 88/13 i + 62 od ul.Północnej
6. Zachodnia 88/14 i + 61 od ul.Północnej

Razem w mb: 923
Pogórze

1. Broniewskiego 114/44 i + 203 od ul.Szkolnej do Słowackiego, 114/43,114/89,114/94
2. Lotnicza 218/25 153 od ul.Zielonej dalej ślepo
3. Majakowskiego 114/23 155 od ul.Szkolnej do ul.Słowackiego
4. Śliwińskiego 78/74 i /75 350 od ul.Kościuszki do ul.Czechowicza
5. Wybickiego 27/12 161 od ul.Wiejskiej dalej ślepo

Razem w mb: 1 022
Rewa

1. Jantarowa 63/13 i /16 105 od ul.Morskiej dalej ślepo
2. Kaprów 309 108 od ul.Morskiej dalej ślepo
3. Sieciowa 325 158 od ul.Morskiej dalej ślepo
4. Szkutnicza 315 125 od ul.Morskiej dalej ślepo
5. Tatarak 81, 80/7 80 od ul.Morskiej dalej ślepo
6. Wioślarska 340 212 od ul.Morskiej dalej ślepo

Razem w mb: 788

11 października br. uczniowie klasy III b Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Mostach wizytowali Urząd Gminy w Kosa-
kowie. W ramach zajęć na temat ciekawych miejsc w gminie 
Kosakowo zobaczyli salę obrad Rady Gminy, biura urzędu 
oraz taras widokowy z panoramą  Kosakowa. 
Zasiadając na sali obrad, na miejscach radnych uczniowie 
pisali wypracowania na temat: „Co zmieniłbyś /-abyś/  
w	gminie	Kosakowo,	gdybyś	był	/-a/	wójtem.”

Wyobraźnia poniosła dzieci, a ich pomysły, w kolejności od 
najczęściej pojawiających się, to:
Aquapark, stajnie i hotele dla zwierząt, większe, czystsze plaże, 
czysta woda w Mechelinkach, zoo lub park dla zwierząt, mu-
zeum Piotra Dunina, szkółka wędkarska, przejażdżki pontonem 
w Mechelinkach. Oprócz pomysłów na nowe atrakcje, niektó-
rzy zwracali uwagę, by nie niszczyć drzew i dosadzać nowe 
oraz żeby zwiększyć teren rezerwatu przyrody. Wójt poprosił 
o kserokopię dziecięcych pomysłów. 

Ta lekcja wychowania obywatelskiego klasy III b na pewno 
pozostanie w pamięci.  Uczniowie wraz z wychowawcą dzię-
kują za zorganizowania tej „Nadzwyczajnej Sesji”.

DZIECI POMYSŁY NA GMINĘ...
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Pod takim hasłem ruszyła tegoroczna, już 20. akcja „Sprzątanie 
Świata	–	Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację 
Nasza Ziemia, której finał przypadł, jak zwykle na 3 tydzień wrze-
śnia, czyli 20 – 21 - 22 września. „Sprzątanie Świata - Polska" jest 
częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska 
„Clean up the Word”, wywodzącego się z Australii.
Jak co roku, do akcji dołączyła również gmina Kosakowo. Ucznio-
wie Gminazjum w Mostach, Szkoły Podstawowej w Mostach oraz 
Szkoły Podstawowej w Dębogórzu wzięli czynny udział w inicja-
tywie. 

Dobiegają końca prace nad inwestycją pn. Rozbudowa Ogólno-
polskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, dofinansowaną  
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważany rozwój sek-
tora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  
i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Pół-
nocnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Operacja „Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Fun-
duszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważono rybołówstwo, realizowana w ramach środka 4.1”Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego 

osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

„Odkrywamy 
czystą Polskę”

Budowa świadomości ekologicznej, zwłaszcza w kontekście spraw-
nego działania nowego systemu gospodarki odpadami, jest nie-
zwykle ważna. Każdy z nas uczestniczy w tym systemie i każdy z nas 
odpowiedzialny jest za stan środowiska, w którym żyje. Kolejna akcja 
„Sprzątanie świata” niech będzie pretekstem do tego, żeby każdego 
dnia, na nowo odpowiedzialnie korzystać ze środowiska, bo przecież 
pod naporem codzienności łatwo zapominamy o podstawowych  
i najprostszych, a dla nas dostępnych, sposobach, dzięki którym nasz 
negatywny wpływ na środowisko się zmniejsza. 

Prawo do kontroli ! 
- co mieszkańcy palą wdomowych piecach

Co roku w sezonie grzewczym obserwowany jest wzrost stę-
żeń	zanieczyszczeń	w	powietrzu	na	obszarach	osiedli	miesz-
kaniowych	ogrzewanych	z	własnych	źródeł	ciepła.

Do kontroli przestrzegania przepisów w tym zakresie upo-
ważnieni	 są	 wójtowie	 i	 burmistrzowie,	 którzy	 mogą	 m.in.	
poprzez	pracowników	urzędu	lub	straż	gminną	wkraczać	na	
teren	nieruchomości	 i	 sprawdzać,	 czy	nie	dochodzi	 do	na-
ruszeń	 przepisów	 ochrony	 środowiska.	 Uprawnienia	 takie	
daje im ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach.	 Natomiast	 do	 kontroli	 tych	 stosuje	 się	 przepisy	 art.	
379	i	art.	380	ustawy	z	dnia	27	kwietnia	2001r.-Prawo	ochro-
ny środowiska.

W	domowych	piecach	spalane	są	często	niskiej	jakości	pali-
wa	oraz	różnego	rodzaju	odpady,	m.in.	opakowania	z	two-
rzyw	sztucznych,	gumy,	zanieczyszczone	drewno	i	materia-
ły	 drewnopochodne	 oraz	wiele	 innych	 palnych	 substancji.	
Spalane	w	nieprzystosowanych	do	 tego	 celu	urządzeniach	
odpady,	w	niekontrolowanych	warunkach	 (zbyt	małe	 tem-

peratury,	cyrkulacje	powietrza	itp.),	powodują	emisję	wielu	
substancji	szkodliwych	dla	zdrowia	ze	względu	na	niepełne	
spalanie	 i	 brak	 urządzeń	 ograniczających	 emisję.	 Często	
powoduje	 to,	 łącznie	 z	 emisjami	 z	 komunikacji,	 zjawiska	
smogowe. 

Przekroczenia	 dotyczą	 głównie	 najdrobniejszych	 frakcji	
pyłu	 -	 pyłu	 zawieszonego	 PM10	 (w	 tym	 jeszcze	 drobniej-
szych	PM2.5),	stanowiących	ze	względu	na	ich	właściwości,	
największe	zagrożenie	dla	zdrowia.

Przepisy ochrony środowiska zabraniają spalania odpadów poza 
specjalistycznymi instalacjami do tego celu przeznaczonymi. Efek-
tem kontroli, która wykaże spalanie odpadów w paleniskach domo-
wych, mogą być kary grzywny. Dotyczy to również niekontrolowane-
go spalania na posesjach odpadów organicznych, przeważnie liści.

ROZBUDOWA OGÓLNOPOLSKIEJ ALEI ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA W REWIE
Planowana wartość zadania: 1.546.876,16 zł. w tym dofinanso-
wanie do 85% kosztów kwalifikowanych, tj.: 650.000 zł
Celem projektu jest poprawa zagospodarowania przestrzeni pu-
blicznej, historycznej, społecznej i rekreacyjno - sportowej oraz 
wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej w Gminie Ko-
sakowo.  Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenu, 
budowę nawierzchni utwardzonych, oświetlenie terenu, małą 
architekturę (ławki, kosze, kabiny, przystanek autobusowy, sprzęt 
sportowy – outdoor fitness,) oraz altanę, rampy, pergole i zago-
spodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenia drzew, 
krzewów oraz trawy.

Planowany	termin	zakończenia	zadania: grudzień 2013 r. Źródło 
finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważany  rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
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ZAJĘCIA DODATKOWE W SZKOŁACH - Z FUNDUSZY UNIJNYCH

We wszystkich czterech szkołach na terenie Gminy Kosakowo ru-
sza kolejny etap realizacji projektu „Pakiet	Startowy	–	Program	
Rozwojowy	 dla	 uczniów	 szkół	 podstawowych	 i	 gimnazjal-
nych	gminy	Kosakowo	–	2.edycja” w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet XI, Działanie 9.1  Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Uczniowie w ramach projektu uczestniczyć będą w dodatkowych 
zajęciach pozalekcyjnych w zakresie: matematyki, języka pol-
skiego, języka angielskiego, kompetencji naukowo-technicznych 
oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.  Ma to na celu podnie-

sienie poziomu wiedzy uczestników programu oraz wzbudzenie 
zainteresowania naukami ścisłymi, a także rozwój uczniów w za-
kresie językowym i kulturalnym.  
Stopniowo placówki zaopatrywane będą w pomoce dydaktyczne, 
min.: materiały dla uczniów oraz nauczycieli, dodatkowe oprogra-
mowania do tablic interaktywnych oraz komputerów. Ponadto 
w ramach projektu przewiduje się organizowanie wyjazdów do 
parków naukowo – technologicznych, (w których uczniowie będą 
mogli zaznajomić się z zasadami otaczającego ich świata), kin, te-
atrów oraz muzeów. 

Środki unijne dają możliwość korzystania z najnowszych pomocy 
dydaktycznych, które w innowacyjny sposób pomagają w zdoby-
waniu wiedzy z przedmiotów ścisłych. Zakupione tablice multi-
medialne czynią nasze szkoły szkołami na miarę XXI wieku.

ZRZESZENIE KASZUBSKO – POMORSKIE O/KOSAKOWO - DĘBOGÓRZE
W ramach swojej działalności ZKP O/Kosakowo-Dębogórze 21 września  zespół regionalny „Kosakowianie”  brał  udział w  Zjeździe  śpiewaków Kaszubskich w Żelistrzewie, 
a 11 października  na XX-leciu  Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Sopocie. Członkowie ZKP - tradycyjnie - częstowali kaszubskimi wyrobami, które 
własnoręcznie wykonują.
 
Zrzeszenie przygotowuje się do kiermaszu świątecznego, który zaplanowany jest na okres Mikołajkowy, jak również do odpalenia światełek na choince przy Checzy Kaszubskiej, 
przy ul. Rzemieślniczej.

Spotkanie	Andrzejkowe	odbędzie	się	w	Checzy	27	listopada	o	godz.	18:00.	Zapraszamy

ŁOSOŚ REKORDZISTA

Gratulujemy Panu Ryszardowi złowienia 
tak wspaniałego okazu w naszej zatoce  

i życzymy dalszych sukcesów w połowach.

Stare powiedzenie wędkarskie głosi: „znajo-
mość łowiska to połowa sukcesu”. Tajemnicę 
swojego łowiska zna bardzo dobrze nasz 
rybak z Mechelinek Pan Ryszard Szulc, który 
w dniu 15 października 2013 r. złowił rekordo-
wej wielkości łososia, rybę która żyje  
w czystych wodach. Mierzy  
1,2 m i waży 18 kg. 

Z ŻYCIA SOŁECTW
DĘBOGÓRZE
Sołtys wsi Dębogórze dziękuje wszystkim, którzy brali udział i pomagali 
przy uporządkowaniu placu przy Krzyżu. W ramach tej inicjatywy zosta-

ły założone nowe krawężniki oraz upiększono plac żwirem płukanym.
Ponadto sołtys informuje, że w dniu 14 i 15.11.2013 (czwartek i piątek) 
od godz. 13:00 do godziny 20:00 będzie przyjmować podatki od nieru-
chomości.

ANDRZEJKI W POGÓRZU
Wójt	Gminy	oraz	Radny	i	Sołtys	wsi	Pogórze	zapraszają	na	Zabawę	Andrzejkową,	która	odbędzie	się	 

30	listopada	2013	roku	o	godz.	19:00	w	hotelu	Merkury.	Koszt:	75	zł./osoba	
 

W	programie	zabawy	taneczne,	kolacja	na	zimno	i	gorąco.	Więcej	informacji:	 
664-184-236 lub www.wies-pogorze.pl
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KONCERT NA DWA FORTEPIANY Z TOWARZYSZENIEM INSTRUMENTÓW 
PERKUSYJNYCH - NA MIĘDZYNARODOWY DZIEń SENIORA

BIBLIOTEKA GMINNA

Wystawa dekoracji dla dzieci

Warsztaty z decoupage
Podobnie jak w roku ubiegłym, Biblioteka Gminna zaprasza wszyst-
kich chętnych do wzięcia udziału w warsztatach	z	nauki	ozdabia-
nia	przedmiotów	techniką	decoupage.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wpisanie się na 
listę – osobiście w Bibliotece bądź telefonicznie pod numerem (58) 
735-46-56. Zajęcia będą odbywać się popołudniami i/lub w soboty. 
Spotkanie organizacyjne, na którym m.in. ustalone zostaną godziny 
spotkań, odbędzie się 5 listopada o godzinie 17:00 w Bibliotece 
(Kosakowo ul. Fiołkowa 2a).

Przy okazji przypominamy o możliwości uczestnictwa w warszta-
tach z haftu. Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo pod 
numerem telefonu (58) 735-46-56.

Biblioteka gminna
Informujemy, że 12 listopada Biblioteka Gminna będzie nieczynna  
z uwagi na kolejne szkolenie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

Wójt Gminy oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo ogłaszają X	Konkurs	Szopek	Bożonarodzeniowych. 

W tym roku Konkurs będzie odbywał się tylko w jednej kategorii, a mianowicie: szopki rodzinnej. Prace, podpisane imionami i na-
zwiskami, adresem zamieszkania, wiekiem twórców oraz numerem telefonu do kontaktu, należy dostarczyć do biblioteki do dnia 14 
grudnia 2013 r. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.biblioteka.kosakowo.eu oraz www.kosakowo.pl/rkis/

W okresie od 7 listopada do 10 grudnia 2013 roku w Bibliote-
ce Gminnej będzie można obejrzeć wystawę dekoracji dla dzie-
ci	autorstwa	Joanny	Domańskiej, mieszkanki Rewy (pracownia 
MAFIKA ART). Na ekspozycję złożą się m.in.: literki z imieniem dziec-
ka lub dowolnym napisem, obrazki, miarki wzrostu, wieszaczki, me-
tryczki, pamiątki chrztu.
Zachęcamy do odwiedzenia wystawy.

X KONKURS SZOPEK 
    BOŻONARODZENIOWYCH

Długą owacją na stojąco oraz brawurowym bisem zakończył się 
zorganizowany przez Wójta Gminy Koncert na dwa fortepiany  
z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych, który odbył się 13 
października br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Seniora. Wykonawcy Koncertu:  Krystyna 
Gorzelniak - Pyszkowska – fortepian, Małgorzata Furche-Jurczyk – 
fortepian, Grzegorz Jurczyk – instrumenty perkusyjne, zagrali utwory 
z różnych epok i różnych stron świata. Artystki rozpoczęły klasycznie 
– niezwykle wdzięczną sonatą Mozarta, by w dalszej części progra-
mu przy współudziale perkusji przenieść słuchaczy w świat ormiań-
skiego folkloru, argentyńskiego tanga czy hiszpańskich rytmów 
podanych we francuskiej wrażliwości muzycznej. Wydarzeniem wie-

czoru było jednak żywiołowe, efektowne i twórcze wykonanie Małej 
Suity Debussy’ego.
Wszystkim Seniorom składamy życzenia zdrowia, pomyślności oraz 
dużo, dużo radości.

W czasie Koncertu wykorzystane zostały instrumenty zakupione w ra-
mach zadania Poczuj magię żywego instrumentu – wyposażenie obiek-
tów infrastruktury kulturalnej Gminy Kosakowo w instrumenty muzycz-
ne, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury. 

Z	okazji	wyjątkowych	urodzin	Pani	Teodorze	Borskiej	z	Rewy	(93	lata),	
Jadwidze	Dettlaff	z	Rewy	(95	lat)	oraz	Pani	Janinie	Dzięgielewskiej	z	Kazi-

mierza	(91	lat)	Wójt	i	z-ca	Wójta	osobiście	złożyli	życzenia	zdrowia.

Z odwiedzinami u naszych seniorek
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Tradycyjnie już, w pierwszych dniach listopada, wspomina-
my tych, którzy odeszli. Nadmorskie położenie naszej Gminy 
zobowiązuje do kultywowania pamięci o ludziach morza.  
Z tego też powodu szczególną oprawę mają Zaduszki	Mor-
skie, organizowane w Rewie w dniu 2 listopada przez Wójta 
Gminy wraz z Proboszczem Parafii Św. Rocha ks. kan. Stanisła-
wem Jarzembskim. Uroczystości w tym roku rozpoczną się  
o godz. 17:00 mszą św. w kościele  pw. św. Rocha w Rewie. 

Po mszy wysłuchamy krótkiego recitalu w wykonaniu dr. 
Karola Dettlaffa, a następnie nastąpi przemarsz na Ogólno-
polską Aleję Zasłużonych Ludzi Morza, gdzie pod Krzyżem 
Morskim zostaną złożone kwiaty oraz zapalone znicze, a na 
wody Zatoki Puckiej rzucony symboliczny wieniec.

KOSAKOWSKI KLUB SENIORA
W Gminnym Domu Kultury odbywają się zajęcia Kosakowskiego 
Klubu Seniora, powstałego z inicjatywy Wójta oraz Fundacji Fly. 
Klub powstał w celu aktywizacji mieszkańców Gminy w wieku po-
wyżej 55. roku życia. Już teraz zapisanych jest powyżej 80 mieszkań-
ców Gminy Kosakowo i zapisy trwają - w Domu Kultury w godzi-
nach otwarcia Klubu: w poniedziałki i środy od 14:00 do 18:00 oraz 
w czwartki od 10:00 do 14:00. Można korzystać bogatej oferty zajęć 

– poniżej harmonogram. Udostępniony jest również 
komplet do gry w szachy oraz stolik brydżowy (moż-
na umówić się na grę z innymi uczestnikami zajęć). 
Dodatkowych informacji udziela Referat ds. Kul-
tury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy,  
tel. 59 620 06 95.

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

13:45 – 14:30 Język angielski (gr. I) Jarosław Jendza C3

14:30 – 15:15 Język angielski (gr. II) Jarosław Jendza C3

14:00 – 15:00  
(21 X, 4 XI, 18 XI, 2 XII)

Wykłady monograficzne 
Język i kultura Francji

dr Karol Dettlaff C3

15:00 – 16:00 Spotkania ze sztuką dr Karol Dettlaff C3

17:00 – 18:00 Wykłady monograficzne zaproszeni wykładowcy C3

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

14:00 – 15:00 Zajęcia komputerowe (gr. I) Barbara Szulwach C3

15:00 – 16:00  
(2 X, 16 X)

Decoupage Beata Kącicka C3

15:00 – 16:00 Zajęcia komputerowe (gr. II) Agnieszka Reiter C3

16:00 – 17:00 Zajęcia komputerowe (gr. III) Adam Schröder C3

18:00 – 19:00 Gimnastyka dla seniorów Maja Trzeciak Sala  główna

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

10:00 – 12:00 
(10 X, 24 X)  

Rękodzieło Magdalena Studzińska C3

10:00 – 12:00 
(3 X, 31 X)

Szycie Magdalena Studzińska C3

10:00 – 12:00 
(17 X)

Filcowanie Magdalena Studzińska C3

11:00 – 11:45 Język angielski (gr. I) Jarosław Jendza C3

11:45 – 12:30 Język angielski (gr. II) Jarosław Jendza C3

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

13:00 – 14:00 Gimnastyka kręgosłupa Dorota Kitowska Sala główna

Zaduszki morskie w Rewie

Regina	Nowak	z	Pierwoszyna,	lat	96
Teresa	Ostrowska	z	Suchego	Dworu,	lat	84

Leon	Nikelski	z	Pierwoszyna,	lat	63
Michał	Karasiewicz	z	Pogórza,	lat	32

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, że w ostatnich 

dniach odeszli od nas
Ś.p.
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WIECZÓR POETYCKI, KONKURS RECYTATORSKI Świat Poetycki Juliana Tuwima

Biblioteka	Publiczna	Gminy	Kosakowo	zaprasza	do	udziału	w	Wieczorze	Poetyckim	Świat	Poetycki	Juliana	Tuwima,	który	
odbędzie się w czwartek 21 listopada 2013 r. o godz. 17:00 w Domu Kaszubskim w Dębogórzu. Wstęp wolny. 

W	programie	Wieczoru,	zorganizowanego	z	okazji	Roku	Juliana	Tuwima,	znajdzie	się	m.in.	Konkurs	Recytatorski,	adreso-
wany	do	uczniów	szkół	podstawowych	i	ponadpodstawowych.	Szczegóły	Konkursu	wraz	z	regulaminem	znaleźć	można	na	
stronie	internetowej	Referatu	ds.	Kultury,	Sportu,	Turystyki	i	Rekreacji	Urzędu	Gminy	w	Kosakowie:	www.rkis.kosakowo.pl.

W okresie Wszystkich Świętych, 31	października	oraz	1	i	2	listo-
pada 2013 r., komunikacja miejska organizowana przez Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni na terenie Gminy Kosakowo będzie 
według zmienionych zasad.

W dniach 31 października oraz 1 listopada 2013 r. linia 105 w więk-
szości kursów będzie funkcjonować w skróconej relacji: Gdynia Re-
dłowo Szpital – Kosakowo Cmentarz Komunalny.
W relacji: Kosakowo Cmentarz Komunalny – Mechelinki będzie funk-
cjonować linia zastępcza 905.
Bilety jednoprzejazdowe skasowane w autobusie 105 będą upraw-
niać do przesiadki na autobus linii 905 i kontynuowania podróży 
przez 120 minut od skasowania. Analogiczna zasada obowiązywać 
będzie przy przesiadkach z linii 905 na 105.
Autobusy linii 105 w dniu 31 października kursować będą w godz. 
9-17.30 z częstotliwością co 15 minut oraz 1 listopada w godz. 
7-19.30, z częstotliwością co 10-15 minut.W dniu 1 listopada 2013 r. 
na wszystkich liniach obowiązywać będą SOBOTNIE rozkłady jazdy. 

Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Rze-
mieślniczej w Kosakowie – autobusy linii 105 będą dojeżdżać do 
Cmentarza Komunalnego w Kosakowie przez Pierwoszyno (powrót 
z cmentarza stałą trasą).

Autobusy linii zastępczej 905 po dojeździe do cmentarza, będą 
wracać do Mechelinek przez ul. Rzemieślniczą, Chrzanowskiego, Że-

  IV TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO
Zapraszamy zarówno dzieci, jak i doro-
słych do wzięcia udziału w IV Turnieju 
Szachowym	 o	 Puchar	 Wójta	 Gminy	
Kosakowo,	który	odbędzie	się	w	sobo-
tę,	23	listopada	2013	r.	od	godz.	9:30  
w Gminnym Domu Kultury w Pierwo-
szynie. Turniej prowadzony będzie sys-
temem szwajcarskim: 7 rund w tempie 
2×15 minut. 

Przewidziane są nagrody dla najlepszych graczy w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych oraz specjalnych. Najmłodsi 
– Turniej rozegrają w osobnej, własnej kategorii (szczegółowy 
podział zostanie przedstawiony po zakończeniu zapisów). Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Body&Mind: 

Edukacja, Rozwój, Aktywność – Marzena Gajlewicz. Zapraszamy!

Regulamin Turnieju, z którym należy się zapoznać, dostępny 
jest na stronie Referatu ds. Kultury i Sportu Urzędu Gminy: 
kosakowo.pl/rkis w zakładce Dokumenty oraz w siedzibie Re-
feratu przy ul. Morskiej 56 w Rewie. W zależności od okolicz-
ności, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia 
zmian w zasadach podziału kategorii i nagród. Termin nadsyłania 
zgłoszeń (drogą mailową – rkis@kosakowo.pl, telefoniczną –  
58 620 06 95 lub osobiście – w godzinach pracy Referatu, tj. pon. 
– piąt. w godz. 8:00-16:00) upływa w czwartek 21 listopada 
2013 r. o godz. 16:00. W zgłoszeniu prosimy podać swoje: imię, 
nazwisko, datę urodzenia, miejscowość oraz ew. ranking. 

Liczba miejsc ograniczona!

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

w dniach 9-11 listopada 2013 na Jubileuszowy X Piknik w Gęśniku

Program trzydniowego jubileuszowego pikniku przewiduje mnóstwo różnorodnych atrakcji. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, zatem bez skrępowania można pojawić się z całą rodziną. Odbędzie się wiele 
konkursów i niespodzianek, gęsi kiermasz, pokazy kulinarne i degustacje, produkty tradycyjne, ekologiczne, konkursy i happening dla dzieci ze szkół naszej gminy. Każdego dnia coś innego, ale z pewnością codziennie 
towarzyszyć będzie ta sama, 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

FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2013
romskiego, Pierwoszyno i Mosty. Tym samym zapewniony zostanie 
dojazd do „starego” cmentarza w Kosakowie.
W dniu 1 listopada uruchomione zostaną także dodatkowe linie au-
tobusowe:
- 273, na trasie: Gdynia Chylonia Dw. PKP – Rumia – Kosakowo 
Cmentarz Komunalny (powrót do Chyloni przez Dębogórze) oraz
- 305, na trasie: Gdynia Dom Marynarza – Kosakowo – Pierwoszyno 
– Kosakowo Cmentarz Komunalny.

W dniu 2 listopada 2013 r., linia 105 funkcjonować będzie na stałej 
trasie – tj. do/z Mechelinek. W godz. 8.30 – 17 uruchomione zosta-
ną dodatkowe kursy na trasie: Gdynia Redłowo Szpital – Kosakowo 
Cmentarz Komunalny.
Funkcjonować będzie też linia 305 na trasie: Gdynia Dom Marynarza 
– Kosakowo – Kosakowo Cmentarz Komunalny. 
W dniu 2 listopada linie 105 i 305 na trasie: Śródmieście Gdyni – Ko-
sakowo Cmentarz Komunalny, w godz. 9 – 16.30, kursować będą 
łącznie co 10 minut.
W dniach 26, 27, 30 października oraz 2 i 3 listopada 2013 r. na li-
nii 105 eksploatowane będą autobusy przegubowe. Ze względu na 
brak miejsca bezpiecznego postoju na pętli w Mechelinkach, auto-
busy będą kończyć bieg przed wjazdem na pętlę w Mechelinkach, 
ok. 100 m. bliżej Mostów. Przystanek początkowy nie ulega zmianie.
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Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce
2. XI (17:00) Zaduszki Morskie Wójt Gminy,  

Proboszcz Parafii Św. Rocha 
w Rewie

Kościół w Rewie, 
Szpyrk w Rewie

7. XI Wieczór Patriotyczny przy Obelisku poświęconym 
partyzantom Gryfa Pomorskiego

ZS-PiSSM Dębogórze Obelisk w lesie w Dębogórzu

7. XI – 10. XII Wystawa dekoracji dla dzieci 
autorstwa Joanny Domańskiej

Biblioteka Publiczna Biblioteka w Kosakowie

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

16-17. XI 
(10:00-17:00)

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

XI VI Mistrzostwa Pomorza w Futsalu – Pomerania Cup 2013 Kaszubskie Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej

(w zależności od zgłoszonych drużyn)

ostatni 
tydzień XI

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

27. XI (18:00) Spotkanie Andrzejkowe ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów 
w Kosakowie

1. XII (12:00) IV Turniej Tenisa Stołowego 
 Jesienne Mistrzostwa Gminy Kosakowo

Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

6. XII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Gimnazjum Mosty Hala Sportowa w Mostach

7. XII IV Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej UKS Lider Dębogórze Sala Gimnastyczna w Dębogórzu

7. XII (14:00) Zabawa Mikołajkowa dla Dzieci Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

8. XII I kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14  
o Puchar Wójt Gminy Gminy Kosakowo

Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

XII. 2013– II. 2014 Rozgrywki Młodzieżowe Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14  
o Puchar Wójt Gminy Gminy Kosakowo

Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

XII Jasełka - przedstawienie i Kiermasz Świąteczny SP Pogórze SP Pogórze

13. XII Koncert Bożonarodzeniowy dla Rodziców 
i Kiermasz Świąteczny

ZS-P w Mostach ZS-P w Mostach

13. XII– połowa I Wystawa „Anioły na Święta” (grafiki i akwaporty) 
autorstwa Ewy Narloch-Kerszka

Biblioteka Publiczna Biblioteka w Kosakowie

15. XII II kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14  
o Puchar Wójt Gminy Gminy Kosakowo

Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

15. XII (18:00) Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo 
Aleksander Dumas Trzej Muszkieterowie (premiera)

Wójt Gminy, 
Teatr Młodzieżowy Gminy 

Kosakowo

Dom Kultury w Pierwoszynie

17. XII (18:00) Wigilia dla Seniorów Wsi Pierwoszyno Sołtys Wsi Pierwoszyno Dom Kultury w Pierwoszynie

XII 
(sob./niedz.)

Spotkanie z Kolędą Chór Morzanie, 
Sołtys Dębogórza, 

Wójt Gminy

Dom Kaszubski w Dębogórzu

XII Kiermasz Świąteczny ZS-PiSSM Dębogórze ZS-PiSSM Dębogórze

XII X Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych (wystawa) Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna Publiczna w Kosakowie

29. XII (14:00) Przesłuchania do VIII Festiwalu Kolęd Kaszubskich Chór Morzanie, 
Wójt Gminy

Dom Kultury w Pierwoszynie

29. XII (17:00) VIII Festiwal Kolęd Kaszubskich 
(27-29 XII: Puck, Chojnice, Pierwoszyno)

Chór Morzanie, 
Wójt Gminy

Kościół w Pierwoszynie

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 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  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

KALENDARZ IMPREZ  LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2013
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Z okazji Święta 11 Listopada, Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik za-
prasza wszystkich na VIII Gminne Biegi z okazji Święta Niepodle-
głości, które odbędą się w poniedziałek 11.11.2013 r., tradycyjnie na 
ścieżce pieszo-rowerowej Kosakowo – Pierwoszyno. Start – godz. 
13:00 przy pomniku vis-à-vis Urzędu Gminy Kosakowo (ul. Żeromskie-
go 69 w Kosakowie).

Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych: 
Open (ur. 1997 lub wcześniej) – na dystansie ok. 4,9 km; Gimnazjum 
(ur. 1998-2000) – ok. 1,4 km; klasy IV-VI SP (ur. 2001-2003) – ok. 1 km; 
klasy „0”-III SP (ur. 2004-2007) – ok. 350 m. Dodatkowo prowadzona 
będzie odrębna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn (oraz dziewcząt  
i chłopców), a także specjalna – dla mieszkańców Gminy Kosakowo.

Udział w Biegach jest bezpłatny, na najlepszych czekają nagrody. Zgło-
szenia można kierować na adres mailowy: rkis@kosakowo.pl, telefo-
nicznie: 58 620 06 95 lub na miejscu w dniu zawodów do godz. 12:30. 
Szczegółowy Regulamin dostępny jest w internecie pod adresem: 
kosakowo.pl/rkis w zakładce Dokumenty oraz w siedzibie Referatu ds. 
Kultury i Sportu w Rewie przy ul. Morskiej 56. Zapraszamy!

W pierwszą niedzielę grudnia (1.12.2013 r.) w Hali Sportowej przy 
Gimnazjum w Mostach zorganizowany zostanie IV Turniej Tenisa Sto-
łowego	–	Jesienne	Mistrzostwa	Gminy	Kosakowo. Początek gier – 
godz. 12:00. 
Wstępny podział na kategorie: szkoły podstawowe, szkoły ponadpod-
stawowe, open. W zależności od liczby i rodzaju zgłoszeń, organizatorzy 
zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w zasadach podziału 
kategorii, nagród i systemu gry (pucharowy lub „każdy z każdym”).
Szczegółowy Regulamin Turnieju dostępny jest na stronie Referatu ds. 
Kultury i Sportu Urzędu Gminy: kosakowo.pl/rkis w zakładce Dokumen-
ty oraz w siedzibie Referatu przy ul. Morskiej 56 w Rewie. Zgłoszenia 
kierować można drogą mailową – rkis@kosakowo.pl, telefoniczną –  
58 620 06 95 lub dokonać na miejscu w dniu Turnieju – do godz. 11:30. 
Zapraszamy.

VIII GMINNE BIEGI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI IV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – JESIENNE  
MISTRZOSTWA GMINY KOSAKOWO

Z ŻYCIA SZKÓŁ

22 października 2013 roku o godz. 10:00, z inicjatywy Dyrektora Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego im. Obrońców Kępy Oksywskiej  
i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu oraz ks. Jana 
Grzelaka, odbyły się uroczyste obchody Dnia Błogosławionego Jana 
Pawła II. Rozpoczęto je Mszą Świętą. Następnie odtworzono prezen-
tację multimedialną ukazującą osobę błogosławionego Jana Pawła 
II, a młodzież szkolna wykonała jego ulubione piosenki. Ciekawym 
punktem programu były świadectwa wiary dzieci „Jak przeciwsta-
wiałem się złu”. Na koniec zaproszono obecnych na ekspozycję prac 
plastycznych dzieci („Różańce z darów jesieni” oraz na słodki poczę-
stunek.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach, przy ul. Szkolnej 16 
odbędzie się zbiórka kolorowych nakrętek. Dochód z ich sprzedaży 
zostanie przeznaczony na zakup wózka inwalidzkiego dla Mateusza. 
Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do akcji i pomocy chłopcu. 
Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na ewentualne pytania  
można uzyskać u Pani Lucyny Sorn – lt.sorn@wp.pl lub w Urzędzie 
Gminy Kosakowo, pok. 04 – odpady@kosakowo.pl, odpady1@kosa-
kowo.pl 

W programie:
•	 Msza Święta
•	 Prezentacja multimedialna  ukazująca osobę bł. Jana Pawła II
•	 Ulubione piosenki bł. Jana Pawła II w wykonaniu młodzieży 

szkolnej
•	 Jak przeciwstawiłem się złu – świadectwa wiary dzieci
•	 Ekspozycja prac plastycznych dzieci – różańce z darów jesieni

•	 Słodki poczęstunek - kremówki

Dzień Błogosławionego Jana Pawła II

„A nakrętkę podaruj Mateuszowi!”
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W sobotę 12 października 2013 r. w Piaśnicy odbył się 7. i ostatni etap 
Biegowego Grand Prix o Puchar Starosty Puckiego. W tym roku na 
podium w klasyfikacji końcowej Grand Prix znalazła się trójka naszych 
mieszkańców: Natalia	Murawska z Kazimierza (II miejsce w kategorii 
Open kobiet), Grzegorz Kropidłowski z Suchego Dworu (III miej-
sce w kategorii M 16-30) oraz Janusz Skosolas z Mostów (III miejsce  
w kategorii M 31-45). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nagrody i puchary dla najlepszych uczestników wręczali: Poseł RP  
Kazimierz Plocke, Starosta Powiatu Puckiego Wojciech Dettlaff oraz 
przedstawiciele tutejszych Rad Sołeckich.

UKS Lider Gmina Kosakowo ogłasza nabór do sekcji sportowych:
- nowej sekcji piłki koszykowej dla chłopców,
- siatkówki dla dziewcząt,
- piłki nożnej dla chłopców (rocznik 2003 i młodsi).

Sekcja koszykówki działa pod patronatem Trefla Sopot. Kontakt  
i szczegółowe informacje u wiceprezesa UKS Lider – Piotra Taczały pod 
nr. tel.: 666 177 780 oraz na stronie internetowej klubu: liderdebogo-
rze.futbolowo.pl.

12 października Akademia Piłkarska UKS Mosty była organizatorem 
turnieju Junior-Cup rocznika 2006 o Puchar Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Pogórzu. Do rozgrywek zgłosiło się dziesięć drużyn z wo-
jewództwa Pomorskiego. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy 
i grano systemem każdy z każdym. Gospodarze, czyli AP UKS Mosty 
wystawiła dwie drużyny.

Grupę A wygrała drużyna Football Pro Academy. Dwa zespoły z Mo-
stów uczestniczące w turnieju doznały 5 porażek, zremisowały 1 poje-
dynek i wygrały 2 mecze. 

20 października br., przy lekko mżącym deszczu, na boisku przy Zło-
tych Piaskach w Kosakowie odbyła się ostatnia kolejka Letniej Ligi 
Piłki Nożnej 2013 o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. Oba rozegrane  
w tej kolejce mecze decydowały bezpośrednio o kolejności w tabeli: 
w pierwszym meczu walczono o I miejsce, w drugim – o III. 

Dębogórze Wybudowanie wysoko, bo aż 10:0 wygrało z Delfinem 
Rewa, udanie rewanżując się za porażkę z rundy zasadniczej oraz pie-
czętując swoje I miejsce w tabeli i dominację w Lidze. Z kolei ostatni 
mecz kolejki i całego sezonu decydował o tym, który zespół zajmie 
najniższy stopień podium: po weryfikacji meczu z rundy zasadniczej 
Sokół Kosakowo – UKS Mosty i przyznaniu walkowera na korzyść So-
koła, kosakowianie wciąż zachowywali szansę na III miejsce – musieli 
jednak rewanżowy mecz wygrać. Niespodzianki w tym meczu nie 
było i pewnie (mimo szybko straconej bramki) wygrał UKS Mosty, 
broniąc zajmowanej przez siebie III pozycji. Na IV miejsce awansował 
pauzujący w ostatniej kolejce Kazimierz; Sokół Kosakowo Rozgrywki 
ostatecznie zakończył na miejscu V.

Szczegółowy harmonogram, strzelcy, składy i tabele – dostępne na stronie: kosakowo.pl/rkis/sport.

Mosty: mecz 11. kolejki:  
UKS Mosty (żółte koszulki) - Kazimierz 12:4

Mosty: mecz 11. kolejki: Sokół Kosakowo  
(czerwone koszulki) - Dębogórze Wybudowanie 1:14

Dębogórze: mecz 9. kolejki:  
Delfin Rewa (pomarańczowe narzutki) - Kazimierz 4:3

             l.m.  pkt. bramki
1. Dębogórze Wybudowanie 10 27 83 - 19
2. Delfin Rewa  10 21 50 - 38
3. UKS Mosty  10 15 54 - 61
4. Kazimierz  10 10 37 - 67
5. Sokół Kosakowo  10 9 38 - 75
6. Rewa (*)  10 7 37 - 39
7. Pierwoszyno (*)  - - -

(*) Rewa i Pierwoszyno – nie ukończyły Rozgrywek.

             Imię i nazwisko   bramki
1. Tomasz Lewańczyk (Dębogórze Wyb.)  28
2. Sebastian Korab (Dębogórze Wyb.)  12
 Przemysław Nylec (UKS Mosty)  12
4. Rafał Hoc (Delfin Rewa)   11
 Andrzej Jarosz (Rewa)   11
6. Ireneusz Klinkusz (Kazimierz)  10
 Mateusz Śluzek (Rewa)   10
 Maciej Wardziński (Dębogórze Wyb.)  10

Zakończenie biegowego grand prix 
2013 o puchar starosty

Turniej Junior-Cup R-2006 o Puchar Dy-
rektor SP w Pogórzu

Nabór do sekcji sportowych 
UKS Lider Gmina Kosakowo

ROZGRYWKI LETNIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2013 O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO:
I. Dębogórze Wybudowanie, II. Delfin Rewa, III. UKS Mosty

Tabela końcowa: Najlepsi strzelcy:

W klasyfikacji Fair Play zwyciężyła drużyna Delfina Rewa. Tytuł króla 
strzelców przypadł Tomaszowi Lewańczykowi, a za najlepszego bram-
karza uznano Macieja Sajewicza (obaj z drużyny Dębogórza Wybudo-
wania). Specjalne podziękowanie otrzymał arbiter Andrzej Witkowski.

Puchary, statuetki i wyróżnienia wręczali: Wójt Gminy Kosakowo Je-
rzy Włudzik oraz kierownik Referatu ds. Kultury i Sportu Anna Padée-
-Kruszczak. Obecni na zakończeniu byli również m. in. prezesi: GKS 
Sztorm Mosty, p. Antoni Wica oraz UKS Mosty, p. Kazimierz Wróbel.

Wyniki z ostatniego miesiąca: 12. kolejka (Kosakowo, 20.10.): Dębogó-
rze Wyb. - Delfin Rewa 10:0 (2:0), UKS Mosty - Sokół Kosakowo 11:2 
(4:1), Rewa - Kazimierz 0:3 (vo). 11. kolejka (Mosty, 13.10.): UKS Mosty 
- Kazimierz 12:4 (5:1), Sokół Kosakowo - Dębogórze Wyb. 1:14 (1:14), 
Rewa - Delfin Rewa 0:3 (vo). 10. kolejka (Dębogórze, 6.10.): Delfin Rewa 
- UKS Mosty 4:7 (2:1), Kazimierz - Sokół Kosakowo 9:3 (3:2), Dębogórze 
Wyb. - Rewa 3:0 (vo). 9. kolejka (Dębogórze, 29.09.): Sokół Kosakowo 
- Rewa 3:0 (vo), Delfin Rewa - Kazimierz 4:3 (2:0), UKS Mosty - Dębo-
górze Wyb. 2:7 (2:1).

Młodzi adepci mogą się poszczycić pojedynkiem ze zwycięzcą całe-
go turnieju Gedanią Gdańsk pokonując ją w pojedynku grupowym 
2:1. Turniej był pierwszą potyczką turniejową naszych wychowanków, 
którzy zbierają na razie bagaż doświadczeń - trenują od niedawna jako 
grupa naborowa Akademii Piłkarskiej UKS Mosty. 

AP UKS Mosty zdobyła  także I miejsce w turnieju POZPN F1 (R-2005) 
rozegranym w Szemudzie.

Na zakończenie turnieju  zespoły otrzymały okazałe puchary  i okolicznościowe 
medale. Trener Koordynator Akademii Andrzej Zawadzki kieruje podziękowania  do 
sponsora  turnieju firmy Grafprom i wszystkich osób pomagających przy organi-
zacji turnieju.
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Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty ogłasza nabór do drużyn pił-
karskich dzieci z roczników od 1999 do 2007. Zapraszamy wszystkich 
chętnych! Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika dru-
żyn juniorskich – pana Piotra Fosa pod nr. tel.: 501 326 119 lub bezpo-
średnio u trenerów poszczególnych grup:
– trener Paweł Formella (rocznik 1999-2001) – tel.: 608 272 212,
– trenerzy: Łukasz Godlewski i Michał Michalski (rocznik 2002-2003) – 
tel.: 510 081 607,
– trener Mirosław Kowalewski (rocznik 2004-2005) – tel.: 695 117 105,
– trener Daniel Kuplicki (rocznik 2006-2007) – tel.: 513 988 298.

W sobotę, 12 października, w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszy-
nie odbyło się uroczyste Zakończenie	Sezonu	Żeglarskiego, zor-
ganizowane przez Yacht Club Rewa oraz Wójta Gminy Kosakowo. Go-
ściliśmy m.in.: Bogdana Borusewicza, marszałka Senatu RP; admirała 
Marka Brągoszewskiego; Jana Jakubowskiego, prezesa Pomorskiego 
Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego; Zbi-
gniewa Gajewskiego, zastępcę przewodniczącego Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku. W trakcie imprezy przed-
stawiono sukcesy i osiągnięcia rewskiego Yacht Clubu w minionym 
sezonie:  do najważniejszych zaliczyć można efektywną edukację że-
glarską dzieci i młodzieży (warto	podkreślić,	że	młodzież	z	Gmi-
ny	Kosakowo	do	18	roku	życia	żegluje	w	klubie	nieodpłatnie), 
przeprowadzenie kursów żeglarskich, rozbudowę i unowocześnienie 
bazy sportowej. Wręczono nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe.

Licznie zgromadzona widownia nagradzała brawami dyrygowanymi 
przez niezawodnego Janusza Frąckowiaka, który poprowadził im-
prezę w sposób niezwykle żywiołowy i serdeczny, a śpiewała szanty 
wspólnie z zespołem Kochankowie Rudej Marii.  
         
Yacht Klub Rewa pragnie podziękować za wsparcie Wójtowi Gminy Kosakowo, 
wszystkim sponsorom i osobom prywatnym (łącznie w minionym sezonie – 156 
podmiotów).  

Miło nam jest zakomunikować, że na konsultacje Kadry Pomorza 
(rocznik 2003) został powołany Jakub Kurdziel –  zawodnik drużyny 
juniorskiej J-D2, prowadzonej przez Łukasza Godlewskiego. Jest on 
pierwszym zawodnikiem klubu, którego spotkało takie wyróżnienie. 
Przykład Jakuba jest znakomitą mobilizacją dla pozostałych zawodni-
ków. Pokazuje tym samym, że grając w Sztormie Mosty można trafić 
do Kadry Pomorza,  zawodnicy muszą tylko chcieć i trenować z peł-
nym zaangażowaniem. GRATULUJEMY !

UKS Mosty zaprasza na treningi piłki nożnej. Zaję-
cia odbywają się: na boisku trawiastym w Pogórzu 
przy ul. Szkolnej, na boisku Orlik 2012 w Mostach 
przy ul. Szkolnej oraz w halach sportowych przy szkołach w Pogórzu 
i w Mostach.

AP UKS Mosty prowadzi regularne nabory chłopców i dziewcząt  
w następujących kat. wiekowych:

- UKS Junior 3 – 5 lat (chłopcy i dziewczęta),
- Roczniki 2006-2008 (chłopcy), 
- Roczniki 2002-2003 (chłopcy),
- Roczniki 2004-2005 (chłopcy),
- Roczniki 2001-2003 i młodsze (dziewczęta).

Zawodnicy i zawodniczki uczestniczą w rozgrywkach ligowych, biorą 
udział w konsultacjach kadr wojewódzkich, w turniejach i dwa razy  
w roku wyjeżdżają na obozy sportowe (zimowy i letni). Zajęcia pro-
wadzą wykwalifikowani trenerzy. Kontakt: trener koordynator AP UKS 
Mosty – Andrzej Zawadzki, tel.: 888 095 035, e-mail: treneruks@wp.pl, 
strona internetowa: uksmosty.futbolowo.pl

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Uczniowski Klub Sportowy 
Lider Dębogórze zapraszają na I	Ogólnopolski	Turniej	Mini-Piłki	
Siatkowej Dziewcząt w kategorii czwórek (rocznik 2001 i młod-
sze). Rozgrywki odbędą się w dniach 16-17 listopada 2013 r. w Hali 
Sportowej przy Gimnazjum w Mostach (ul. Szkolna 16).

Kosakowo, Złote Piaski: mecz 6. kolejki Klasy 
B: Sztorm II Mosty (pomarańczowe koszulki) 
- Relaks Mechowo 3:0

Nabór do drużyn  
piłkarskich GKS Sztorm Mosty

Yacht club rewa – zakończenie 
Sezonu żeglarskiego 2013

Młody Sztormowiec  
powołany na konsultacje Kadry

Akademia Pilkarska UKS Mosty 
– nabór do sekcji piłki nożnej

I Ogólnopolski Turniej Mini-Piłki  
Siatkowej Dziewcząt

Miło nam również poinformować, że drużyny juniorskie występujące 
w Ligach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej zajmują wysokie pozycje 
w tabelach: Sztorm Junior-C1 Pawła Formelli – I miejsce po 7. kolej-
kach (19 pkt.), a Sztorm Junior-D2 Łukasza Godlewskiego – II miej-
sce po 5. kolejkach (12 pkt.). Zespoły juniorskie uczestniczą również  
w ogólnopolskich turniejach piłki nożnej.
Nienajgorzej radzą sobie drużyny seniorów: na IV miejscach w tabe-
lach ligowych, z niewielką stratą punktową do ścisłej czołówki, plasują 
się: Sztorm Mosty w Klasie A, trenera Roberta Mądrzaka (16 pkt. po 8. 
kolejkach) oraz Sztorm II Mosty w Klasie B, trenera Radosława Styna (15 
pkt. po 7. kolejkach).
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Harmonogram rozgrywek:
- 16.11.2013, godz. 10:00 – rozpoczęcie rozgrywek (mecze grupowe),
- 17.11.2013 – mecze finałowe..

Wpisowe: 50 zł od zespołu, nocleg: 10 zł od osoby, całodzienne wyży-
wienie: 28 zł. (śniadanie, kolacja, obiad). Zgłoszenia do 5 listopada 
2013 r. Dla kibiców wstęp wolny.
Kontakt: Mariusz Wiński, tel.: 602 385 709, e-mail: liderdebogorze@
gmail.com, liderdebogorze.futbolowo.pl



 

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 


