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Uchwały podjęte na LX ZwycZajnej SeSji Rady Gminy KoSaKowo  
w  dniU 21 SieRpnia 2014 RoKU

i. SpRawy oRGaniZacyjne
1. W minionym okresie wydałem Zarządzenia: 
- nr 75/2014 w sprawie określenia warunków ustanowienia słu-

żebności przesyłu dla nieruchomości  gminnej oznaczonej wg  
ewidencji gruntów jako działka nr 129/2 obręb Dębogórze Gmina Kosako-
wo na rzecz Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku

- nr 76/2014 w sprawie określenia warunków ustanowienia służebności 
przesyłu dla nieruchomości  gminnej oznaczonej wg ewidencji gruntów 
jako działka nr 1173/28 obręb Mosty Gmina Kosakowo na rzecz Energa-
-Operator S.A. Oddział w Gdańsku 

- nr 77/2014 w sprawie określenia warunków ustanowienia służebności 
przesyłu dla nieruchomości  gminnej oznaczonej wg ewidencji gruntów 
jako działka nr 1007/3 obręb Kazimierz Gmina Kosakowo na rzecz Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

- nr 79/2014 w sprawie ustalenia wysokości środków funduszu sołeckiego 
na 2015 rok (celem wyodrębnienia funduszu sołeckiego przyjąłem na 
2015 rok kwotę 347.054 zł.) 

- nr 80/2014 w sprawie określenia warunków ustanowienia służebności 
przesyłu dla nieruchomości  gminnej oznaczonej wg ewidencji gruntów 
jako działka nr 103 obręb Mechelinki Gmina Kosakowo na rzecz Polskiej 
Spółki Gazownictwa spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Gdań-
sku

- nr 80/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Kosakowo przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bez-
przetargowym (dz. nr 142/7 i 142/8 obręb Mechelinki)

- nr 85/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli 
ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowane-
go (dla 6 nauczycieli)

ii. GoSpodaRKa nieRUchomoŚciami
1. Wydanie 5 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieru-

chomości, w łącznej wysokości 578.940,00 zł.
2. Dnia 31 lipca 2014 r. Wójt wydał oświadczenia notarialne o ustanowieniu 

służebności korzystania z działek: nr 1173/28 w Mostach, nr 129/2 w Dę-
bogórzu, nr 103 w Mechelinkach,

3. Zawarcie umowy w sprawie ustalenia odszkodowania za dział-
kę nr 156/8 w Mechelinkach o pow. 852 m2, przeznaczonej zgodnie  
z mpzp pod teren drogi publicznej, 

4. Zawarcie umowy w sprawie ustalenia odszkodowania za część 
działki nr 96/9 w Rewie o pow. ok. 440 m2, przeznaczonejzgodnie  
z mpzp pod teren drogi publicznej.

iii. ZamÓwienia pUBLicZne
1. W dniu 15.07.2014 r. w wyniku przetargu nieograniczonego na Prze-

budowę drogi gminnej - ul. Kalinowej w m. Kosakowo na odcin-
ku ok. 437 m oraz remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej na 
odcinku ok. 200 m zawarto umowę z Konsorcjum Firm Kruszywo  
Sp. z o.o. z Linii jako lider konsorcjum oraz Firma Budowlano-Usługowa,  
Ewa Wicka z Luzina jako partner Konsorcjum. Wartość umowy to 
506  785,29 zł.

2. W dniu 04.07.2014 r. unieważniono w całości przetarg nieograniczony  
na Przebudowę ulic na terenie Gminy Kosakowo. Dotyczył on  
w Części I: przebudowy ul. Jastruna w m. Suchy Dwór, w części II:  
przebudowy ul. Necla w m. Suchy Dwór, w części III przebudowy ul. Poświa-
towskiej, Herberta, Borowskiego i Baryki w m. Pogórze. Oferty z najniższą 
ceną, przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał i może przezna-
czyć na finansowanie zamówienia.

3. W dniu 14.07.2014r w wyniku przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Usługi drukarskie na potrzeby Urzędu Gminy Kosakowo III zawarto umo-
wę z firmą GRAFFIDEA Agnieszka Dryzek z Julianowa. Wartość umowy to 
3.425,00 zł.

4. W dniu 01.08.2014r. ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na 
Usługi żywienia dla jednostek organizacyjnych w gminie Kosakowo. Naj-
korzystniejszą ofertę złożyła firma Iguana Catering s.c. z Kwidzynia. Cena 
ofertowa wykonania zamówienia to 2 817 536,00 zł. (okres trwania umowy 
– 4 lata).

5. W dniu 21.07.2014 r. w wyniku przetargu nieograniczonego na Wymia-
nę stolarki okiennej w budynku Gimnazjum w Mostach zawarto umowę 
z firmą REMAR SŁAWOMIR MARKIER z Pakości. Cena ofertowa wykona-
nia zamówienia to 68  416,68 zł. Po aneksie do umowy, który należało  
zawrzeć z uwagi na błąd w dokumentacji projektowej cena wynosi: 
69499,38 zł.

6. W dniu 14.07.2014 r. unieważniono przetarg nieograniczony na Przebudo-
wę ul. Jagodowej w m. Dębogórze, gm. Kosakowo. Oferta z najniższą ceną, 
przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na 
finansowanie zamówienia.

SpRawoZdanie Z pRac wÓjta Gminy KoSaKowo 
w oKReSie od 27.06. – 21.08.2014R.

1. Uchwała Nr LX/47/2014 w sprawie sprostowania błę-
du pisarskiego w Uchwale Nr  LIX/40/2014 Rady GmIny Ko-
sakowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia cza-
su bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych  
bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Kosakowo.

2. Uchwała Nr LX/48/2014 w sprawie: sprostowania oczywistej  
omyłki pisarskiej w  załączniku do Uchwały Nr LIX/39/2014 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca 2014 r. w spra-
wie podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, ustale-
nia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  
w  każdym okręgu.

3. Uchwała Nr LX/49/2014 w sprawie: zmiany Uchwa-
ły Nr LIII/6/2014 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 30 stycz-
nia 2014r. w sprawie przystanków komunikacyjnych w  gmi-
nie Kosakowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom  
i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których  
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosakowo. 

4. Uchwała Nr LX/50/2014 w sprawie: zmiany 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.

5. Uchwała Nr LX/51//2014 w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania 
czystości i  porządku na terenie gminy Kosakowo przyjętego uchwałą  
Nr XXXV/107/2012 Rady Gminy Kosakowo  z dnia 5 grudnia 2012 roku.

6. Uchwała Nr LX/52/2014 w sprawie: zmiany Statutu Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

7. Uchwała Nr LX/53/2014 w sprawie: porozumienia oraz podjęcia współ-
pracy w ramach projektu „INTIS – Integracja i Synergia. Strategia rozwoju 
Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014 – 2030”. 

8. Uchwała Nr LX/54/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2014-2023.

9. Uchwała Nr LX/55/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy Kosakowo 
na rok 2014.

10. Uchwała Nr LX/56/2014 w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Kosakowo i Powiatem 
Puckim określającego zasady współdziałania  przy realizacji projektu  
pn. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 
1517G w Gminie Kosakowo”.
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7. W dniu 11.07.2014 r. unieważniono przetarg nieograniczony na Dostawę 
wyposażenia ruchomego Gimnazjum w Kosakowie część A dydaktyczna. 
W części I Umeblowanie i pomoce dydaktyczne nie wpłynęła żadna oferta, 
a w części II Uczniowskie wyposażenie oferta z najniższą ceną, przewyż-
szała kwotę, którą zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na finanso-
wanie zamówienia.

8. W dniu 21.07.2014 r. unieważniono w całości II przetarg nieograniczony 
na Przebudowę ulic na terenie Gminy Kosakowo II. Dotyczył on w Części I: 
przebudowy ul. Jastruna w m. Suchy Dwór, w części II: przebudowy ul. Nec-
la w m. Suchy Dwór, w części III przebudowy ul. Poświatowskiej, Herberta, 
Borowskiego i Baryki w m. Pogórze. Oferty z najniższą ceną, przewyższały 
kwotę, którą zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na finansowanie 
zamówienia.

9. W dniu 04.08.2014 r. w wyniku przetargu nieograniczonego na Remont 
budynku Gimnazjum w Mostach zawarto umowę z firmą Przedsiębior-
stwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Dachbud Marian Formella z Gdyni.  
Cena ofertowa wykonania zamówienia to 173 529,20 zł.

10. W dniu 22.07.2014 r. unieważniono przetarg nieograniczony na Budowę 
chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1517G w Gmi-
nie Kosakowo. Brak złożonych ofert.

11. W dniu 29.07. 2014 r. unieważniono II przetarg nieograniczony na Prze-
budowę ul. Jagodowej w m. Dębogórze, gm. Kosakowo II. Oferta z najniższą 
ceną, przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał i może przezna-
czyć na finansowanie zamówienia.

12. W dniu 31.07.2014r. w wyniku przetargu nieograniczonego na Dosta-
wę wyposażenia ruchomego gimnazjum w Kosakowie Część A - dydak-
tyczna II zawarto umowy z firmą TRONUS POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy 
dla części I: Umeblowanie i pomoce dydaktyczne  i części II: Uczniowskie  
wyposażenie. Wartość umowy odpowiednio do części to: 924 744,75 zł. 
oraz : 851 98,41 zł.

13. W dniu 12.08.2014 r. ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na 
Budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu Drogi powiatowej nr 1517G 
w Gminie Kosakowo II. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi  
Transportowe Adam Chlechowicz z Kiełpina. Cena ofertowa wykonania za-
mówienia to 949 357,62 zł.

14. W dniu 13.08.2014 r. ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na 
Przebudowę ulic Poświatowskiej, Herberta, Borowskiego i Baryki w m. Po-
górze - Gmina Kosakowo. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag  
Sp. z o.o. Cena ofertowa wykonania zamówienia to 350 400,36 zł.

15. W dniu 03.07.2014 r. unieważniono II przetarg nieograniczony na Orga-
nizacje imprez plenerowych w Gminie Kosakowo w 2014r. II, gdyż Wyko-
nawca Firma Wielobranżowa Jantom s.c. Jan Wydra, Tomasz Breś z Kato-

wic odstąpił od zawarcia umowy. Zamawiający, po uzyskaniu informacji  
od Wykonawcy dotyczącej odstąpienia od zawarcia umowy, nie mógł  
wybrać oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych ofert, 
gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiają-
cy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

16. W dniu 07.07.2014 r. w wyniku zamówienia z wolnej ręki dotyczącego Or-
ganizacji imprez plenerowych w Gminie Kosakowo w roku 2014 III zawarto 
umowę z firmą Smile Reprezent z Gdyni. Wartość umowy to 170 461,98 zł.

17. W przetargu nieograniczonym na Przebudowę ul. Magnoliowej w Mo-
stach, gm.Kosakowo wybrano ofertę firmy  Usługi Transportowe Adam 
Chlechowicz ul. Dolna 1 83-307 Kiełpino. Cena ofertowa wykonania za-
mówienia to 219 959,41 zł,18.

18. W dniu 09.09.2014r. ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na 
Dostawę wyposażenia ruchomego Gimnazjum w Kosakowie część B -  dla 
części II Gastronomia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma CONACO s. c. 
Krzysztof Biechowski Piotr Zdrojewski z Gdyni. Cena ofertowa wykonania 
zamówienia to 144 771,00zł. 

Część I na Multimedia i komputery  i część III Dygestoria została unieważnio-
na, ze względu na brak złożonych ofert.

19. W dniu 10.09.2014r. ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na 
Przebudowę ul. Orzechowej w Pierwoszynie, gm. Kosakowo. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła firma Strabag Sp. z o.o. Cena ofertowa wykonania 
zamówienia to 294 976,77 zł.

20.  W dniu 15.09.2014r. unieważniono przetarg nieograniczony na Przebu-
dowę ul. Klonowej w Mostach, gm. Kosakowo I etap, ze względu na brak 
złożonych ofert.

21. W dniu 12.09.2014r. ogłoszono II przetarg nieograniczony na Dostawę 
wyposażenia ruchomego Gimnazjum w Kosakowie część B- Multimedia  
i komputery i Dygestoria. Termin otwarcia ofert - 22.09.2014 r.

22. W dniu 17.09.2014r. ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na 
Przebudowę ul. Wałowej w Mostach, gm. Kosakowo. Najkorzystniejszą ofer-
tę złożyła firma PRO DROG SP z o.o. z Gdyni  Cena ofertowa wykonania  
zamówienia to 169 575,55 zł

23. W dniu 04.09.2014 r. ogłoszono informację o zamiarze przeprowa-
dzenia dialogu technicznego dotyczącego partnerstwa publiczno-pry- 
watnego dla realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Derdowskiego  
w gminie Kosakowo”. Termin złożenia wniosków upłynął 11.09. 2014r.  
Brak złożonych wniosków.

24. W dniu 03.09.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczo-
ny na Odbieranie i  zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo. Termin 
otwarcia ofert upłynie w dniu 14.10.2014 r.

wyBoRy – 16 LiStopada 2014R. 
do Rady Gminy, Rady powiatU i SejmiKU wojewÓdZtwa oRaZ wÓjta 

Zarządzone na 16 listopada br. wybory będą się nieco różnić od poprzednich. Po raz pierwszy wybory do rad gmin (oprócz miast na 
prawach powiatu) odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych.. Gmina  Kosakowo została podzielona na 15 okręgów 

wyborczych (rada gminy liczy 15 radnych). W każdym okręgu wyborczym będziemy wybierać jednego radnego.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych, w których znajdują się lokale wyborcze są stałe i nie ma tutaj żadnych zmian.

informacja o warunkach udziału w wyborach

obywatele polscy mogą głosować i kandydować w wyborach 
do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw oraz wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na 
dzień 16 listopada 2014 r., pod warunkiem, że są wpisani do 
stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:

1)     z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze 
gminy na pobyt stały;

2)     na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze 
względu na jego miejsce stałego zamieszkania — w przypadku 
osób stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania 
na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze gminy pod 
innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały 
oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na 
obszarze gminy. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.
Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek  
o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca 
mógł wziąć udział w wyborach. 

Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt ma 3 dni na rozpatrzenie 
wniosku. Wójt przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, 
czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 
spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

warunki udziału w głosowaniu

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym 
dla miejsca ich stałego zamieszkania, za  wyjątkiem osób 
przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, 
zakładach karnych i  aresztach śledczych. Zaświadczeń o prawie  
do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje 
się.

obywatele Unii europejskiej niebędący obywatelami polskimi 
mogą głosować i kandydować w  wyborach do rad gmin oraz 
głosować w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r., 
pod warunkiem, że są wpisani do stałego rejestru wyborców 
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prowadzonego przez gminę (art. 10 § 1 pkt 3 lit. a i 4 oraz art. 11 § 1 
pkt 5 Kodeksu wyborczego). Wpis do rejestru wyborców obywatela 
Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na 
jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na 
jego miejsce stałego zamieszkania.

W sprawie spisu wyborców -  informacja w Urzędzie Gminy  
u p. Anny Głowińskiej, pok. Nr 5 (na parterze), tel. 58 660 43 14.

inFoRmacje dLa oSoB niepełnoSpRawnych

prawo do głosowania korespondencyjnego 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 
12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone 
na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  
(Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm.); 
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone  
na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1; 
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 
ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy  
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony 
przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 20. dniu 
przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 października. 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub  
w formie elektronicznej. 
prawo do głosowania przez pełnomocnika 
Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa wyżej oraz wyborcy, 
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo 
do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez 
pełnomocnika można tylko w kraju. 
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców  
w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania 
lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 
pełnomocnictwa udziela się przed wójtem lub przed innym 
pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do 
sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa 
wniosek do wójta. wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu 
przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 listopada.  
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu 
zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się  
o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy. 

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji 
wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu 
wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca 
zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie 
lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek 
o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania na obszarze gminy: 

a) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo 

b) w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów do organów 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wy-
borach wójta). 

wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu przed 
dniem wyborów.

Wszystkie lokale na terenie Gminy Kosakowo mają podjazdy dla 
wózków inwalidzkich. Osobom niepełnosprawnym zapewnimy 
transport do lokali wyborczych.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę 
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a 
Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu 
nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, 
w lokalu wyborczym. 
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do 
głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, 
nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest 
zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Szczegółowych informacji udziela urzędnik wyborczy Krystyna 
Schmidt, Urząd Gminy w Kosakowie pok. Nr 110, I piętro, telefonicznie 
pod nr 58 660 43 15.
Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Gminy  
na www.kosakowo.pl, link „wybory samorządowe”.

Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów  
alarmowania.

powiadamianie – przekazanie przy użyciu wszelkich dostęp-
nych środków określonych informacji mających na celu zaalar-
mowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia 
zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie  
informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku.

ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komuni-
katów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagroże-
niach i zalecających pojęcie działań zabezpieczających ochron-
nych oraz instrukcje o sposobach wykonania takich działań.

Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe prze-
kazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności 
na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu  
lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy  
naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub  
na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Na terenie Polski funkcjonuje jednolity Krajowy System Wykrywania 
Skażeń i Alarmowania zorganizowany w celu  - zapobiegania skutkom 

katastrof naturalnych, awarii technicznych i działań terrorystycznych, 
które mogą spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicz-
nych lub promieniotwórczych – oraz w celu prowadzenia treningów  
i ćwiczeń.

Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze i informacyj-
ne przekazywane są ludności za pomocą środków masowrgo prze-
kazu oraz systemów akustycznych, w tym syren alarmowych, których  
pracą sterują centrale alarmowe rozmieszczone w miastach i gmi-
nach Centrale obsługują syreny rozmieszczone w punktach, z których 
uzyskuje się maksymalny zasięg słyszalności na obszarach najbardziej 
zaludnionych.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzy-
stane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

Decyzje o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrze-
gawczego oraz o ich odwołaniu podejmuje właściwy terytorialnie  
organ administracji publicznej.

W Gminie Kosakowo centrala i syrena alarmowa zamontowane  
są w budynku Urzędu Gminy. Planowana jest instalacja kolejnych 
dwóch syren w m. Rewa i Dębogórze.

ZaRZĄdZanie KRyZySowe i oBRona cywiLna
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jaK ZoStaĆ cZłonKiem oBwodowej KomiSji wyBoRcZej
w celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów  

wyborczych uczestniczących w wyborach.
termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 
upływa w dniu 17 października 2014 r.   Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje wójt (pok. nr 110, i piętro  
w urzędzie gminy). 

Wzór zgłoszenia do obwodowej komisji wyborczej na www.kosakowo.pl zakładka – wybory samorządowe.

LoKaLe wyBoRcZe
Głosowanie odbędzie się w stałych obwodach głosowania. (zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr  XXXVII/4/2013   Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 24 stycznia 2013 roku ze zm.). Zwracamy uwagę, że mieszkańcy Suchego Dworu głosują w nowo oddanej do użytku świetlicy 
sołeckiej w Suchym Dworze, ul. Jana Chryzostoma Paska 6,  Siedziby pozostałych lokali – bez zmian.

Numer 
obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania
/miejscowości, ulice/

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej

1

Sołectwo Mechelinki
Sołectwo Mosty: ulice: Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Cyprysowa, Gdyńska: nr parzyste 
od nr  2  do nr  20,  nr  nieparzyste  od  nr  1  do nr  11,  Grabowa,  Hebanowa,  Jesionowa, 
Klonowa, Leśna, Lipowa, Modrzewiowa, Na Wzgórzu, Piaskowa, Polna, Sadowa, Sekwojowa, 
Szkolna, Wiązowa, Widokowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Mostach  Hala Sportowa

ul. Szkolna 16,
81-198 Mosty,

2

Sołectwo Mosty, ulice: Akacjowa, Berberysowa, Brzozowa, Cisowa, Deszczowa, Dębowa, 
Gdyńska: nr. parzyste od nr 22 do końca, nr nieparzyste od nr 13 do końca, Jałowcowa, 
Jarzębinowa,  Jaworowa,  Jodłowa,  Kameliowa,  Karmelowa,  Kasztanowa,  Konwaliowa, 
Księżycowa,  Leszczynowa,  Leśna  Osada,  Limbowa,  Łąkowa,  Mahoniowa,  Magnoliowa, 
Miłorzębowa,  Morwowa,  Motylkowa,   Ogrodowa,  Okrężna,  Olchowa,  Przemysłowa, 
Rodzynkowa – nr. nieparzyste, Rozmarynowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, 
Świerkowa, Topolowa, Waniliowa, Wałowa – nr. nieparzyste, Wichrowa, Wierzbowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Mostach Hala Sportowa

ul. Szkolna 16,
81-198 Mosty,

3 Rewa

Punkt Informacji Turystycznej 
w Rewie,

ul. Morska 56,
81-198 Rewa

4
Pierwoszyno

Gminny Dom Kultury  
w Pierwoszynie

ul. Kaszubska 11 ,
81-198 Pierwoszyno

lokal przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych

5 Sołectwo Kosakowo

Biblioteka Publiczna 
Gminy Kosakowo 
ul. Fiołkowa 2 A

81-198 Kosakowo
lokal przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych

6
Dębogórze
Dębogórze-Wybudowanie
Kazimierz

Szkoła Podstawowa
w Dębogórzu

ul. Pomorska 30,
81-198 Dębogórze

7
Pogórze

Szkoła Podstawowa
w Pogórzu

ul. Szkolna 15,
81-198 Pogórze

lokal przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych

8 Suchy Dwór
Świetlica Sołecka

w Suchym Dworze,
ul. Jana Chryzostoma Paska 6,

81-198 Suchy Dwór.

Wszystkie lokale wyborcze mają podjazdy dla wózków inwalidzkich. Do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym 
wyznaczono wszystkie obwodowe komisje wyborcze.
W dniu glosowania – 16 listopada 2014r. lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach 7-21.
Wszelkie niezbędne informacje nt. wyborów zamieszczać będziemy na stronie internetowej www.kosakowo.pl zakładka Wybory samorządowe”



6

A K T U A L N O Ś C I

UwaGA: 
21-24 października akcja przewonienia 

gazu ziemnego
Jak informuje Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. od-

dział w Gdańsku w dniach 21-24 października br. na terenie miast 
i gmin Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Reda, Kosakowo, Puck, Szemud, Wejhero-
wo, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Tczew, Suchy Dąb, Subkowy, Gniew, Starogard Gdański,  
Pelplin, Żukowo, Kartuzy, Chmielno, Kolbudy, Kościerzyna, Przodkowo i Trąbki Wielkie przepro-
wadzi akcję przewonienia gazu ziemnego „jeSieŃ 2014”, która ma na celu wykrycie i usu-
nięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach 
usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. oddział w Gdańsku. Służby Pogotowia Gazowego 
będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach  
gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.

ZBiÓRKa odpadÓw wieLKoGaBaRytowych
Ponownie informujemy, że w miesiącu 

październiku 2014 r. odbędzie się zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych i zużytych 
opon, a także odpadów budowlanych i roz-
biórkowych (do 80 l na lokal mieszkalny)  
z podziałem na następujące rejony:

24.10 – Pogórze, Suchy Dwór
27.10 – Dębogórze, Dębogórze 
       Wybudowanie, Kazimierz
28.10 – Kosakowo, Pierwoszyno
29.10 – Rewa, Mechelinki
30.10 – Mosty, Kosakowo-Osiedle 
      Złote Piaski 

do odpadów wielkogabarytowych, należą 
takie odpady jak:
- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego 
(np. lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, ar-
matura sanitarna),
- sprzęt elektroniczny (np. telewizory, radia, 
komputery, odkurzacze),
- stare meble,
- stolarka budowlana (okna, drzwi),
- inne przedmioty o dużych rozmiarach.
W dniu odbioru odpadów wielkogabaryto-
wych można także wystawiać zużyte opony. 
W zabudowie jednorodzinnej komunalne 
odpady wielkogabarytowe należy wystawić 

przed posesję, w miejscu nieutrudniającym 
ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek 
sprzętu na pojazdy. W zabudowie wielo-
rodzinnej należy ustawić je przy pergoli 
śmietnikowej.

do odpadów budowlanych i rozbiórko-
wych zalicza się powstały w trakcie prze-
prowadzania remontów w mieszkaniach  
i domach:
- gruz ceglany, ceramiczny i betonowy,
- elementy ceramiki (płytki, armatura sani-
tarna),
- instalacje metalowe i winidurowe (wan-
ny, armatura, przewody wodociągowe  
i kanalizacyjne),
- złom, stal zbrojeniowa,
- odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucz-
nych (futryny, drzwi, okna, posadzki, boaze-
ria), materiały izolacyjne, instalacje elek-
tryczne, styropian budowlany,
- gleba i grunt z wykopów.
Odpady budowlane i rozbiórkowe powsta-
łe podczas drobnych robót remontowych 
wykonywanych przez właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych będą odbierane przez 
firmę wywozową w ilości do 80 l na lokal 
mieszkalny.

Lotnisko
Gdynia-Kosakowo

Gmina Kosakowo informuje, iż w 
związku z toczącym się przed Trybunałem  
Sprawiedliwości Unii Europejskiej postę-
powaniem  ze skargi Gminy Kosakowo na
decyzję Komisji Europejskiej C (2014) 
759 z dnia 11 lutego 2014 r., na obec-
nym etapie postępowanie zostało wydane  
w dniu 20 sierpnia 2014 r., postanowienie 
w przedmiocie oddalenia wniosku o zasto-
sowanie środka tymczasowego.  
Orzeczenie to dotyczyło tymczaso-
wego wstrzymania wykonalności w/w 
decyzji Komisji Europejskiej w trak-
cie postępowania przed Trybunałem.  
W ocenie Sądu Unii Europejskiej regu-
lacje prawa polskiego oraz prowadzone 
postępowania upadłościowe spółki Port 
Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.  
spowodowały, iż nie wystąpiła przewi-
dziana w prawie europejskim przesłanka 
wstrzymania wykonalności decyzji Komisji 
Europejskiej. Jednocześnie Trybunał orzekł, 
że postanowienie to ma charakter tylko 
tymczasowy podkreślając, iż wynik postę-
powania w przedmiocie skargi nie został 
jeszcze rozstrzygnięty.

Gmina Kosakowo ponadto informuje, 
iż na mocy postanowienia Prezesa Sądu  
z dnia 27 sierpnia 2014 r. został uwzględ-
niony wniosek Rzeczpospolitej

Polskiej do dopuszczenia jej do udzia-
łu w sprawie w charakterze interwenien-
ta. Skarb Państwa popiera w całości treść  
skargi Gminy Kosakowo.”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku 
uprzejmie informuje, iż podatnicy dokonujący 
sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowa-
dzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewi-
dencję obrotu i kwot podatku należnego przy 
zastosowaniu kas rejestrujących (od 1 stycznia 
2013 roku obowiązuje nowe rozporządzenie 
Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przy stosowaniu 
kas rejestrujących – Dz. U. z 2012r. poz. 1382).

Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu  
i kwot podatku należnego przy zastosowaniu 
kas rejestrujących obowiązani są m.in. dokony-
wać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury 
z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowa-
ny dokument nabywcy.

Kwotę wydatkowana na zakup każdej z kas 
rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczę-
cia (powstania obowiązku) ewidencjonowania 
można odliczyć od podatku w wysokości 90% 
jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 
700 zł.  

wszelkie informacje dot. kas rejestrują-
cych dostępne są na stronach internetowych 
pod adresem: http://www.is.gdansk.pl bądź 
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/kasy-reje-
strujace/wyjasnienia-i-komunikaty.

Konsumencie ! Weź paragon
Pod patronatem Ministerstwa Finansów 

trwa kolejna odsłona kampanii „Weź Paragon”. 
Tak jak w  latach ubiegłych kampania prowadzo-
na jest na terenie całego kraju, ze szczególnym 
uwzględnieniem miejscowości turystycznych. 

Realizacja zadania ma celu podniesienie po-
ziomu świadomości konsumentów i podatników 
o korzyściach, jakie płyną z brania i przechowy-
wania paragonów, a także w jaki sposób można 
wpłynąć na uczciwą konkurencję i kształtowanie 
pozytywnych postaw społecznych.    Konsumenci 
powinni pamiętać, że paragon jest podstawo-
wym dowodem zakupu, umożliwiającym prawo 
do reklamowania zakupionego towaru lub usłu-
gi. Paragon jest ważny również dla podatnika. 
Rejestrując sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej 

podatnik wspiera uczciwą konkurencję i przy-
czynia się do zmniejszania szarej strefy.

Kampania informacyjno-edukacyjna, osiąga 
punkt kulminacyjny w czasie miesięcy waka-
cyjnych, podczas których pracownicy urzędów 
skarbowych przeprowadzają wzmożone działa-
nia kontrolno - sankcyjne wobec przedsiębior-
ców w zakresie ewidencjonowania obrotu przy 
użyciu kasy rejestrującej. W przypadku stwier-
dzenia nieprawidłowości kontrolujący mają 
prawo nakładać mandaty karne. Kara grzywny  
w drodze mandatu karnego może być nałożona 
w granicach od 168 zł do 3360 zł.

Przypomnijmy - biorąc paragon: 
• zapewniasz sobie prawo do reklamacji, 

• wspierasz uczciwą konkurencję, 
• umożliwiasz sobie porównanie cen, 

• zyskasz pewność, że nie zostałeś oszukany, 
• zmniejszasz szarą strefę, dokładasz starań by 
zapłacony przez Ciebie w cenie podatek trafił 

do budżetu państwa.

informacje dla przedsiębiorców o obowiązku instalacji kasy rejestrującej
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otwaRcie noweGo BUdynKU GimnaZjUm 
w KoSaKowIE

ponad dwustu gimnazjalistów rozpoczęło 
naukę w nowoczesnym, na miarę XXi wieku, 
spełniającym wysokie standardy, kompleksie  
dydaktyczno- sportowym w Kosakowie 

1 września br. odbyło się uroczyste otwar-
cie oraz poświęcenie nowo wybudowanego  
obiektu dydaktycznego w naszej gminie – Gim-
nazjum w Kosakowie. 
W otwarciu części dydaktycznej oprócz 
uczniów i ich rodziców, przedstawicieli sa-
morządu gminy, duchowieństwa, dyrek-
torów gminnych szkół, towarzyszyli nam: 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty, dyrektor  
Wydział Rozwoju Edukacji p. Beata Wolak,  
przewodnicząca NSZZ Solidarność Komi-
sji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty  
i Wychowania w Gdyni p. Zdzisława Hacia. 
Swoją obecnością zaszczycili nas byli właści-
ciele gruntu, na którym powstało Gimnazjum-  
państwo Teresa i Antoni Pienczk.

Symbolicznego otwarcia przecięciem wstęgi 
dokonali: dyrektor Wydział Rozwoju Edukacji 
p. Beata Wolak, przedstawiciel Rady Rodziców  
p. Katarzyna Trepczyk, dyrektor PUK PEKO  
p. Zdzisław Jaroni, przedstawiciel wykonawcy 
Hartuna sp. z o.o. kieronik projektu p. Marcin  
Pacek, dyrektor szkoły p. Adam Pop oraz Wójt 
Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik. Padło wiele  
słów uznania w związku z realizacją tej najwięk-
szej do tej pory gminnej inwestycji. 
W swoim przemówieniu Wójt mówił: do za-
dań szkoły należy kształcenie i wychowanie. 
Wszyscy jesteśmy świadomi jak wielkie zna-
czenie dla człowieka, dla jego rozwoju ma 
okres nauki szkolnej. Przed laty Jan Zamoyski  
mówił „Rzeczpospolite zawsze takie będą, ja-

kie ich młodzieży chowanie”.  Jego słowa są  
aktualne do dziś. Od zawszemoim oczkiem 
w głowie były dzieci i młodzież. Jestem 
dziś bardzo dumny, że gimnazjaliści 
mogą rozpocząć naukę w  obiekcie na mia-
rę  XXI wieku. Doprowadzenie do jego po- 
wstania nie  było łatwe i nie wszy-
scy podzielali moją troskę o warun-
ki  nauki naszych młodych mieszkańców. 
Stało się to możliwe także dzięki zgodzie obec-
nej Rady Gminy i zrozumieniu, że w Gminie  
Kosakowo przybywa ludności, najczęściej  
młodych małżeństw z dziećmi, więc nowy obiekt 
szkolny jest potrzebny, konieczny.
Kilkanaście miesięcy od wbicia pierwszej 
łopaty powstał nowoczesny kompleks dy-
daktyczno - sportowy, który tworzy: Bu-
dynek gimnazjum – 17 sal lekcyjnych 
wyposażonych w  nowoczesne pomoce dy-
daktyczne, Biblioteka wraz z czytelnią, sto-
łówka dla 150 uczniów oraz świetlica, liczne  
gabinety specjalistów m.in. pedagoga szkol-
nego. w przyszłym roku gotowe będą sala 
gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej, ko-
szykowej, siatkowej, tenisa ziemnego, bad-
mintona. powstanie pływalnia wraz z kom-
pleksowym wyposażeniem sanitarnym. 
Swoje słowa Wójt skierował także do uczniów, 
mówiąc: rozpoczniecie dziś naukę w nowej  
i pięknej szkole. Musicie się starać, aby taką po-
została. Bądźcie dumni, że marzenia wielu ró-
wieśników o takiej szkole, w waszym przypadku  
stały się rzeczywistością. Waszym zadaniem  
będą starania o to, aby stawać się chlu-
bą wszystkich. Musicie zapisywać am-
bitne karty historii nowej szkoły. Nowo-
czesna, dobrze wyposażona szkoła daje  
Wam szansę pełnego rozwoju i dobrego przy-
gotowana do życia we współczesnym świecie.  

A Wasi nauczyciele i wychowawcy poprowadzą 
Was do sukcesu.
Zakończyliśmy pierwszy etap pracy, ale do 
zrobienia jest jeszcze wiele. Oddajemy dzisiaj 
część dydaktyczną budynku, a pozostało wy-
kończenie sali gimnastycznej i infrastruktury 
sportowej. Chcemy, aby sala gimnastyczna  
i obiekty sportowe służyły nie tylko uczniom 
gimnazjum, ale również całemu środowi-
sku. Rozwój fizyczny człowieka, jest tak samo 
ważny jak intelektualny. Jak mówi przy-
słowie „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.  
Zakończenie tych wszystkich prac będzie naszą 
radością i wspólnym zwycięstwem.
Wójt zaapelował do wszystkich ludzi, którym 
dobro dziecka leży na sercu, byśmy wyzbyli 
się permanentnej krytyki. Przecież tak wiele 
dobrego dzieje się wokół nas. Tak dużo zro-
biliśmy i wciąż robimy więcej. Podejmijmy  
wyzwanie, niech świat będzie na tak!
Tego życzę Wam młodzi uczniowie i nam wszyst-
kim. Nie byłoby tej szkoły i dzisiejszej uro- 
czystości, gdyby nie ogromne zaangażowanie 
wielu ludzi, wykonawców, osób nadzorujących  
budowę. Z tego miejsca chciałbym im za to  
serdecznie podziękować.

Część artystyczną spotkania przygotowa-
li uczniowie, którzy skeczami rozbawili pu-
bliczność. Próbkę talentu zaprezentował mło-
dzieżowy chór Gminy Kosakowo, grupa mS 
cRew. Wójt Gminy wraz z Dyrektorem wręczyli 
uczniom etui na legitymacje szkolne.

Podczas otwarcia gimnazjum można było 
zwiedzić obiekt jak również zapoznać się  
z całym procesem powstawania Inwestycji 
na wystawie zdjęć autorstwa Pawła Narlocha, 
przygotowanej przez Ewę Narloch – Kerszka.

dZieŃ otwaRty GimnaZjUm SpoRtoweGo
w KoSaKowie

12 paŹdZieRniKa br. w godzinach. 14.00 – 16.00
ZapRaSZamy 

mecz towarzyski
przyjaciele Gminy Kosakowo: Tomasz Kuszczak, Piotr Reiss, Jarosław Bieniuk, Bartosz Bosacki, Bartosz Ława,  

Paweł Abbott, Łukasz Madej i inni
Vs

Sztorm Mosty

16.00 Boisko w Kosakowie (Złote piaski)

wraz z otwarciem nowego budynku  
gimnazjum, powstała prywatna Świetlica ok.

Przeznaczona jest dla dzieci 5-10 lat
Czynna od 1 października br. od pon. – pt.   

w godzinach 15:00-21:00

Soboty i niedziele – do uzgodnienia.

Kontakt: 789 205 069 lub 608 052 383

Strona internetowa: www.swietlicaok.pl
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Tradycyjnie, już na początku września obchodziliśmy 
doroczne gminne dożynki, wieńczące bogaty program letnich  
imprez plenerowych.  Zorganizowane przez Wójta Gminy  
Kosakowo oraz Sołtysów w dniu 
7 września Święto Plonów, rozpoczął uroczysty korowód dożynko-
wy oraz msza święta koncelebrowana przez ks. kanonika Jana 
Grzelaka, proboszcza parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego  
w Kosakowie.

 Oprawę muzyczną mszy zapewnił Chór Morzanie. 
Funkcję starostów pełnili: pani Emilia Blank z Pierwoszyna 
oraz pan Zbigniew Grablowski z Dębogórza Wybudowania. 
Symboliczne znaczenie miało wspólne wypuszczenie gołębi  
(tę wyjątkową niespodziankę przygotował prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Gminy Kosakowo Józef Melzer).

Po mszy świętej, w trakcie dzielenia chleba, w którym 
uczestniczyli Wójt Gminy Jerzy Włudzik, Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Poseł na Sejm RP  
Kazimierz Plocke, poseł na sejm RP Krystyna Kłosin, Starosta 
Powiatu Puckiego Wojciech Dettlaff oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Mirosław Marek, wysłuchaliśmy występu Chóru Morzanie. 
Następnie Sekretarz Stanu Kazimierz Plocke wręczył medale 
Zasłużony dla Rolnictwa, przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na wniosek Wójta Gminy Kosakowo. Uhonorowani 
zostali: Franciszek Kuptz, Bolesław Pienczke, Ryszard Szulc, 
Stanisław Patoka, Alfred Miklaszewicz.
Natomiast Statuetki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali: 
Wojciech Piaseczny, Danuta Tocke, Andrzej Dzienisz, Eugeniusz 
Stanek, Ewa Purska, Jadwiga Piernicka.
Na część artystyczną dożynek złożyły się występy: Gminnej 
Orkiestry Dętej z Łęczyc, zespołu Kosakowianie, Zespołu 
Regionalnego Rebuce z SP Pogórze, występy dzieci i młodzieży  
z ZSP Dębogórze: zespołów tanecznych przygotowanych 
przez panią Hannę Pacyńską oraz Magdalenę Piaseczną, 
wokalistek Oliwii Kreft i Natalii Mikołajewskiej, zespołu 
Wiosenne Nutki oraz Agaty Szefki, która zaprezentowała się  
w efektownym popisie tanecznym; dzieci oraz młodzieży z ZSP 
Mosty: Zespołu Regionalnego Jantarki przygotowanego przez  
panią Lucynę Sorn, wokalistów przygotowanych przez panią  
Dorotę Hrycz: Dawida Miggi, Vanessy Sarkisian i Magdaleny 
Mikulskiej oraz zespołu tanecznego przygotowanego przez panią 
Barbarę Baranowską. 
W przerwach nie mogło zabraknąć specjalnych konkursów: 
zaplatania warkocza (wyniki: I - Sołectwo Kosakowo, II - Rewa, 
III - Pierwoszyno), rzutu ziemniakiem (zwyciężyło Sołectwo 
Pierwoszyno), oraz konkursu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
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Rolnictwa (tu najlepsza okazała się Rewa). Szczególną tradycją 
kosakowskich Dożynek jest przygotowanie przez każde sołectwo 
własnego stoiska ze specjałami kulinarnymi oraz wyrobami 
charakterystycznymi dla danej miejscowości. 
Zwieńczeniem części artystycznej były występy głównych  
gwiazd: zespołów ŁUKASH oraz EFFECT. Później wszystkich do  

tańca porwał zespół FIVE SET, a całość ukoronował pokaz 
fajerwerków. Imprezę poprowadziła Anna Padée - Kruszczak oraz 
Tomasz Podsiadły.  
Za pomoc i współorganizację dożynek pragniemy wyrazić 
naszą wdzięczność sołtysom, radom sołeckim, zaangażo- 
wanym w ich przygotowanie radnym, mieszkańcom, rolnikom 
i rybakom, zespołom regionalnym, służbom porządkowym: 
Policji, Straży Gminnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kosakowie. Wyrazy podziękowania kierujemy do naszych księży 
za wsparcie i modlitwę. 

Szczególne podziękowania należą się sponsorom imprezy: 

Galerii Szperk, Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 
oraz  
firmie Nomi. 

patroni medialni: Radio 
Kaszëbë, Dziennik Bałtycki, 
Ziemia Pucka.info, Naszemiasto.pl.
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URocZyStoŚĆ
UpamiętniajĄca 

WYBUch II 
wojny Światowej

1 września br., w 75. rocznicę napaści  
Niemiec hitlerowskich na Polskę Wójt 
Gminy oraz liczne delegacje złożyły 
kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy WP i  AK  
w Kosakowie oraz na cmentarzu przy  
Kwaterze Żołnierzy Września 1939.

Wszystkich seniorów z naszej Gminy 
Kosakowo zapraszamy na międzynaro-
dowy dzień Seniora, organizowany przez 
Wójta Gminy 
w niedzielę 19 października 2014r.
od godz. 16:00 w hali tenisowej  
w Suchym dworze (ul. Szkolna 34). 
W niezwykle atrakcyjnym programie 
imprezy: wykład monograficzny Młodzi 
duchem - aktywizacja seniorów oraz zdrowy 
tryb życia, szkolenie z zakresu bezpieczeń-

stwa osobistego, W krzywym zwierciadle - 
skecze kabaretowe w wykonaniu aktorów 
Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo, 
muzyczna niespodzianka, konkursy  
z nagrodami, słodki poczęstunek, porady 
kosmetyczne, miniwarsztaty rękodzieła, 
miniturniej szachowy, konsultacje 
w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 
O godzinie 18.00 koncert gwiazdy. 
wstęp wolny. 

Mamy przyjem-
ność poinformo-
wać Państwa, 
iż mieszkanka 
naszej gminy,  
pani Beata 
w a ś n i e w s k a 
z   pogórza,  

z wykształcenia pe-
dagog i teolog, na co dzień z powodze-
niem pasjonuje się gotowaniem, czego 
efektem jest wydanie książki kulinarnej. 
Od prawie 4 lat prowadzi blog o podobnej 
tematyce „cuda i smaki regionu”, w którym 

promuje kuchnię kaszubską tradycyjną,  
a także nowoczesną.

„Nowoczesna Kuchnia Kaszubska”, 
książka pani Beaty ukazała się w kwiet-
niu tego roku. Jest to bogato ilustrowana 
książka kucharska z 70 przepisami na da-
nia mięsne, rybne, warzywne, z grzyba-
mi, przekąski, dania dla dzieci, zupy oraz  
dania mączne.

W książce znajdziemy dania tradycyjne 
takie jak: zupa brzadowa, kura w białym so-
sie, legumina, grysik z jagodami, śledzie w 
zalewie octowej oraz bardzo nowoczesne 
połączenia smakowe np. gęś po kaszubsku 

z sosem rokitnikowo-pigwowym.
Autorka książki ma na swoim koncie wie-
le sukcesów kulinarnych. Doceniana na-
grodami za publikacje o ww. tematyce, 
za przepisy oraz wyroby kaszubskie. Pani 
Beata uczestniczy także w wielu warsz-
tatach kulinarnych w Trójmieście oraz  
w Stolicy.

19 października, podczas międzynaro-
dowego dnia Seniora w hali tenisowej  
w Suchym dworze (ul. Szkolna 34). odbę-
dzie się promocja książki „nowoczesna 
Kuchnia Kaszubska  Beaty waśniewskiej.

oBchody 75. RocZnicy ZaKoŃcZenia 
waLK w oBRonie Kępy oKSywSKiej 

19 września br. w Mostach zgroma-
dzone delegacje kombatantów, górników 
represjonowanych politycznie samo-
rządowców, wojskowych, stowarzyszeń, 
uczniów i mieszkańców gminy w asyście 
honorowej Kompanii Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej, przy dźwiękach Or-
kiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wo-
jennej złożyły kwiaty pod pomnikiem 
żołnierzy walczących w obronie Kępy 
Oksywskiej. Podczas uroczystości księ-
ża proboszczowie parafii w Pierwoszynie  
i Kosakowie odprawili Mszę Świętą po-
lową, którą muzycznie oprawił Chór Mo-
rzanie. Jak wspomniał wójt gminy ważna 

jest pamięć historyczna  wydarzeń sprzed  
75 lat, bohaterstwo i heroiczna walka żoł-
nierzy walczących  o ten skrawek polskiej 
ziemi.

26 sierpnia br. Wójt Jerzy Włudzik,  
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław 
Marek i radni Suchego Dworu Bożena  
Roszak i Waldemar Elwart oraz przed-
stawiciele tut. urzędu uczestniczyli  
w uroczystym otwarciu przychodni cli-
nica medica w Suchym dworze, na osie-
dlu Jaworowe Wzgórze. Firma Clinica 
Medica funkcjonuje na rynku prywat-

nych usług medycznych od blisko 18 lat.  
W tym czasie wypracowała wysokie stan-
dardy obsługi pacjenta i stale rozwija  
zakres swoich usług.

Nowo otwarta placówka w Suchym 
Dworze oferuje swoim pacjentom usłu-
gi doświadczonych  lekarzy o specjal-
nościach: chirurgia, laryngologia, kar-
diologia ultrasonografia w pełnym 
zakresie badań oraz badania laborato- 
ryjne, a także lekarza pierwszego konta-
-ktu POZ  w ramach Narodowego Fundu- 
szu Zdrowia. Zespół POZ obejmować  
będzie lekarza internistę z dużym doświad-
czeniem w leczeniu szpitalnym oraz leka-
rza pediatrę, punkt szczepień oraz usługi 
pielęgniarki środowiskowej.
Nowością na rynku usług medycznych, któ-
re wyróżniają placówkę w Suchym Dwo-

rze od innych szpitali jest ośrodek poby-
tu dziennego dla osób starszych z usługą  
teleopieki. Ośrodek przeznaczony jest dla 
osób starszych, które nie mogą z powo-
dów zdrowotnych samodzielnie przebywać  
w domu w ciągu dnia (przebyty wylew, za-
-awansowany wiek itp.). Osoby takie znajdą  
w ośrodku fachową opiekę pielęgniarską  
i fizjoterapeutyczną oraz lekarską, za-
pewnione będą miały zajęcia rekreacyj-
no-usprawniające, dzienne wyżywienie,  
a poza ośrodkiem całodobowy monitoring 
pozwalający na wezwanie pomocy me-
dycznej w przypadku pogorszenia samopo-
czucia.
Więcej informacji można uzyskać  
pod numerem telefonu 58 661 50 55  
bądź ze strony internetowej 
www.clinica-medica.pl

otwaRcie pRZychodni cLinica medica w SUchym dwoRZe

międZynaRodowy dZieŃ SenioRa

„nowocZeSna KUchnia KaSZUBSKa”
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wydaRZenia  
KULtURaLne

w Gminnym domU KULtURy w pieRowSZynie

aKademia Z oKaZji Święta niepodLeGłoŚci 
oRaZ  URocZyStoŚĆ wRęcZenia StatUeteK 

ZłoteGo KłoSa

przypominamy o możliwości zapi-
sania się do Kosakowskiego Klubu 
Seniora, prowadzonego przez Fundację 
FLy, wg projektu dofinansowanego 
z budżetu Gminy Kosakowo. Klub 
istnieje już rok. organizujemy 
regularne, zróżnicowane zajęcia dla 
osób w wieku 55+ zamieszkałych  
w Gminie Kosakowo.

Zapisy w Gminnym domu Kultury w 
pierwoszynie (wejście z boku budynku)  
w dniach:

poniedZiałeK  14:00-18:00

ŚRoda   14:00-18:00

cZwaRteK 10:00-14:00

Więcej informacji znajdą Państwo 
w internecie na stronach: www.
fundacjafly.pl (zakładka KKS),  
www.rkis.kosakowo.pl (zakładka Klub 
Seniora) lub pod nr. tel.: 798-179-942.

Poniżej harmonogram zajęć. Zajęcia –  
o ile nie zaznaczono inaczej – odbywają 
się w Gminnym Domu Kultury  
w Pierwoszynie.

hamonoGRam

poniedZiałeK 14:00-18:00

12:00-14:00 Sekcja rowerowa – 
rozpoczynamy 15.09. o godz. 13:00. 
(zbiórka: Gminny Dom Kultury  
w Pierwoszynie).

16:00-16:45 Pilates / Zumba Gold.

15:00-16:00 Szycie – raz w miesiącu 
(pierwsze zajęcia 06.10.)

15:00-16:30 Wykłady popularnonaukowe 
– raz w miesiącu (pierwsze zajęcia w 
październiku) 
 
15:30-16:30 Język francuski.  
16:40-17:40 Spotkania ze sztuką (teatr, 
muzyka, literatura).

wtoReK 
 
9:50-11:00 Turystyka (zajęcia: 14.10., 4.11, 
9.12, 13.01, 17.02, 10.03, 14.04, 12.05).

17:30 Nordic walking – gr. zaawansowana.  
(zbiórka: w Mechelinkach koło sceny 
plenerowej).

ŚRoda 14:00-18:00

14:00-15:00 Zajęcia komputerowe grupa I 
(instruktor – Barbara Szulwach)

15:00-16:00 Zajęcia komputerowe grupa 
II (Agnieszka Reiter)

16:00-17:00 Zajęcia komputerowe grupa 
III (Adam Schröder)

16:30-18:00 Decoupage

18:00-19:00 Zajęcia Tai-Chi 

cZwaRteK 10:00-14:00

10:00-14:00 Gr. brydżowa

10:00-12:00 Rękodzieło, tworzenie 
biżuterii z zastosowaniem różnych technik 
- co dwa tygodnie  
(zajęcia: 18.09, 02.10, 16.10, 30.10, 13.11, 
27.11); 
 
Filcowanie - raz w miesiącu  
(zajęcia 25.09, 23.10, 20.11) 
 
12:00-12:45 Język rosyjski (pierwsze 
zajęcia 05.10) 
 
12:00-13:00 Robótki na drutach. 
 
10:00-12:00 malowanie na tkaninie – raz 
w miesiącu  
(zajęcia 09.10, 06.11, 04.12) 
13:00-14:00 Gimnastyka. Uwaga! Proszę 
zabrać własną karimatę. 
 
 

piĄteK 9:00

nordic walking – gr. początkująca (zbiórka: 
w Mechelinkach koło sceny plenerowej).

Zajęcia z języka angielskiego –  
od października. Terminy podamy  
w następnym wydaniu Biuletynu.

Z okazji Święta Niepodległości w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbędzie się akademia  

z okazji Święta niepodległości,
W tym roku na akademię zapraszamy

w niedzielę 9 listopada o godz. 17:00.

W programie: wręczenie Statuetek Złotego Kłosa, nagród i wyróżnień, występy: 
Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo pod batutą Magdaleny Stenki oraz 
dziecięcego zespołu folklorystycznego Mozaika z Litwy przygotowanego przez 
Edytę Staniulonienie. Wstęp wolny.

teatR młodZieŻowy 
Gminy KoSaKowo

michaił BUłhaKow: 
miStRZ i małGoRZata

Legenda powraca. Adaptację 
arcypowieści Michaiła Bułhakowa, 
owianej sławą najbardziej inspiru-
jącego spektaklu teatralnego, jaki 
kiedykolwiek wystawiony został  
w Gminie Kosakowo, ponownie będzie 
można zobaczyć. Tym razem w zupełnie 
nowej odsłonie – 
w piątek 14 listopada 2014 r.  
o godz. 19:00 w Gminnym domu 
Kultury w pierwoszynie.
Czy nowa wersja Mistrza i Małgo-
rzaty w wykonaniu aktorów naszego 
Teatru Młodzieżowego będzie równie 
niezapomniana jak premierowy 
pierwowzór sprzed czterech lat? – 
przekonajcie się Państwo sami. 
Wstęp wolny.    

KoSaKowSKi KLUB SenioRa

A K T U A L N O Ś C I  /  K U LT U R A

   Mamy przyjemność poinformować 
Państwa, iż Marcin Molendowski, mieszka-
niec naszej gminy, zachwycił jurorów The 
Voice of Poland i przeszedł do kolejnego 
etapu programu. Uzdolnionego wokalistę 
mieliśmy okazję usłyszeć na żywo podczas 
wielu uroczystości i imprez gminnych.  
Jest on też stypendystą Stowarzyszenia na 
Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych 
Gminy Kosakowo, którego prezesem jest 
Jerzy Włudzik. Jesteśmy dumni i życzymy 
mu dalszych sukcesów!

mieSZKaniec naSZej  
Gminy w „the Voice 

oF poLand”



12

B I B L I OT E K A

weRniSaŻ p. jÓZeFa GÓRecKieGo
W czwartkowe popo-

łudnie 4 września 2014 r.  
w naszej Bibliotece miało 
miejsce uroczyste otwarcie 
wystawy pt. „Pasją malowa-
ne”. Bohaterem spotkania był  
Pan Józef Górecki, autor pre-
zentowanych prac, mieszka-
niec Rumi, członek Stowarzy-
szenia Artystów „Pasjonat”. 

Pan Józef uroki i wy-
zwania malarstwa poznaje 
od niedawna. Wcześniej ry-
sował ołówkiem, kredkami  
i pastelami. Dziś twierdzi, że 
dzień bez pędzla, to dzień 
stracony. 

Obecna wystawa jest pierwszą wystawą indywidualną w dorobku artystycznym autora  
i  bardzo  nam  (pracownikom  Biblioteki)  miło,  że  zorganizował  ją  właśnie  u  nas.

ZapRaSZamy  
na weRniSaŻ  

aLeKSandRy KRaUSe

BiBLioteKa 
Gminna

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo 
im. Augustyna Necla oraz autorka zapraszają  
na wernisaż wystawy malarskiej pt.: Morze  
inspiracji w Bibliotece przy ul. Fiołkowej 2a, 

11 października 2014 roku godz. 16.00.

Swoje prace prezentuje Aleksandra Krau-
se. Wystawa będzie czynna do 8 listopada 
2014 roku w   godzinach otwarcia Biblioteki..

KLUB małeGo cZyteLniKa –  skierowa-
ny do najmłodszych dzieci; funkcjonuje od lutego 
2011 r. Spotkania odbywają się w każdą 2-gą i 4-tą  
sobotę miesiąca o godz. 10:00. Oferujemy głośne 
czytanie bajek, opowiadań i wierszy połączone  
z zajęciami plastycznymi i/lub ruchowymi oraz 
zajęciami w jęz. angielskim.

GRUpa cZyteLnicZa – dyskusyjny klub 
książki dla dorosłych, działający przy Bibliotece 
od października 2011 r. Spotkania odbywają się 
raz w miesiącu i są ciekawym sposobem spędza-
nia wolnego czasu oraz okazją do poznawania 
nowych ludzi oraz ciekawych książek, autorów. 

GRUpa LiteRacKa  – utworzona w maju 
br. skierowana do literatów, poetów i prozaików  
z Gminy Kosakowo, w każdym wieku, wszystkich 
piszących do szuflady lub posiadających już opu-
blikowany dorobek literacki, jak również wszel-
kich pasjonatów poezji i literatury, którzy sami 
nie tworzą poezji, ale lubią o niej podyskutować. 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

KLUB miłoŚniKÓw GieR pLan-
SZowych  – działający od grudnia 2013 
r. Chcesz zagłębić się w fascynujący świat gier 
planszowych? A może już grasz i chcesz poznać 
najnowsze gry lub przedstawić innym graczom 
swoją propozycję? Jeśli tak, to przyjdź do naszej 
Biblioteki. Spotkania odbywają się w każdy trzeci 
czwartek miesiąca o godz. 17:00. 

Zajęcia KompUteRowe dLa oSÓB 
50+ -  bezpłatne zajęcia z Latarnikiem Polski  

Cyfrowej Równych Szans to odpowiedź na po-
trzeby osób 50 +, którzy pragną odnaleźć się  
w świecie komputerów i nowych technolo-
gii. Wolontariusz krok po kroku wprowadzi Cię  
w cyfrowy świat, pomoże wyszukać informacje, 
założyć konto elektroniczne, zamówić bilety, 
zrobić zakupy w sieci, wyznaczyć trasę podróży, 
zgrać zdjęcia na komputer, zadbać o bezpieczeń-
stwo swoich danych. Dyżury, podczas których 
można umówić się na konkretny termin są peł-
nione w każdy czwartek w godz. 10:00 – 12:00.

„jeSienne SpotKania”  – spotkania  
o różnorodnym charakterze skierowane do  
„nieco starszych” Czytelników Biblioteki. 

 Terminy konkretnych spotkań są na bieżąco 
publikowane na stronie internetowej Biblioteki: 
www.biblioteka.kosakowo.pl. 

Zrzeszenie Kaszubsko –  
pomorskie oddział Kosakowo –  

dębogórze informuje:
Zakończyły się wakacyjne warsztaty dla 

dzieci. Fotorelację z zajęć można zobaczyć 
na fanpage’u Zrzeszenia na Facebooku. 
Podczas warsztatów dzieci miały okazję 
piec ciasteczka, potem je lukrować, robić 
bransoletki z gumek. Uczyły się także ma-
lować na drewnie. Zajęcia prowadzone były 
przez panią Ewę Kerszka i panie z Koła Go-
spodyń.
23 sierpnia br. pojechaliśmy na wycieczkę 
do Torunia, gdzie z przewodnikiem zwie-
dzaliśmy miasto oraz  poznawaliśmy jego 
historię. Drugiego dnia naszym celem był 
Ciechocinek. Nie obyło się bez spaceru 
przy tężniach. 
Podczas gminnych dożynek na naszym 
stosiku z potrawami można było zasmako-
wać specjałów kuchni kaszubskiej.

Zajęcia aRtyStycZne 
w SUchym dwoRZe

najmłodSI - Zajęcia muzyczne dla 
przedszkolaków (3 - 5 lat)
Umuzykalnienie, śpiew, rytmika - taniec, 
gra na instrumentach, zabawy, nauka gry 
na instrumentach: pianino, keyboard, flet, 
gitara.
dZieci i młodZieŻ - Śpiew solowy, śpiew 
zespołowy
Gra na pianinie, fletach prostych, gitarze
bierzemy udział w:koncertach, spektaklach, 
konkursach, festiwalach, zapraszamy do 
wspólnej zabawy muzyką.
Kontakt Iwona Guberska tel. 514 841 492
www.artig.com.pl

ZapRaSZamy na SpotKania   
w Gminnej BiBLiotece
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młodZi SZtoRmianie na tURniejU w monachiUm

W drugą niedzielę września młodzi  
zawodnicy z klubu Sztorm Mosty (rocz-
nik 2002), dzięki wsparciu Wójta, wzię-
li udział w międzynarodowym turnieju  
Streetfootball  w  Monachium.

Turniej organizowany był pod patronatem 
Unicredit Bank oraz FC Bayern Monachium 

przez organizacje Buntkickgut.  
Dodatkowo, patronat wydarzenia 
objął słynny piłkarz monachijskie-
go zespołu piłkarskiego Jerome  
Boateng. 

Wraz z drużyną z partnerskiej 
gminy Żerków oraz z Kątów Wro-
cławskich, grupa z gminy Kosa-
kowo 13 września udała się na 
Leopold Strasse w centrum mia-
sta, aby zmierzyć się z  drużyna-
mi z innych krajów Europy, m.in.  
z Niemiec, Francji, Serbii. Było 
to ogromne rangą wydarze-
nie, połączone z festiwalem  
i występami znanych zespołów 
muzycznych. Młodzi zawodni-
cy skorzystali z okazji i zwiedzili 

stadion Allianz Arena, czyli miejsce, gdzie  
na co dzień trenują piłkarze jednego  
z najbardziej utytułowanych europejskich 
klubów. Oprócz męskiego zespołu, powstał 
dodatkowy, składający się z zawodniczek  

z wszystkich trzech polskich miejscowo-
ści, których delegacje razem wybrały się na  
turniej. „Poland Ladies”, bo taką nazwę przy-
jęła damska grupa, zajęły 2 miejsce.

W kategorii męskiej, w ostatecznych roz-
rachunku, zwycięstwo zdobyli gospodarze,  
a piłkarze z naszej gminy uplasowali się na  
4 miejscu i otrzymali puchar Fairplay. 

Szczere gratulacje dla młodych repre-
zentantów z naszej gminy!!!!

SpoRt

Letnia LiGa piłKi noŻnej o pUchaR wÓjta Gminy KoSaKowo
Dębogórze WybuDoWanie na Czele

W sobotę 6 września br. rozpoczęły się rozgrywki Letniej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. Mecze odbywają się na Orliku  
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach i potrwają do końca października br.
2. kolejka (14.09.): AP Mosty – Sztorm III 12:3 (6:1), Dębogórze Wyb. – Forfun 18:1 (7:0), Kazimierz – Leśne Ludki 2:5 (1:0), Pierwoszyno –  
Delfin 2:14 (2:6). 1. kolejka (6.09.): Leśne Ludki – Pierwoszyno 3:0 (vo), Forfun – Kazimierz 2:10 (0:7), AP Mosty – Dębogórze Wyb. 3:10 (1:3).

tabela po 2. kolejce   (mecze, punkty, bramki):
1. Dębogórze Wybudowanie 2 6 28-4
2. Leśne Ludki (Suchy Dwór) 2 6 8-2
3. Delfin Rewa/Kosakowo 1 3 14-2
4. Kazimierz   2 3 12-7
5. AP Mosty   2 3 15-13
6. Sztorm III Mosty  1 0 3-12
7. Pierwoszyno   2 0 2-17
8. Forfun (Kosakowo)  2 0 3-28

Liderem klasyfikacji strzelców, z 14 już trafieniami, jest Tomasz 
Lewańczyk z Dębogórza Wybudowania; drugą pozycję zajmują  
ex aequo: Przemysław Nylec i Patryk Wychnowski (AP Mosty)  
oraz Sebastian Momot (Dębogórze Wybudowanie) – po 6 bramek.

S P O R T

tURniej piłKi noŻnej o pUchaR
pRZewodnicZĄceGo Rady Gminy KoSaKowo

rezerwy Sztormu z Pucharem
30 sierpnia 2014 r. na boisku Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Mostach odbył się kolejny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Kosakowo.
W tym roku triumfowała drużyna oparta na rezerwach Gminnego Klubu Sztorm Mosty, 
która w finale, po bramce Sebastiana Brunatha, pokonała 1:0 Dębogórze Wybudowanie. 
W meczu o III miejsce, po trzech trafieniach Patryka Wychnowskiego, AP Mosty wygrała 
3:1 z drugim wystawionym do rozgrywek zespołem rezerw Sztormu (honorową bramkę 
w tym meczu zdobył Tomasz Dera). Wyniki meczów:
Grupa a: Sztorm II-I – Kazimierz 1:0, Dębogórze Wyb. – Leśne Ludki 2:1, Dębogórze 
Wyb. – Sztorm II-I 0:1, Leśne Ludki – Kazimierz 2:2, Dębogórze Wyb. – Kazimierz 2:0,  
Leśne Ludki – Sztorm II-I 1:1.
Grupa B: Korsarze Trójmiasto – Sztorm II-II 0:2, Korsarze Trójmiasto – AP Mosty 2:2, AP 
Mosty – Sztorm II-II 0:2; konkurs rzutów karnych o wyjście z grupy: Korsarze Trójmiasto – 
AP Mosty k. 1:3.
Tabela grupy a:   pkt. Tabela grupy b:  pkt.
1. Sztorm II Mosty I   9 1. Sztorm II Mosty II 6
2. Dębogórze Wybudowanie  6 2. AP Mosty  1
3. Leśne Ludki (Suchy Dwór)  2 3. Korsarze Trójmiasto 1
4. Kazimierz   1
Półfinały: Sztorm II-II – Dębogórze Wyb. 1:2, Sztorm II-I – AP Mosty 2:2 k. 4:3.
o iii miejsce: AP Mosty – Sztorm II-II 3:1.
Finał: Sztorm II-I – Dębogórze Wyb. 1:0.
Królem strzelców turnieju został zdobywca 4 bramek – Patryk Wychnowski z AP Mosty, 
a za najlepszego zawodnika turnieju organizatorzy uznali Adriana Stenkę z I zespołu rezerw Sztormu. Pamiątkowe puchary, statuetki i nagrody 
wręczał Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Mirosław Marek.
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S P O R T

Tegoroczny sezon żeglarski w Gminie Ko-
sakowo zbliża się niestety do końca. Niestety, 
bowiem – podobnie jak poprzednie – obfito- 
wał w sukcesy i niezapomniane emo-
cje sportowe. Na oficjalne podsumowa-
nie sezonu zaprasza komandor Yacht-
-Klubu Rewa Kazimierz Połcik oraz Wójt 

Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik. Uroczyste 
Zakończenie Sezonu yacht-clubu Rewa 
odbędzie się w sobotę 18 października 
o godz. 16:00 w Gminnym domu Kultury  
w pierwoszynie. W programie imprezy 
zaplanowano m.in.: rozdanie nagród, wy-
różnień oraz podziękowań, jak również 

muzyczne niespodzianki. Imprezę po-
prowadzi niezawodny Janusz Frąckowiak, 
trener sekcji wyczynowej rewskiego klu-
bu i zarazem wyjątkowy konferansjer.  
 

W dniach 22-24.08.2014 r. odbyła się jedna 
z najważniejszych imprez windsurfingowych
w tym sezonie – Regaty Rewa Surf centrum 
z cyklu Lotto windsurf cup. Niestety trud-
ne warunki pogodowe pokrzyżowały nieco  
plany organizatorom, pozwalając na roze-
granie jedynie Mistrzostw Polski w Slalomie. 
Mimo to Regaty z całą pewnością można uznać 
za udane dzięki wspaniałej atmosferze i pro-
fesjonalnej organizacji. Nie mogło zabraknąć 
Beach Burgerów zaraz po wyścigach oraz 
grilla, na który zaprosił wszystkich uczestni-
ków piotr olewiński z Rewa Surf centrum,  
współorganizator imprezy. W walce z wod-
nym i wietrznym żywiołem najlepszy okazał 
się michał polanowski, który dwukrotnie wy-
grał wyścigi nadrabiając dużą stratę po nie-
udanym starcie. Drugie miejsce wywalczył 
Wojciech Mroczyński po zaciętej walce z Fili-
pem Korczyckim, Przemysławem Siemińskim 

i Hunertem Mokrzyckim. W ciągu pięciu wy- 
ścigów pięciokrotnie zmieniała się kolejność 
pierwszej piątki. Ostatecznie trzecie miejsce 
wywalczył Filip Korczycki. Wszyscy zawodni- 
cy wykazali się dobrym przygotowaniem  
i udowodnili, że poziom Pucharu Polski jest 
na bardzo wysokim poziomie, a sukcesy mię-
dzynarodowe są odzwierciedleniem prawi-
dłowej pracy szkoleniowej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodni-
kom, a w szczególności Arturowi Banachowi 
wspaniałego wyniku po zaledwie roku pływania 
w nowej klasie. Szczególne brawa należą się 
oczywiście również Wojtkowi Mroczyńskiemu
Dziękujemy wszystkim zwycięzcom i meda-
listom MP Juniorów i Juniorów Młodszych,  
a także zawodnikom w kategorii Masters  
i Grand Masters. Wielkie podziękowania 
kierujemy w stronę Wójta Gminy Kosakowo  
za objęcie patronatem imprezy i ufundowanie 

wspaniałych pucharów. Cieszymy się, że 
ze względu na miejsce, atmosferę, dobrą  
organizację zawodów, a przede wszystkim 
dużą przychylność Wójta impreza ta na stałe 
wpisuje się w kalendarz PZŻ i Polskiego 
Stowarzyszenia Windsurfingu. Organizatorzy 
Zapraszamy za rok.

yacht-cLUB Rewa: URocZySte ZaKoŃcZenie SeZonU

ReGaty Rewa SURF centRUm Z cyKLU Lotto windSURF cUp  
22-24 SieRpnia 2014

23 sierpnia 2014 r. na boiskach przy Złotych Piaskach w Kosakowie odbyła się druga 
edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej U12 – Kosakowo-Cup 2014, zorganizowana przez 
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty oraz Wójta Gminy Kosakowo.

Młodzi Sztormowcy rocznika 2002, prowadzeni przez trenerów: Łukasza Godlew-
skiego i Michała Michalskiego, rozpoczęli turniej od remisu 0:0 z Rozstajami Gdańsk, 
następnie odnotowali 5 zwycięstw: 1:0 z Polonezem Warszawa, 5:0 z Huzarem Chocze-
wo, 2:0 z Olimpią Zambrów, 1:0 ze Startem Łódź, 3:0 z Mazovią Tomaszów Mazowiecki;  
w przedostatnim spotkaniu ulegli 0:1 drużynie KP Gdynia, a w ostatnim – zremisowali  
0:0 z Concordią Elbląg.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
    pkt. bram.
1. KP Gdynia   18 11-3
2. GKS Sztorm Mosty  17 12-1
3. Olimpia Zambrów  17 13-3
4. Mazovia Tomaszów Mazowiecki 13 11-7
5. Concordia Elbląg  13 8-6
6. Start Łódź   10 11-10
7. Polonez Warszawa  8 10-13
8. Rozstaje Gdańsk  2 1-12
9. Huzar Choczewo  1 2-24

Za najlepszego zawodnika organizatorzy 
uznali Kacpra Mazurka z Mazovii, najlepszym 
strzelcem został Szymon Majchrzak ze Startu,  
a tytuł najlepszego bramkarza trafił do Mate-
usza Mallek ze Sztormu, który w całym turnieju 
tylko raz wyjmował piłkę z siatki. Pamiątkowe  
puchary, medale oraz nagrody wręczali: Wójt 
Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Prezes  
i Wiceprezes GKS Sztormu Mosty: Antoni Wica 
i Piotr Fos.

ii oGÓLnopoLSKi tURniej piłKi noŻnej U12 – KoSaKowo-cUp 2014
2. miejsce młodych Sztormowców
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A K T U A L N O Ś C I

waŻniejSZe teLeFony:

• Biuro Obsługi Interesanta Urzędu 
Gminy Kosakowo  
– tel. 58 660 43 43

• Sekretariat Wójta Gminy  
Kosakowo  
– tel. 58 660 43 00

• Biuro Rady Gminy Kosakowo  
– tel. 58 660 43 25

• Referat ds. Kultury, Sportu, Tury-
styki i Rekreacji  
– tel. 58 620 06 95

• Gminna Komisja Profilaktyki 
• i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  
– tel. 58 620 06 95

• Biblioteka Publiczna  
im. Augustyna Necla  
w Kosakowie  
– tel. 58 735 46 56

• 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

BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesięcznik Rady i  Wójta Gminy  

Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, Tel. (058) 660 43 00, Fax (058) 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl

druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI

ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław

www.argi.pl

Stanisława Dułak 
z Rewy, lat 66

Zofia Gajda 
z Mostów, lat 57

Krystyna Łojewska   
z Pogórza, lat 70

Augustyn Nikelski  
z Mostów, lat 67

KaLendaRZ impReZ

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

data GodZ. naZwa impReZy oRGaniZatoR miejSce

Śr, 01.10.2014 18:00 Międzynarodowy Dzień Muzyki: Koncert z okazji 
Roku Jubileuszowego Carla Philippa Emanuela Bacha Wójt Gminy Dom Kultury  

w Pierwoszynie

So, 11.10.2014 15:00 10. kolejka V Ligi: Sztorm Mosty – Orkan Rumia GKS Sztorm Mosty Boisko Złote Piaski

So, 11.10.2014 16:00 Wernisaż Aleksandry Krause: „Morze inspiracji”
(wystawa obrazów: 11.10 – 8.11)

Biblioteka 
Publiczna

Biblioteka  
w Kosakowie

N, 12.10.2014
14:00-
16:00
16.00

Dzień Otwarty Gimnazjum
Mecz towarzyski Gwiazdy Sportu - Sztorm Mosty

Gimnazjum 
w Kosakowie         

Boisko w Złotych 
Piaskach

So, 18.10.2014 16:00 Zakończenie sezonu Yacht-Clubu Rewa Wójt Gminy,
Yacht-Club Rewa

Dom Kultury  
w Pierwoszynie

N, 19.10.2014 16:00 Międzynarodowy Dzień Seniora Wójt Gminy Hala Tenisowa  
w Suchym Dworze

So, 25.10.2014 15:00 12. kolejka V Ligi: Sztorm Mosty – Orlęta Reda GKS Sztorm Mosty Boisko Złote Piaski

N, 02.11.2014 17:00 Zaduszki Morskie Wójt Gminy Szpyrk w Rewie

N, 09.11.2014 17:00 Akademia oraz Uroczystość Wręczenia Statuetek 
Złotego Kłosa Wójt Gminy Dom Kultury w 

Pierwoszynie

Wt, 11.11.2014 12:15 96. Rocznica Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości Wójt Gminy Pomnik J.Klebby 

w Kosakowie

Wt, 11.11.2014 13:00 IX Gminne Biegi z okazji Święta Niepodległości Wójt Gminy
Ścieżka pieszo-

rowerowa 
w Kosakowie

Pt, 14.11.2014 19:00 Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo:
Michaił Bułhakow – „Mistrz i Małgorzata”

Wójt Gminy,
Teatr Młodzieżowy

Dom Kultury  
w Pierwoszynie

So, 15.11.2014 13:00 14. kolejka V Ligi: Sztorm Mosty – GKS Sierakowice GKS Sztorm Mosty Boisko Złote Piaski

So, 15.11.2014 12:00 VI Turniej Tenisa Stołowego
– Jesienne Mistrzostwa Gminy Wójt Gminy Hala w Mostach

So, 22.11.2014 09:30 V Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo Wójt Gminy Dom Kultury  

w Pierwoszynie

So, 29.11.2014
- N, 30.11.2014 12:00 Turniej Minisiatkówki o Puchar Wójta Gminy 

Kosakowo
Wójt Gminy,

Lider Dębogórze Hala w Mostach



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, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58) 6247515, dos@kzg.pl

UwaGa mieSZKaŃcy !
oBjaZdowa ZBiÓRKa odpadÓw nieBeZpiecZnych

Gmina KoSaKowo

W dniach 18.10. - 25.10.2014 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

SoBota 18.10.2014

poStoje pRZy SZKołach
piĄteK 24.10.2014

oBjaZdowa ZBiÓRKa 
SoBota 25.10.2014

9:00  pierwoszyno - 
ul. Kaszubska
(przy boisku)
9:30  mosty - ul. 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)

9:00 – 09:40 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  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)

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, aptekach „SERDECZNA” 
i „MULTIAPTEKA” w Kosakowie oraz „APTECE W SUCHYM DWORZE” i 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.


