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Pomorski Orzeł dla Wójta Jerzego Włudzika 
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik otrzymał prestiżową nagrodę "Orzeł Pomorski"  

pod patronatem Wojewody Pomorskiego Romana Zaborowskiego oraz Marszałka Województwa 
Pomorskiego Mieczysława Struka za całokształt swojej działalności samorządowej i społecznej. 
Więcej na ten temat wewnątrz biuletynu. 

 
 

ŚWIATOWY FINAŁ ODYSEI UMYSŁÓW – 
MICHIGAN USA 

Jak już wcześniej informowaliśmy, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu polecieli do USA na 31 Światowe Finały Odysei Umysłów. Wzięło w nich 
udział 5500 uczestników z całego Świata, Drużyna z naszej szkoły skonfrontowała 
swoje umiejętności z 50 drużynami z różnych kontynentów.  
„W ogólnej punktacji zajęliśmy 7 miejsce. Patrząc na wyniki problemów 
spontanicznych byliśmy bezkonkurencyjni, pokonując wszystkie drużyny w naszej 
grupie wiekowej i problemie. C.d. wewnątrz biuletynu. 

 
Uroczysta Sesja Rady Gminy Kosakowo 

Dnia 11 czerwca 2010 roku odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy Kosakowo, poprzedzona Mszą Świętą w kościele w 
Pierwoszynie w intencji byłych i obecnych samorządowców. Uroczystość zorganizowano z okazji 20-lecia istnienia samorządu 
terytorialnego. Sesja odbyła się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Obecni byli licznie samorządowcy gminy, Starosta Pucki i 
księża z parafii gminnych. Wykład na temat historii samorządu terytorialnego w Polsce wygłosił dr Grzegorz Grzelak z Uniwersytetu 
Gdańskiego, a okolicznościowe wystąpienia Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy oraz zaproszeni goście.  
Przy tej wyjątkowej okazji Wójt podziękował wszystkim byłym Wójtom i Przewodniczącym Rady Gminy Kosakowo, pełniącym te 
funkcje od 1990 roku, statuetką „Złotego Kłosa”.  
Sesja miała charakter uroczysty, oprawiony w część artystyczną w wykonaniu kwartetu muzyków Filharmonii Bałtyckiej z Gdańska. 

 
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2009/2010 wszystkim  

Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych naszej Gminy 
dziękuję za całoroczny trud pracy wychowawczej i życzę jednocześnie, by nadchodzący czas urlopów 
 był czasem odpoczynku.  
            Uczniom życzę wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. 
Dziękuję za wkład pracy oraz gratuluję sukcesów osiągniętych w minionym roku szkolnym, przekładających się na dobre 

oceny naszych szkół na tle województwa pomorskiego. Do miłego zobaczenia we wrześniu.   
 Jerzy Włudzik Wójt Gminy Kosakowo 

 

 

                                   

 

        

 RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO 
Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór 

 

 



Przełożona w czasie inwestycja budowy chodnika przy ul. M. Dąbrowskiej 
 

Umowa na wykonanie chodnika przy ul. M Dąbrowskiej w Suchym Dworze została zawarta już na początku tego roku. Rozpoczęcie 
budowy miało nastąpić do 19.03. Jednakże mieszkańcy Suchego Dworu oprotestowali trasę chodnika, przebiegającą bezpośrednio przy 
granicach ich posesji. Pomimo, że o przebiegu trasy chodnika informowaliśmy mieszkańców odpowiednio wcześnie, do dnia 
wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy (10.03.2010r) nie wnosili oni żadnych uwag.  
Wójt, uwzględniając postulat mieszkańców ul. M. Dąbrowskiej i wziąwszy pod uwagę także ich wkład finansowy w wysokości 7.648 
zł, przeznaczony na dodatkowe obrzeża chodnikowe, wyraził zgodę na odsunięcie projektowanego chodnika od granic posesji  na odcinku 
od ul. Szkolnej do  ul. Brzechwy.  
Przesunięcie chodnika jednakże spowodowało konieczność opracowania dokumentacji zamiennej i uzyskania zmiany w pozwoleniu na 
budowę. Prace projektowe zostały zlecone i zostaną zakończone w niedługim czasie, a wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy według 
aneksu do umowy ma nastąpić do dnia 19.08.2010r. Zakończenie robót planowane jest do 30.09.2010r. 

 
Skrzyżowanie ulic Płk. Dąbka-Czernickiego-Wiejskiej-Szkolnej w Pogórzu 

 
Informujemy, że proces przygotowania inwestycyjnego przebudowy skrzyżowania ulic Płk Dąbka – Czernickiego – Wiejskiej – Szkolnej 
w Pogórzu toczy się od dłuższego czasu i praktycznie został sfinalizowany. Zawarto stosowne porozumienia między samorządami: Gmina 
Miasto Gdynia, Starostwo Powiatowe Puck i Gmina Kosakowo. 
  Prowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz sprawowanie nadzoru nad wykonaniem prac związanych z realizacją zadania należeć będzie do Gminy Miasta Gdynia. Zakres 
opracowania przebudowy skrzyżowania obejmuje drogi Miasta Gdyni (Płk Dąbka, Czernickiego)  i drogi powiatowe (Wiejska, Szkolna) . 
       Montaż finansowy przedsięwzięcia opierał się na uzyskaniu dofinansowania z rezerwy Ministra Infrastruktury. W kwietniu b.r. Min. 
Infrastruktury poinformował, że zmieniły się priorytety rozpatrywanych wniosków i że wnioskowane zadanie inwestycyjne nie uzyskało 
dofinansowania. 
Wobec tego faktu na spotkaniu trójstronnym w/w samorządów podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowane w latach 2011/2012.  

 
Likwidacja Gminnego Ośrodka Kultury. 

W dniu zamykania niniejszego numeru biuletynu dowiedzieliśmy się, że na wniosek Radnych: Bożeny Roszak, Mirosławy Piotrkowskiej, 
Antoniego Strzelca i Andrzeja Kurowskiego, na dzień 1 lipca została zwołana nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kosakowo, na której 
rozpatrywany będzie projekt uchwały wniesiony przez radnych w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu. Więcej informacji na ten temat w następnym numerze. 

 
SPRAWOZDANIE 

z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 28 kwietnia do 31 maja 2010r. 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Gminny Zespół Grantowy na posiedzeniu w dniu 12  maja 2010r. dokonał wyboru ofert i podziału środków budżetowych w Gminnym 
Konkursie Grantowym na rok 2010 oraz ustalił kwoty dotacji na poszczególne zadania. Na realizację zadań gminy we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi przewidziano w budżecie gminy na rok 2010 środki w wys. 150.000 zł. Wnioskowana kwota dotacji w 
złożonych ofertach  – to 361.684 zł. 
Ogłoszenie o konkursie grantowym zostało zamieszczone dnia 28.01.2010r. na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Kosakowo /BIP/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo. Termin składania ofert upłynął 1 marca 2010r  Termin rozpatrzenia 
ofert /do 12 marca/ został przełożony do czasu uchwalenia przez Radę Gminy Kosakowo koniecznych zmian w budżecie Gminy, co miało 
miejsce na nadzwyczajnej sesji w dniu 6 maja 2010r.  
2. Na okres sezonu letniego zostanie zwiększona o 3 osoby obsada w Straży Gminnej.  

II. GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI 
1. Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego : 
• działka nr 57/57 o pow. 0,4961 ha obręb Pierwoszyno w kwocie 2.462,50 zł  
• działki nr 227/1 o pow. 1,1600 ha obręb Dębogórze w kwocie 59.349,00 zł (z rozliczeniem za drogi)  
• działki nr 78/3 i 78/4 o pow. łącznej 0,6728 ha  obręb Pierwoszyno w kwocie 47.463,00 zł  
• działki nr 78/7 o pow. 6,9140 ha obręb Pogórze w kwocie 128.622,90 zł (z rozliczeniem za drogi) 
• działki nr 96/1 o pow. 0,4800 ha obręb Dębogórze w kwocie 33.666,00 zł (z rozliczeniem za drogi) 

2. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność Gminy Kosakowo, 
położonych w obrębie geodezyjnym Kosakowo ( Złote Piaski ) z wyznaczeniem terminu licytacji na 21 czerwca 2010 roku godz. 10.00. 
Cena 1 m2 w granicach od 222,10 zł do 239,20 zł 

3.  Zawarcie 2 umów poddzierżawy na teren Ośrodka Wioski Żeglarskiej w Rewie przy ul. Sztormowej – część działek nr 147/50 i 146/6 : 
1/ teren o pow. 157 m2.Czynsz dzierżawny 1.570,00 zł + VAT 22 %  m-cznie na okres 3 miesięcy z przeznaczeniem na prowadzenie 
sezonowej szkoły windsurfingu i kitesurfingu., 2/ stanowisko nr „7”– 40 m2. Jednorazowy czynsz dzierżawny 274,24 zł brutto okres 2 dni.  

4. Pozytywne zaopiniowanie przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni planu zagospodarowania plaż w sezonie letnim 2010 i zawarcia 
przez Gminę Kosakowo umów dzierżaw i poddzierżaw na sezon letni w 2010 roku. 

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
1. W wyniku przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie terenów zielonych w 

ramach realizacji projektu pn.: „Odpocznijmy razem – kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla potrzeb mieszkańców w 
miejscowościach wiejskich Mosty i Pierwoszyno” wybrano wykonawcę firmę PLATAN Ewa Ostrzyniewska – Patyna z Gdyni za ceną 
wykonania zamówienia 219 350,00. brutto dla 1 części (Mosty) i 321 000,00 zł brutto dla 2 części (Pierwoszyno) 

2. W wyniku przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wybrano wykonawcę firmę Biuro Urbanistyczne PPP sp. z o.o. z Gdańska za ceną 15 799,00 zł. brutto 
dla 1 części, 15 799,00 zł brutto dla 2 części i 8.479,00 zł brutto dla 3 części /wpłynęło siedem ofert na każdą z części/.   



3. 14.05.2010 r.  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP  unieważniono przetarg na dostawę fabrycznie nowego mikrobusu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich /cena najkorzystniejszej oferty przewyższała 
kwotę, którą zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na finansowanie zamówienia) 
4. 24.05.2010 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważniono przetarg na dostawę fabrycznie nowego mikrobusu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (w postępowaniu nie złożono żadnej oferty)  
5. 24.05.2010 r. ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Otwarcie ofert - 2.06.2010 r.  
Małe zamówienia 

nr umowy data zawarcia wykonawca wartość brutto przedmiot umowy 

GKOŚ/6/2010 12.05.2010 PEKO 11 224,00 zł 
Odwodnienie ul. Agrestowej w Pierwoszynie wraz z odprowadzeniem 

tych wód do stawu 

DI/09/2010 14.05.2010 PROJTEX II 16 287,00 zł 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. 

Przebudowa drogi w m. Mosty - zagospodarowanie wód opadowych
IV. SPOTKANIA I NARADY WÓJTA 

28.04.- przyjęcia interesantów, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników   s-ki PUK PEKO, udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddz. Dębogórze 
29.04.  – udział w uroczystościach obchodów 80. lecia firmy PEWIK Gdynia 
30.04.– spotkanie z wójtami gmin - partnerów projektu funduszy unijnych Eko Szkoła, przyjęcia interesantów 
4.05. –  narada robocza kierowników tut. urzędu gminy 
5.05. –przyjęcia interesantów, udział w jubileuszu urodzin p. Kuczewskiej w Pogórzu 
6.05. –wizja lokalna na terenie gminy, przyjęcia interesantów, udział w sesji Rady Gminy 
10.05. - udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Małe Morze”, zebranie kierowników tut. urzędu gminy, spotkanie z 
prezesem klubu piłkarskiego „Sztorm”  p. Wica, udział w zebraniu zarządu ZKP oddz. Dębogórze 
11.05. - udział w Radzie Cystersów w Dworku w Mostach 
12.05. – posiedzenie zespołu grantowego, przyjęcia interesantów 
13.05.- wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę osiedla mieszkaniowego „Shiraz Park”, narada z dyrektorami szkół  
14.05.- spotkanie z Dyrektorem Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego p. Kowalczukiem, kierownikiem działu 
inwestycji p. Klemenskim oraz koordynatorem gminnym ds. sportu p. Jaroszem na temat inwestycji sportowych 17.05.- przyjęcia 
interesantów, wizja lokalna proponowanej przez INVESTGAZ budowy ścieżki rowerowej 
18.05.- udział w naradach dot. Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo oraz Związku Komunalnego Eko Dolina oraz PEWIK  
19-21.05.- uroczyste otwarcie filii schroniska młodzieżowego gminy Kosakowo na Litwie 
24.05. - wizja lokalna ujęcia wody w domku w Mechelinkach 
25.05. – przyjęcia interesantów, odbiór nagrody dla Wójta Gminy Kosakowo „Orzeł Pomorza” w Dworze Artusa w Gdańsku 
26.05. – przyjęcia interesantów, wizja lokalna rezerwatu Beka- współistnienie rezerwatów Beka i Mechelińskie Łąki 
27.05.-  rozmowy z prezesem klubu piłkarskiego „Sztorm” p. Wicą 
28.05.- przegląd domków dla przyjęcia dzieci kolonijnych z Litwy, otwarcie wystawy fotograficznej w Gminnym Domu Kultury w 
Pierwoszynie 
29.05. - udział w turnieju siatkówki plażowej w Kosakowie, udział w gminnych obchodach Dnia Dziecka w Gminnym Domu Kultury w 
Pierwoszynie.  

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW S-KI Z O.O. PUK PEKO W KOSAKOWIE 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników s-ki z o.o. PUK PEKO w Kosakowie, w którego porządku było zatwierdzenie sprawozdania z 
działalności spółki za rok 2009 odbyło się 28 kwietnia 2010r.: 
1/ Na 31.12.2009r. kapitał zakładowy spółki wynosił 3.760.222,50 zł. i dzielił się na 23.250 udziałów /pokrytych wkładem pieniężnym i 
niepieniężnym/. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki obejmuje wspólnik Gmina Kosakowo. Zarząd s-ki sygnalizował, że do 
dnia Zgromadzenia Wspólników nie została zrealizowana uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr XLV z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 236.287,53 zł. /nie wpłynęły środki, w związku z czym nie było możliwości 
zarejestrowania powyższej zmiany w KRS/ 
2/ Saldo końcowe na rachunku bankowym spółki wynosiło 495.917,90 zł. 
3/ Potwierdzeniem stanu finansowego spółki jest bilans za rok 2009 ze stratą  bilansową 6.240,10 zł. i stratą podatkową 2.894,55 zł., stratą 
znacznie mniejszą niż w roku 2008 
4/ W roku 2009 spółka utrzymała płynność finansową. Zobowiązania terminowe na 31.12.08r. wyniosły 266.777,76 zł, należności spółki 
282.573,61 zł.  
5/ Zatrudnienie w spółce zwiększyło się o 2 etaty, w grupie: pracownicy obsługi przepompowni. W 2009r. uległa zwiększeniu: długość 
sieci wodociągowej /o 5,7 km/, sieci kanalizacji sanitarnej /o 13,4 km/, ilość obsługiwanych przepompowni /o 11/, wzrosła liczba 
odbiorców wody – o 53, korzystających z kanalizacji sanitarnej – o 316, produkcja wody uzdatnionej – wzrosła o 10.920 m3  
6/ s-ka za własne środki przeprowadza większość remontów oraz ponosi nakłady niezbędne do świadczenia usług dobrej jakości 
7/ Stan eksploatowanej sieci określa się jako dobry, w zakresie stanu technicznego przepompowni i hydroforni należałoby przeprowadzić 
remonty poszczególnych obiektów /o czym sygnalizuje się tut. Urzędowi Gminy/ 
8/ Zmalały koszty operacyjne 
9/ s-ka wykonuje na rzecz Gminy umowy i zlecenia z zakresu gospodarki komunalnej, w tym robót budowlano-montażowych 
10/ s-ka zawarła kolejną umowę z Gminą na utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych, w tym terenach przyplażowych. 
Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009 oraz 
przyjęło wniosek Zarządu  i Rady Nadzorczej spółki dot. pokrycia straty z kapitału zakładowego. 
Podjęto następujące uchwały: w sprawie udzielenia absolutorium Dyrektorowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres 
działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r., w sprawie udzielenia przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki absolutorium z 
wykonania obowiązków za rok 2009, w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 
2009, w sprawie powołania rady nadzorczej spółki na następną kadencję 

 
 
 



Wnioski: 
1/ Bilans spółki został sporządzony prawidłowo, działalność spółki ocenia się za prawidłową, zgodną ze statutem spółki, spółka w pełni 
zaspokaja potrzeby ludności na swoje usługi. 
2/ w związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Kosakowo, najistotniejszym problemem zdaje 
się być za wolny rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w stosunku do nowopowstających osiedli. Ponadto w celu włączania 
nowych odcinków należałoby przeprowadzić remonty i rozbudowy istniejących obiektów, w szczególności obiektów składających się na 
hydrofornię w Kosakowie, zasilającą w wodę mieszkańców Kosakowa i Pierwoszyna. Konieczne są działania właściciela w zakresie 
zdefiniowania potrzeb /np. Harmonogram budowy sieci wod.- kan. z naciskiem na sieci tranzytowe, także w ramach lokalnych inicjatyw 
inwestycyjnych/. 
 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdziło, że Uchwała Nr LV/42/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 
kwietnia 2010r. w sprawie nie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Kosakowo i nie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 
Kosakowo za rok 2009 została podjęta z naruszeniem prawa i orzekło jej nieważność. 

 
Nasze projekty unijne 

TURYSTYCZNY SZLAK PÓŁNOCNYCH KASZUB – budowa/ przeb udowa 
publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na 
terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego. Partnerzy: miasto Puck, gmina Puck, 
gmina Kosakowo, miasto Reda, miasto Rumia, miasto Wejherowo, gmina Wejherowo, gmina 
Gniewino, gmina Krokowa. Wartość projektu: 21 634 722,10 zł.

EKO-SZKOŁA – termomodernizacja szkół w powiecie puckim. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na zwiększenie 
efektywności energetycznej poprzez zwiększenie sprawności wytwarzania energii oraz zmniejszenie strat przy dystrybucji 
energii. Partnerzy: miasto Puck, gmina Puck, gmina Kosakowo, gmina Krokowa, miasto Władysławowo, powiat Pucki. 
Wartość projektu: 10 204 848.71 zł

Lokalna Grupa Działania Małe Morze - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Małe Morze” tworzy warunki rozwoju 
gospodarczego obszaru oraz dąży do poprawy jakości życia i aktywizacji społeczności lokalnej. Partnerzy: gmina Puck, 
gmina Kosakowo, miasto Hel, miasto Jastarnia, organizację pozarządowe, przedsiębiorcy. Zakres:  Projekt obejmuje swym 
zakresem mieszkańców powiatu puckiego. Wartość projektu: 5 666 864 zł.

Superprzedszkolak – innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w gminie Kosakowo - projekt zakłada 
wyrównanie szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym (tj. 3-5 lat) na obszarze gminy Kosakowo i rozwój już od 
najmłodszych lat umiejętności językowych, matematycznych, poprzez utworzenie alternatywnego ośrodka edukacji 
przedszkolnej o innowacyjnym charakterze, które przyczyni się do podwyższenia efektywności nauczania i spowoduje 
szybkie wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich. Zakres:  Projekt obejmuje swym zakresem  dzieci z gminy 
Kosakowo. Wartość projektu: 861 790,00 zł.

Pakiet Startowy – program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo - projekt 
zakłada wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w trakcie procesu kształcenia poprzez 
organizację zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych i 
naukowo-technicznych), które odbywać się będą na terenie gminy Kosakowo. Projekt przewiduje wzmocnienie znaczenia 
kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania poprzez nowoczesną ofertę szkoleniową wykraczającą poza 
standardowy program nauczania. Zakres: Projekt obejmuje swym zakresem dzieci z gminy Kosakowo. Wartość projektu: 
388 185,00 zł. 

Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie - przedmiotem projektu jest wyposażenie Gminnego Domu 
Kultury w Pierwoszynie (zakup środków trwałych obejmujących podstawowe wyposażenie, pętle indukcyjne, sprzęt 
oświetleniowy, nagłaśniający, kinowo-konferencyjny oraz maszt, stojaki na rowery i ławki) oraz zrealizowanie konkursu 
Bajki w piosence dziecięcej i Pierwszej Kosakowskiej Nocy Filmowej. Wartość projektu: 400 000,00 zł.

Budowa płyty boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w Kosakowie - przedmiotem projektu realizowanego przy 
czynnym poparciu społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych, jest budowa boiska w Kosakowie, obejmująca 
wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej oraz zrealizowanie Turnieju Kaszubskiego. Wartość projektu: 
395 848,52 zł. 

Remont Domu Kaszubskiego w Dębogórzu - przedmiotem projektu jest remont Domu Kaszubskiego w Dębogórzu. 
Projekt obejmuje również zrealizowanie konkursu RODNA MOWA i Wieczoru Chopinowskiego. Wartość projektu: 
394 993,37 zł. 

Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dębogórzu - głównym celem projektu jest poprawa dostępności lokalnej 
infrastruktury społecznej dla wzmocnienia struktur na obszarach poza dużymi miastami. W ramach projektu przygotowana 
została niezbędna dokumentacja techniczna, wybudowana i wyposażona zostanie w Dębogórzu sala gimnastyczna z 
zapleczem, zagospodarowany zostanie teren wokół obiektu (prace prowadzone pod nadzorem inwestorskim). Wartość 
projektu: 3 581 144,39 zł.         

 
 
 
 



ŚWIATOWY FINAŁ ODYSEI UMYSŁÓW – MICHIGAN USA c.d. 
 

Finałowe ceremonie zrobiły na nas wrażenie. Odbyły się w Jack 
Breslin Student Center, przeogromnym centrum, w którym 
znaleźli się wszyscy uczestnicy w kolorowych odysejowych 
koszulkach, w przeróżnych nakryciach głowy, ze świecącymi 
gadżetami, w świetnym nastroju. 
Na campusie spotkaliśmy swoją Drużynę Kumpelską (Buddy 
Team). W ten sposób poznaliśmy jedną z drużyn 
amerykańskich. Nasz Buddy Team był z Wisconin. Oprócz 
wspólnej zabawy, razem zwiedziliśmy muzeum experymentu w 
Michigen. Ćwiczyliśmy nasze umiejętności językowe. 
Szaleństwem Finałów Światowych jest wymiana pinsów. Każdy 
się da wciągnąć w zamianę kolorowych przypinek 
projektowanych specjalnie na tę okazję, bo... to po prostu 
świetna zabawa i pamiątka. 

A po powrocie, na lotnisku powitali nas nasi super 
fani rodzice dzieci, z transparentami, wiwatami, kwiatami i telewizją. 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam przeżyć te wspaniałe 

emocje, trzymali kciuki i szczerze cieszyli się z naszego sukcesu. Dzięki ludziom dobrej woli i sponsorom pojechaliśmy na finały do 
Michigan. To za sprawą władz Gminy Kosakowo, firmy KAS, Osady Wędrowca, TS GROUP, PEKO, SWISSMED, osób prywatnych, 
proboszcza parafii Kosakowo i Gdynia Pogórze oraz głównych sponsorów INVESTGAS i firmy SHIRAZ II znaleźliśmy się na campusie 
Michigan State University, gdzie na co dzień studiuje na 200 kierunkach ponad 47.000 studentów. Uczelnia to wiodący ośrodek badań 
m.in. w zakresie technologii opakowań, telekomunikacji czy muzykoterapii”. 
  

„Morze wiedzy w kropli wody – skuteczność działania oczyszczalni ścieków” 
 

W ramach obchodów VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, Instytut 
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego ogłosił konkurs pt. „Morze 
wiedzy w kropli wody – skuteczność działania oczyszczalni ścieków”. 
Laureatami została grupa uczniów z Gimnazjum w Mostach: 
Weronika Kreft, Bartosz Płotka, Natalia Denc, Kamil Dziemiński, 
Krzysztof Stromski (klasa I A), Kinga Brociek, Aneta Szturomska, 
Aleksandra Bober, Marta Dzwonkowska, Paulina Wieczorek, Beata 
Tkaczyk, Weronika Kumpiak (klasa I B), Agnieszka Klimczyk i Mateusz 
Grzelak (klasa II B). Opiekę nad młodzieżą sprawowała Anna GERBER 
– nauczyciel geografii. Zadaniem zaproszonej do udziału w konkursie 
młodzieży było przedstawienie informacji o budowie oczyszczalni 
ścieków znajdującej się najbliżej ich miejsca zamieszkania, stosowanej 
technologii, wskazanie typów odbieranych ścieków oraz ich źródeł. 

Komisja konkursowa zwracała szczególna uwagę na uwzględnienie wpływu zrzutu oczyszczonych ścieków na kondycję 
zatoki. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali drobne upominki oraz rejs statkiem badawczym po Zatoce Gdańskiej. 

 
GIMNAZJADA 2010 
 

W dniu 01 czerwca 2010 roku z okazji Dnia Dziecka w Gimnazjum w Mostach odbył się VIII Turniej Wiedzy i Sprawności 
– GIMNAZJADA. Celem przyświecającym imprezie było: 
• rozwijanie i wykorzystywanie wcześniej zdobytej wiedzy z 
różnych dziedzin życia, związanych głównie z przedmiotami 
lekcyjnymi i programem nauczania na danym poziomie 
gimnazjum, 
• kształtowanie umiejętności segregowania informacji i 
wykorzystywania mediów jako narzędzia pracy intelektualnej, 
• kształtowanie postawy zdrowego współzawodnictwa, gry 
fair play, 
• kształtowanie umiejętności pracy w zespole klasowym. 
Tegorocznymi zwycięzcami okazali się uczniowie klasy: 
 II B  - I miejsce 
 III B - II miejsce 
 I B  - III miejsce. 

 
 

 



Dzień Dziecka w Dębogórzu 
 
Z okazji Dnia Dziecka 6-latkowie mogli bawić się na prawdziwym 
wiejskim podwórku w zagrodzie Hanny i Bartłomieja Miszewskich w 
Dębogórzu wśród kaczek, królików, świnek i innych zwierząt. Pan Bartek 
jeździł z dziećmi po podwórku bryczką,  a ojciec p. Hani specjalnie 
przyjechał z Mostów, aby wozić je na kucyku. Nie lada atrakcją był 
domek na drzewie i skakanie po balotach ze słomą. Gospodarze 
przygotowali też wspaniały poczęstunek: drożdżówkę i kiełbaski, które 
dzieci same piekły przy ognisku. Dzieci dziękują  za niezapomniane 
wrażenia.   
 

DZIEŃ EUROPY . 
Dzień 9 maja obchodzony jest w Szkole Podstawowej w Dębogórzu jako 

Dzień Europy. Jak co roku, świętowano ten dzień przedstawiając  kolejny  kraj europejski. W tym roku przypadła kolej na 
Austrię. Celem zabawy było zaprezentowanie i poznanie obyczajów i kultury tego kraju. Wszystko to oceniało jury, dla 
dwóch kategorii wiekowych. W klasach młodszych wygrała klasa I za najciekawsze przedstawienie tematu. 
Przyznano również dwa wyróżnienia: dla dzieci sześcioletnich oraz dla  klasy IIIa . W kategorii klas starszych I miejsce 
zajęła klasa IV, wyróżnienie przyznano klasie Vb . Ostatnim etapem święta europejskiego był udział przedstawicieli każdej z 
klas  w quizie na temat Austrii. Wszyscy, jak zwykle, dobrze się bawili. 

 
Niekonwencjonalny Dzień Dziecka w Mechelinkach 

19 czerwca 2010 r. odbył się Niekonwencjonalny Dzień Dziecka w ramach projektu: „Bawimy się słowem i dźwiękiem - Dzień Dziecka 
inaczej - warsztaty logopedyczno-dykcyjne dla  dzieci”.   
Dzieci zaprosiliśmy na: 
- zabawę ze słowem - zabawy teatralne i dykcyjne, 
- zabawę z dźwiękiem - warsztaty i zabawy logopedyczne,  
- „Kot bez butów” - przedstawienie Teatru Młodzieżowego GOKiS, 
- kiełbaski z grilla. 
Na realizację tego wydarzenia uzyskaliśmy dofinansowanie z Banku 
Zachodniego WBK w ramach Programu Grantowego „Bank dziecięcych 
uśmiechów”. 
Serdeczne podziękowania kierujemy również do sponsorów : 
• Dworek „Osada Wędrowca” - za udostępnienie wiaty letniej do 
przeprowadzenia imprezy wraz oraz voucher na kawę i ciastko, 
• „Auto Narloch”  - Pan Paweł Narloch - za zapis na DVD 
• Grzegorz Dąbrowski -  podarował dzieciom lody 
Zabawy i warsztaty logopedyczne prowadziła Pani Logopeda wraz z członkami 
Teatru Młodzieżowego GOKiS oraz sekcji teatralnej GOKiS w Kazimierzu 

 

Święto Szkoły w Pogórzu 
W gorących rytmach flamenco i pasadoble odbyło się 12 czerwca tegoroczne 
Święto Szkoły w Pogórzu. Rodzinny festyn był jednocześnie zakończeniem 
szkolnej edukacji europejskiej, poświęconej tym razem Hiszpanii.  
Dla upamiętnienia naszych szkolnych działań i w nawiązaniu do prac Gaudiego 
nastąpiło uroczyste odsłonięcie gigantycznej mozaiki wykonanej przez uczniów, 
nauczycieli i rodziców .  
Świętowaliśmy również powrót naszej zwycięskiej drużyny z Pogórza ze   
Światowych Finałów Odysei Umysłu w USA . 
Szóstoklasiści swoim wynikiem z testu: 30,72 również dostarczyli nam niemałych 
powodów do radości. Wynik ten przewyższył o 6 punktów wynik krajowy . 

Mieliśmy więc tego roku wiele powodów do świętowania . Oby tak dalej ! 
       

 /Karolina Warzocha/ 
 
 

POWITANIE LATA - CZAS FESTYNÓW I BIESIAD 
W sobotnie południe 19 czerwca br. na wolnym powietrzu bawiono się na festynie w 
Babich Dołach. Były śpiewy, tańce i konkursy dla dzieci z nagrodami ufundowanymi 
przez Wójta Gminy Kosakowo. Mieszkańcy dziękują organizatorom: Radzie Dzielnicy 
Babie Doły oraz Wójtowi „za znakomity odpoczynek i rozrywkę wzmacniającą 
międzyludzkie więzi”. Uczestników tej wspaniałej zabawy przywitał w imieniu Wójta 
radny z Pogórza Dariusz Godlewski. 



Pomorski Orzeł dla Wójta Jerzego Włudzika 
Był jednym obok Pani wójt gminy Pruszcz Gdański -
Magdaleny Kołodziejczak oraz Eurodeputowanego Pana 
Jana Kozłowskiego z samorządowców wśród 
nagrodzonych w tym roku laureatów. Dotychczasowymi 
wyróżnionymi byli m.in. Prezydent RP Lech Wałęsa, abp 
Tadeusz Gocłowski i prezydent Sopotu Jacek Karnowski, 
prof. Janusz Rachoń, rektor Politechniki Gdańskiej, Paweł 
Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. 
Nagrody wręczono 25 maja w Dworze Artusa w 
Gdańsku. Była to siódma edycja plebiscytu Orzeł 
Pomorski zorganizowana przez Tygodnik Wieczór. – 
Wolą czytelników Tygodnika w gronie laureatów 
zasługujących na miano Orła Pomorskiego znalazły się dotąd wybitne osobistości życia publicznego, kościoła, naukowcy, 

artyści, społecznicy wyróżniający się działalnością charytatywną, 
wybitni menedżerowie. Wszyscy laureaci otrzymali honorowe statuetki 
autorstwa Katarzyny Koniecznej.  
Zadaniem plebiscytu jest wyłonienie firm i osób wybijających się, 
mających doniosłe osiągnięcia  w polityce, biznesie, kulturze, nauce, 
działalności społecznej czy też sporcie. 
Laudację wprowadzająca do nagrody dla wójta gminy Kosakowo 
Jerzego Włudzika wygłosił podczas uroczystości prezydent miasta 
Gdynia Pan Wojciech Szczurek. Prezentując osobę laureata mówił 
nie tylko o szybkim rozwoju gminy, które niewątpliwie jest Jego 
zasługą, ale też o działalności społecznej, karierze zawodowej, która od 
zawsze wiązała się z działalnością na rzecz społeczności lokalnej.  

 
Biblioteka - zakończenie projektu 

16 czerwca odbyło uroczyste zakończenie projektu, 
realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy 
Kosakowo. Jak już informowaliśmy, projekt pod 
nazwą "Kosakowo - historia i przyszłość" był 
realizowany w ramach regionalnego konkursu 
grantowego "Równać Szanse 2009"., którego 
sponsorem jest Polsko - Amerykańska Fundacja 
Wolności, natomiast administratorem Polska 
Fundacja Dzieci i Młodzieży. Nadrzędną misją 
programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie 
szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży 
pochodzącej z terenów wiejskich. Główny cel, 
który zakładał projekt "Kosakowo - historia i 
przyszłość" to nauka pracy w grupie. Cel ten został 
osiągnięty, a więc projekt zakończył się pomyślnie. 
Odbywały się dwa rodzaje warsztatów: 

elektroniczne i etnograficzno - fotograficzne.  
Grupa elektroniczna przede wszystkim zajmowała się nauką konstruowania robotów z klocków LEGO oraz ich programowania.  
Grupa druga natomiast przeprowadzała wywiady ze starszymi mieszkańcami naszej gminy na temat dawnych wierzeń i obrzędów. 
Na podstawie zebranych w ten sposób informacji zredagowała wkładkę do gminnego biuletynu (dołączoną do poprzedniego 
numeru), która spotkała się z dużym zainteresowaniem.  
Poza tym młodzież zebrała stare fotografie obrazujące historię gminy Kosakowo, które wyeksponowała w formie wystawy w 
czytelni biblioteki. Zdjęcia te zostały uprzednio poddane cyfrowej obróbce, której młodzież uczyła się podczas warsztatów 
fotograficznych.  
 Na uroczyste zakończenie młodzież zaprosiła rodziców i nauczycieli oraz Wójta Jerzego Włudzika, który wręczył wszystkim uczestnikom 
projektu pamiątkowe koszulki z logo Gminy oraz programu "Równać Szanse". Koordynator projektu, Anna Kloka, w paru słowach 
podsumowała przebieg warsztatów oraz podziękowała: młodzieży za udział w programie: Leszkowi Chojnickiemu za prowadzenie 
warsztatów elektronicznych, a przede wszystkim za wspólne napisanie projektu i wszelką pomoc przy jego realizacji, Magdalenie Szornak 
za zajęcia z cyfrowej obróbki zdjęć, Wójtowi za wydanie wkładki do biuletynu, a także pani Annie Chojnickiej, która przygotowała 
poczęstunek na spotkanie. Z okazji uroczystego zakończenia młodzież przygotowała: w/w wystawę starych fotografii (zachęcamy do jej 
obejrzenia) oraz folder z tymiż zdjęciami, prezentację multimedialną przedstawiającą przebieg projektu (zdjęcia opatrzone wesołymi 
komentarzami, krótkie filmiki, podkład muzyczny), robota z klocków LEGO prezentującego zdjęcia, "samorobne" radio i inne elementy 
elektroniczne wykonane przez grupę elektroniczną. Gratulujemy. 



 
Ogłoszenie 

29 czerwca o godzinie 17:00 w kosakowskiej Bibliotece odbędzie się otwarcie wystawy 
postaci wykonanych z kamieni, autorstwa Pana Bogdana Januszewskiego. Serdecznie 
zapraszamy! 

 

 
 „ Jantarki” z Mostów na Cyprze Północnym 
 
Zespół Regionalny „ Jantarki” ze Szkoły Podstawowej w Mostach, prowadzony od lat  
przez nauczycielki p. A. Pająk i p. L. Sorn, został doceniony i po raz drugi zaproszony do  
udziału w XII Mi ędzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych na Cyprze.  

Nauczycielki przygotowały nową choreografię – wiązankę tańców kaszubskich, rodzice i członkinie ZKP pomogli w 
uzupełnieniu strojów, a dzieci bardzo ciężko pracowały 
nad przygotowaniem programu. Niestety wybuch 
wulkanu i chmura pyłu wulkanicznego pokrzyżowały 
plany i wiele zespołów, w tym nasz, nie dotarły na 
Cypr.  
Początkowy żal i łzy szybko ustały, ponieważ 
zostaliśmy zaproszeni ponownie- na obchody  
Mi ędzynarodowego Dnia Dziecka w Famaguście. 
Byliśmy gościem honorowym obchodów, otwierając 
korowód i program artystyczny na rynku miasta.  
W czasie pobytu na Cyprze wielokrotnie 
występowaliśmy na scenach szkół i starożytnego miasta 
Famagusta. W szkołach cypryjskich uczniowie 
przygotowali wystawę dotyczącą Polski – określając 
nasze położenie geograficzne, wielkie miasta i zabytki 
kultury, nasze symbole narodowe, władze państwowe i dokonania wielkich Polaków. Mer miasta z uśmiechem powiedział, 
że Polska nie jest już dla nich białą plamą na mapie – ale wypełniła się tańcem, muzyką  i barwą Kaszub, zadeklarował też 
pomoc finansową dla zespołu z Cypru. 
Pobytem młodych Kaszubów i wymianą ze szkołą w Gecitkele zainteresowały się media i najwyższe władze państwowe. 
Delegację naszą przyjął Minister Spraw Zagranicznych Mr Hüseyin özgürgün, który pogratulował i podziękował dyrektor 
Annie Szymborskiej pomysłu i inicjatywy oraz poparł współpracę w dziedzinie regionalizmu i podtrzymywania tradycji 

swoich przodków. Prosił przekazać pozdrowienia władzom gminy 
i zadeklarował pomoc finansową dla zespołu z Cypru. 

 
Gorące serca przyjaciół cypryjskich, ich przywiązanie do tradycji, 

wielka gościnność i życzliwość spowodowały, że w tym roku nikt z uczestników już nie płakał za domem i nie czuł się obco w 
tym dalekim kraju. Był natomiast żal i łzy przy wyjeździe do domu. 
W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli i otwartych serc, którzy w dobie kryzysu 
ekonomicznego pomogli nam w uzbieraniu środków finansowych na dofinansowanie wyjazdu, byli nam życzliwi i pomocni.  
Dziękujemy dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach pani Annie Szymborskiej, która była inicjatorem  
i menadżerem tego przedsięwzięcia. 

 



IX Przegląd Pieśni o Morzu Jantarowi Bôt 
 

2 czerwca w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbył sie IX Przegląd Pieśni o Morzu 
„Jantarowi Bot”, organizowany przez tut. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w ramach grantu 
z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowej. Przyjechało 14 wykonawców z powiatu 
 puckiego , kartuskiego i wejherowskiego oraz Gdyni. Oceniano solistów, zespoły i chóry .Na 
zwycięzców czekały nagrody „Jantarowigo Bota” oraz pieniężna. Statuetkę Bota dla 
głównego zwycięzcy  wykonano z srebra i bursztynu.  
Nagrodę Grand Prix jury przyznało chórowi z naszego Gimnazjum, który okazał 
się bezkonkurencyjny. Wśród solistów nagrody powędrowały do Kiełpina , Mostów i Gdyni 
,W kategorii zespoły - I miejsce zajęły „Spiewne kwiotci” z Banina , II –„Debogorskie 
Jantarki” , III „Muszelki” ze Swarzewa i Trio Z Kiełpina , Chór „Centarki” z Mostów , które prowadzi Pani Dorota Hrycz i Zespół  

„Redzanie” . Jury postanowiło nagrodzić akordeonistę  Piotra 
Jereczka z Kiełpina. Na koniec wszyscy ustawili się do wspólnego 
zdjęcia i zaśpiewali kaszubską pieśń „Porenny wiew”. Co 
niektórzy uczestnicy zazdrościli nam dużej sali pierwoszyńskiego 
domu kultury, gdzie mogą odbywać się takie występy. Dziękuję 
wszystkim , którzy pomogli przy organizacji konkursu, gdyż tego 
dnia tut. zrzeszeńców czekało  jeszcze jedno zadanie… wyjazd na 
Litwę.  
 
Do tego wyjazdu przygotowywaliśmy się już od lutego. 
Stacjonowaliśmy w filii naszego schroniska w Ojranach /Litwa/. 
Byliśmy w pobliskiej cerkwi, zwiedziliśmy okolicę, a następnie 
pojechaliśmy do zamku w Trokach. Miejscem bardzo urokliwym 
okazała się pierwsza stolica Litwy Kernawa. Zatrzymaliśmy się  
także w Dąbrowie w parku ze ścieżką edukacyjną.  
Następnego dnia  byliśmy w Wilnie.  Na cmentarzu na Rossie 
oczekiwała na nas przewodniczka. Zwiedzaliśmy również Górę 
Trzech Krzyży.  Pani przewodnik oprowadzała nas po starówce, 

byliśmy przy Matce Boskiej Ostrobramskiej, zwiedzaliśmy kościoły, cerkiew, muzeum im A. Mickiewicza, dom w którym mieszkał J. 
Słowacki, celę Konrada, Uniwersytet Wileński, ulice żydowską , niemiecką , zamkową. Byliśmy nad Niemnem  i przechadzaliśmy się 
deptakami.  To był bardzo udany wyjazd. 

Danuta Tocke 
 „Wilk morski dobrze zje” 
 
Z przyjemnością informujemy, iż dnia 5 lipca w ramach zajęć II Programu Edukacji 

Żeglarskiej i Morskiej, GOKiS w Kosakowie rozpoczyna realizację projektu „Wilk morski dobrze 
zje”  dofinansowanego przez Fundacje Danone w ramach Program Grantowego „Masz Pomysł? 
Podziel się Posiłkiem.” Będą one prowadzone przez instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Kosakowie oraz członków Stowarzyszenia Rewska Szkuta. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie rozpoczyna realizację kampanii medialnej pod nazwą:  
„Katalizatory zdrowia” - świadomość, wiedza, praktyka - promujemy zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia wśród 
mieszkańców Gminy Kosakowo.  

Projekt jest dofinansowany przez Fundację Danone w ramach 
Programu Grantowego „Podziel się Posiłkiem, Podziel się Zdrowiem”.  

Tytułowe katalizatory zdrowia to zdrowe odżywianie i aktywny tryb 
życia. W ramach kampanii przekażemy w tym zakresie wiedzę, pokażemy 
gdzie można ją uzupełnić oraz zachęcimy do jej stosowania na co dzień. 
Niniejsza kampania ma na celu przede wszystkim wykazanie, iż 
niedożywienie jest nie tylko spowodowane brakiem jedzenia, tzw. głodem, ale 
również niewłaściwym odżywianiem (dostarczanie do organizmu jednych 
składników odżywczych w nadmiarze, a innych w ilości niewystarczającej). 
W zależności od wieku, trybu życia oraz tzw. wydatków energetycznych 
zapotrzebowanie żywieniowe różnych osób może się znacząco różnić.  
Szczegółowe informacje na stronie: www.gokis.kosakowo.pl   

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

Ś.p. 
Hebel Teresa z Mostów, 

Horyd Jadwiga z Mostów, 
Orlikowski Andrzej z Rewy, 
Szulc Helena z Mechelinek, 

Wolbek Grażyna i Marcin z Kosakowa. 

 
 



Klub Sportowy Sztorm Mosty gm. Kosakowo 
Od lutego 2010 roku istnieje w naszej gminie zarejestrowany w strukturach PZPN-u klub piłkarski. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu i społecznej pracy prezesa klubu p. Antoniego Wica i dwójki trenerów Andrzeja Zawadzkiego i Michała 
Michalskiego udało się już wiele osiągnąć. W dniu 16 czerwca Klub otrzymał licencję na grę w B-klasie w sezonie 2010/11,  
tak więc już od sierpnia, będzie można zobaczyć „Sztorm” w meczu ligowym, na nowo powstałym boisku na Złotych 
Piaskach w Mostach.   
Pomorska Liga Orlików 2010 – Mosty 
22 maja na Orliku w Mostach odbył się turniej piłki nożnej z cyklu Pomorskiej Ligi Orlików  dla chłopców z rocznika 1997. 
Od godziny 10.00 Mosty były w centrum uwagi wszystkich ośmiu gmin biorących udział w zawodach. Cały turniej odbył się 
przy pięknej pogodzie i wspaniałej rywalizacji sportowej na wysokim poziomie. O to by nasi goście mieli tylko jak 
najwspanialsze wspomnienia z turnieju w Mostach niezależnie od wyników, zadbała grupa organizatorów na czele z prezesem 
Sztormu Panem Antonim Wica oraz trenerem Andrzejem Zawadzkim. Na przybyłe drużyny czekały potrawy z grilla, 
stanowiska rekreacyjne (w tym m.in boisko do unihokeja, profesjonalny stół do siłowania na rękę), kawa, herbata, ciasteczka 
oraz woda dla wszystkich zespołów. Na "deser" pozostaje informacja, ze każdy z piłkarzy otrzymał pamiątkową statuetkę, 
upamiętniającą udział w imprezie. Dla zwycięskich drużyn czekały puchary, a dla najlepszych zawodników dodatkowe 
nagrody. 
Rywalizacja na boisku była bardzo zacięta, a o zwycięstwach decydowały najmniejsze szczegóły. Ostatecznie zwycięzcą 
został Sztorm Mosty, drugie miejsce Rumia, trzecie Kolbudy. Indywidualnie zostali wyróżnieni: najlepszy obrońca: 
Sebastian Wójtowicz (Reda); najlepszy bramkarz : Konrad Graczyk (Mosty); najlepszy  napastnik: Dominik 
Sheffler(Rumia);  najlepszy strzelec: Sebastian Gleske (Mosty) 
 
Sztorm Mosty wicemistrzem Pomorza w kat.10-latków 
1 czerwca młodzi, 10-letni Sztormowcy, pod opieką obydwu 
trenerów Andrzeja Zawadzkiego i Michała Michalskiego 
wyruszyli do Stężycy by rozegrać wojewódzki finał 
ogólnopolskiego turnieju "Z boiska na stadion"- o Puchar 
Tymbarku. Zawody te są uznawane za mistrzostwa Polski 10-
latków występujących w Uczniowskich Klubach Sportowych 
(UKS). Wśród 20 drużyn z województwa, nasza spisała się 
znakomicie i uplasowała się na fantastycznym drugim miejscu. 
Ponadto Artur Leszczyński z Sztormu został królem strzelców 
turnieju. Skład: Miłosz Zawadzki, Kasper Machowski, Artur 
Leszczyński, Krzysztof Grablowski, Piotr Bobkowski, Dawid 
Palubicki, Igor Smal, Jakub Bramski.  

Adidas Football Challenge 2010 – Warszawa 
Z samego rana 6 czerwca Sztorm Mosty pod opieką 
Michała Michalskiego wyruszył do Warszawy na  
ogólnopolski finał turnieju Adidas Football 
Challenge 2010.  W kat. 13-latków  nasza drużyna 
zajęła czwarte miejsce okazując się najlepszą 
drużyną z województwa pomorskiego. Skład: Konrad 
Graczyk, Sebastian Gleske, Sebastian Brunath, 
Przemysław Nowicki, Przemysław Marszałkowski, 
Kacper Kowalski, Grzegorz Bobkowski. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dołącz do nas! 
„Sztorm” Mosty ogłasza nabór do klubu piłkarskiego. Zapraszamy do wspólnych treningów chłopców urodzonych w 1996 
roku i młodszych oraz dziewczyny urodzone w 1997 roku i młodsze. 
Prowadzimy zajęcia w dwóch kategoriach wiekowych: 
-chłopcy 1996 i młodsi; wtorki i czwartki godz. 17.00, boisko na Złotych Piaskach 
-chłopcy 1999 i młodsi oraz wszystkie dziewczyny; wtorki i czwartki godz. 15.30, orlik w Mostach 
Więcej na: www.sztormmosty.futbolowo.pl 
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„ Kantarki”  
„Kantarki” to nazwa chóru szkolnego Szkoły Podstawowej w Mostach. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa cantare – 
śpiewać. Od ośmiu lat dyrygentem chóru jest pani mgr Dorota Hrycz. W 1996 roku ukończyła studia na wydziale 
Dyrygentury Chóralnej na Akademii Muzycznej w Gdańsku.  
Do chóru może należeć każdy lubiący śpiewać uczeń z dobrym głosem i słuchem muzycznym. Udział w zajęciach jest 
dobrowolny. Zawsze są osoby chętne do śpiewania i rozwijania talentu muzycznego.  
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej.  
Tradycja muzykowania i szerokiego udziału zespołu w życiu szkoły oraz środowiska trwa. Chór aktywnie uczestniczy w 
imprezach związanych z życiem artystycznym na terenie szkoły, gminy i województwa pomorskiego takich jak: aukcje 
świąteczne, festyny rodzinne, konkursy, przeglądy i apele. Różnorodny repertuar chóru tworzą pieśni: patriotyczne, religijne,  
kaszubskie, szanty oraz piosenki edukacyjne i rozrywkowe. Większość utworów  została opracowana na dwa głosy równe. 
Występom towarzyszy ruch sceniczny za pomocą 
prostych układów choreograficznych. 
Oto ważniejsze wydarzenia artystyczne w roku szkolnym 
2009/2010, w których chór szkolny brał czynny udział: 
� Festiwal Piosenki Naszych Dziadków („Jadą wozy 
kolorowe”, „Dziś prawdziwych cyganów już nie ma”) 
� Przegląd Chórów pt. „Orlęta polskiej ziemi” 
organizowany przez NSZZ Solidarność w dniu 11 maja 
2010 roku w Gdańsku („Bogurodzica” , „Rozszumiały się 
wierzby płaczące”, „Gdy piosenka szła do wojska”) 
�  IX Przegląd Pieśni o Morzu „Jantarowi bot” – 
Pierwoszyno 02.06.2010 rok  („Hymn o Bałtyku” Feliksa 
Nowowiejskiego oraz „Ach, jak przyjemnie” H. 
Wars/L.Starski) 
 Chór  zajął I miejsce w kategorii „chóry” 

 
 

Koniec nauki! niech żyją wakacje! 
25 czerwca br. skończył się kolejny rok szkolny. Był to czas wytężonej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Wzorem lat ubiegłych Wójt Gminy Kosakowo brał udział w uroczystościach podsumowujących okres nauki w naszych 
gminnych szkołach. Wszystkim uczniom gratulował zdobytej 
wiedzy i umiejętności. Najlepszym absolwentom i uczniom  
obwodowych szkół wręczył listy gratulacyjne, pamiątkową 
książkę. Absolwenci Gimnazjum w Mostach oraz Rumi 
dodatkowo zostali obdarowani drobnym upominkiem.  

Szczególne podziękowania Wójt skierował do 
pracowników oświaty i rodziców uczniów. Miniony rok szkolny 
był bowiem dla nich wyjątkowo pracowity. Wójt Gminy 
dziękował nauczycielom za sprawne wprowadzenie i realizację 
zmian programowych wynikających z ustaw i rozporządzeń 
Ministra Edukacji Narodowej, rodzicom za współpracę na rzecz 
szkół i Gminy.  
                                                                   

Sołtys z Radą Sołecką wsi Dębogórze informuje: 
1/ w dniu 30.05. zorganizowano poczęstunek przy kapliczce w Dębogórzu dla pielgrzymów powracających z Górek 
Wejherowskich.  
2/ w dniu 05.06.w Domu Kaszubskim w Dębogórzu świętowano Dzień Dziecka. Dzieci brały udział w wielu konkursach z 
nagrodami. Otrzymały poczęstunek, a ich rodzice kawę, ciastka i słodycze. 

 

 

Weronika Wolbek wraz z rodziną dziękuje Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu za okazane 
współczucie i wspólnie przebytą ostatnią drogę jej tragicznie zmarłych rodziców  Grażyny i 
Marcina Wolbeków. 

                                                                             Serdeczne podziękowania i Bóg zapłać 



 

� 

 
Podsumowanie działań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 

 
Dnia 10 czerwca 2010 r. w Muzeum Miasta Gdyni nastąpiło podsumowanie działań edukacyjnych, które 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizował w roku szkolnym 2009/2010 we 
współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Związku. Na uroczystość wręczenia nagród przybyli 
zaproszeni włodarze miast i gmin Związku, a także przedstawiciele spółek: „EKO DOLINA”, OPEC, 
PEWIK, Elektrociepłownie Wybrzeże oraz laureaci konkursów i przedstawiciele placówek oświatowych 
biorących udział w akcjach organizowanych przez KZG. Ceremonię uświetniły występy artystyczne 
młodzieży z gminy Szemud.  
 
W trakcie minionego roku szkolnego Związek wraz ze spółkami organizował i prowadził jednodniowe 
warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej pn. „Ciepło dla Trójmiasta” (współrealizowane z OPEC i 

Elektrowniami Wybrzeże), „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” (na terenie spółki „EKO DOLINA”) oraz „Oczyszczanie 
ścieków” i „Ujmowanie i uzdatnianie wody” realizowane wraz ze spółką PEWIK. W ofercie edukacyjnej znalazło się również 5 konkursów: „Mała 
nakrętka - duży problem”, „Małe dzieci nie chcą śmieci”, „Konkurs fotograficzny”, „Konkurs wiedzy ekologicznej”, „Monitorujemy śmieci”.  
 
W warsztatach edukacyjnych w roku szkolnym 2009/10 udział wzięło ponad 2 tys. uczniów. Związek wraz ze spółkami przeprowadził 51 warsztatów 
„Bli żej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” w których uczestniczyło 1259 uczniów, 14 warsztatów „Ciepło dla Trójmiasta” – 317 
uczestników, 9 warsztatów „Oczyszczanie ścieków” – 249 uczestników oraz 6 warsztatów „Ujmowanie i uzdatnianie wody”, w których brało udział 181 
uczniów. 
 
W kończącym się roku szkolnym, spośród placówek oświatowych z gminy Kosakowa, w warsztatach edukacyjnych pn. „Bliżej Europy – nowoczesne 
metody gospodarowania odpadami” uczestniczyła VI klasa Szkoły Podstawowej w Pogórzu (opiekunowie Ewa Rajewska, Aleksandra Salamon). 
Natomiast do warsztatów „Oczyszczanie ścieków” przystąpiła III klasa Gimnazjum w Mostach (opiekunowie Elżbieta 
Totzke, Mirosława Piotrowska). 
 
Dzięki zaangażowaniu uczniów i ich opiekunów w konkursie „Mała nakr ętka, duży problem”  zebrano prawie 18 ton 
nakrętek. W projekcie brało udział ponad 21 tys. uczniów z 67 placówek oświatowych. Z gminy Kosakowa  do konkursu 
włączyły się trzy szkoły podstawowe: z Pogórza, Dębogórza i Mostów, oraz Gimnazjum w Mostach które zebrały łącznie 
2170 kg nakrętek. Laureatami tego konkursu w kategorii” Szkoły Podstawowe” zostały SP w Pogórzu (opiekun Marzenna 
Dettlaff) – II miejsce oraz SP w Dębogórzu (opiekun Hanna Pacyńska) – III miejsce. Jednym z elementów konkursu było 
także zaprojektowanie plakatu informacyjnego na temat „Ekologiczne opakowania”. Komisja oceniająca przyznała główną 
nagrodę Patrycji Kowalewskiej z SP w Mostach (opiekun Grażyna Polkowska) w kategorii „Szkoły Podstawowe klasy I-III” 

(z prawej: zwycięska praca Patrycji). 
 
W XII edycji konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci”  w roku szkolnym 2009/2010 pn. „Kto śmieci segreguje - Ziemię ratuje” 
udział wzięły SP w Mostach, która przekazała 6 prac plastycznych (opiekun konkursu Lucyna Filipiuk) oraz Zespół SP  
i Schroniska w Dębogórzu, która przekazała jedną pracę (opiekun Hanna Pacyńska). Komisja oceniająca przyznała wyróżnienie 
dla Natalia Szczygieł z Zespołu SP w Dębogórzu (opiekun Hanna Pacyńska) w kategorii „Szkoły Podstawowe klasa III” (z lewej: 
zwycięska praca Natalii). 
 
Do tegorocznej II edycji konkursu fotograficznego „Wspólne gminy – różnorodne działania” z gminy Kosakowo zgłosiło się 
Gimnazjum w Mostach (opiekun konkursu Anna Gerber). Laureaci tej szkoły w kategorii „Gimnazja” zajęli następujące miejsca: 

I miejsce – Robert Smoliński z klasy I C, II miejsce – Weronika Kreft z klasy I A, III miejsce – Bartosz Płotka również z I A. Poniżej prezentujemy 
zwycięskie prace Roberta, Weroniki i Bartosza. 
 

 
 
Wszystkie organizowane przez Związek warsztaty i konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli  
w warsztatach, nadesłane prace były na bardzo wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym. 
 

WSZYSTKIM ZWYCI ĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY ! 

Nagrody dla laureatów współfinansowane są ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, spółki OPEC, „EKO DOLINA” i PEWIK.    

KONTAKT  
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona internetowa www.kzg.pl 
gospodarka odpadami: tel. (58)624-66-11, dgo@kzg.pl, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. (58)624-75-15, dos@kzg.pl 


