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             Nr  10/2010  Kosakowo, październik 2010 roku   egzemplarz bezpłatny      ISDN 1730-6108            
 

Dnia 10 listopada 2010r.  
 

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik  
zaprasza na 

Uroczystą Akademię związaną z  
Obchodami 92 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości: 
18:00 Wieczornica z okazji Święta Niepodległości  
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 

* Wręczenie Złotych Kłosów 
* Występ Chóru „Morzanie”, teatru muzycznego HALS,  
oraz Młodzieżowego Chóru Gminnego 

 
 
 
w naszej Gminie. 

Wójt Gminy Kosakowo 
zaprasza do udziału w  

V Biegach Niepodległościowych 
na trasie Kosakowo-Pierwoszyno, 
które odbędą się o godzinie 13:00. 

 
Zgłoszenia i informacje w Urzędzie Gminy Kosakowo p.106 nr tel. (58) 660-43-02 

 
Ks. Proboszcz Jan Grzelak informuje, że o godzinie 11:00 odprawi Mszę Św. w intencji Ojczyzny, w kościele 
w Kosakowie. Po Mszy Św. nastąpi złożenie kwiatów na cmentarzu wojskowym przy miejscowym kościele. 

 
 

„Kaszubska Lilia”  
dla Pana Tadeusza Krzysztofa  

 
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o 

wyróżnieniu „Kaszubską Lilią”, którą przyznaje raz do roku 
żukowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego za 
pielęgnowanie bogactwa kulturalnego regionu - Honorowego 
Mieszkańca gminy Kosakowo Pana Tadeusza Krzysztofa. 
Wręczenie nagrody miało miejsce podczas uroczystego jubileuszu 
znanego również w naszej gminie, m.in. z prowadzenia Festynu 
Kaszubskiego w Rewie, artysty estradowego, kompozytora, barda 
kaszubskiego- Pana Edmunda Lewańczyka. „Kaszubską Lilię” 
wręczono również jubilatowi oraz Pani Teresie Hoppe-Prezes ZKP w 
Gdyni. 
Na uroczystości gratulacje wyróżnionym złożyli m.in. Senator 
Dorota Arciszewska- Mielewczyk oraz Wójt gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik.  
 

 
Zdjęcia autorstwa Pani Longiny Templin 

 

 

                                   

 

        

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

 
 
 
 
 

 

Nr   5/2011 Kosakowo, maj 2011 roku             egzemplarz bezpłatny            ISDN 1730-6108

Wiktoria Śliwińska
Przewodnicząca 

Komisji Samorządu 
Terytorialnego 

i Zdrowia

Funkcję Radnej pełni już drugą kadencję. W kadencji 
2006-2010 była Przewodniczącą Komisji Ekologii, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska.

Na I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy w dnu 30 listopada 
2010 roku została wybrana na Przewodniczącą Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Zdrowia.

Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne oraz ukończyła 
studium Spółdzielczości Pracy. Obecnie jest na emeryturze. 
Wdowa. Jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych 
oraz należy do Chóru „Morzanie”, który w tym roku świętuje 
swoje 10. lecie. Pani Wiktoria była również ławnikiem w Sądzie 
Rejonowym w Gdyni. 

Sprawy ludzkie leżały zawsze w obrębie jej zainteresowań, 
dlatego pracując zawodowo poświęciła wiele czasu pracy 
związkowej.

Od lat związana jest z ziemią kaszubską, włączała się 
w organizację życia kulturalnego i społecznego na terenie 
sołectwa wsi Pierwoszyno.

Udzielając się społecznie jako Radna chce zmienić oblicze 
Gminy, aby wszystkim żyło się lepiej i aby wszyscy tworzyli 
jedną wielką rodzinę, pomagając sobie nawzajem.

Pracując dla społeczeństwa, Pani Wiktoria może liczyć na 
wsparcie ze strony rodziny, która jest jej siłą i jednocześnie 
inspiracją do działań. Ich głębokie przekonanie, że czyni dobrze, 
sprawia, że nie ugina się przed napotkanymi trudnościami.

W obecnej kadencji Radna chce zabiegać o podwyższenie 
standardu życia mieszkańców poprzez realizację wysuwanych 
postulatów, takich jak: modernizacja zakrętu z Pierwoszyna 
do Kosakowa; wyłożenie asfaltem ciągu komunikacyjnego 
ul. Kaszubskiej (droga wojewódzka i powiatowa); wykonanie 

małej infrastruktury wokół stawu przy ul. Kaszubskiej; 
zagospodarowanie terenu ulic Bananowej – Wiśniowej – 
Ogrodników (działka gminna); 

wykonanie oświetlenia ulic wskazanych przez radną; wykonanie 
chodnika na odcinku ul. Kaszubskiej do Domu Kultury do ul. 
Czereśniowej; wykonanie prac na boisku sportowo-rekreacyjnym 
w ramach funduszy sołeckich; wykonanie modernizacji zakrętu 
z ul. Kaszubskiej na Rumską (tzw. rondo).

Priorytetowym zadaniem do realizacji w Naszej Gminie jest 
dla niej budowa ulicy Derdowskiego, budowa ronda w Pogórzu, 
sali gimnastycznej w Pogórzu, skomunikowanie Dębogórza-
Wybudowania z Dębogórzem poprzez budowę drogi przez las.

Ważnym do zrealizowania punktem w obecnej kadencji jest 
modernizacja dróg gminnych wraz z odwodnieniem.

Dotacja na zakup komputerów - 
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU 

CYFROWEMU

Dla mieszkańców Gminy Kosakowo, którzy nie posiadają 
dostępu do Internetu, istnieje możliwość pozyskania dotacji 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup 
komputerów i utrzymanie dostępu do Internetu.

Grupy docelowe �nansowania to:
• gospodarstwa domowe 

spełniające kryterium dochodowe 
upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach systemu 
pomocy społecznej,

• gospodarstwa domowe 
spełniające kryterium dochodowe 
upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

• dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów 
socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy 
ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej, 

• osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym

• rodziny zastępcze.

Osoby zainteresowane (i spełniające jeden z w/w warunków) 
proszone są o kontakt z Urzędem Gminy (pok. 106), nr telefonu 
664-736-845. fundusze@kosakowo.pl
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IX SESJA RADY GMINY KOSAKOWO

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 6.04. – 10.05.2011r.  

10 maja br. odbyła się IX Sesja Rady Gminy Kosakowo. 
W porządku obrad znalazł się między innymi projekt uchwały 
w sprawie nadania nazwy Partyzantów ulicy położonej we wsi 
Dębogórze. Z wnioskiem o nadanie takiej  nazwy drodze potocznie 
nazywanej „drogą przez las” wystąpił do Sołtysa wsi Dębogórze 
właściciel przedmiotowej działki. Po pozytywnym zaopiniowaniu 
Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze wystąpili do Wójta Gminy 
Kosakowo o nadanie działkom nr 13/4 i 19/4 w Dębogórzu 
nazwy ulica Partyzantów, a Rada Gminy na swoim posiedzeniu 
jednogłośnie przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Istotnym punktem Sesji był również projekt uchwały przyjęty 
jednogłośnie przez radnych w sprawie współdziałania Gminy 
Kosakowo z Gminą Miastem Gdynia i Powiatem Puckim 
w zakresie realizacji zadania polegającego na zmianie organizacji 
ruchu na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka – Czernickiego – Wiejskiej 
– Szkolnej, położonego na terenie Miasta Gdynia i Gminy 
Kosakowo oraz udzielenia pomocy �nansowej z budżetu 
Gminy na ten cel i upoważnienia Wójta Gminy do podpisania 
porozumienia w tej sprawie. Koszt zmiany organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu oszacowano na kwotę 500.000 zł. Strony 
zobowiązują się do s�nansowania całkowitych kosztów realizacji 
inwestycji w następujących proporcjach: Gmina Miasto Gdynia: 
60% łącznych kosztów, Powiat Pucki - 20 % łącznych kosztów, 
jednakże nie więcej niż 100.000 zł, Gmina Kosakowo - 20 % 
łącznych kosztów, jednakże nie więcej niż 100.000 zł. 

Miasto Gdynia zobowiązuje się do zakończenia zadania 
najpóźniej do dnia 30 listopada 2011r.

W ostatnich dniach kwietnia gościł w naszej Gminie chór 
„La Campanelle” z Miasta Pontarlier, który przybył do nas 
na zaproszenie chóru „Morzanie”. Obydwa chory utrzymują 
kontakty partnerskie od dłuższego czasu, a owocem ich działań 

była podjęta przez Radę Gminy w sprawie kooperacji z Miastem 
Pontarlier (Republika Francuska). 

Projekt uchwały uzyskał aprobatę członków Komisji 
Oświaty, Kultury, Turystyki Rekreacji i Sportu oraz jednogłośnie 
pozytywnie został przyjęty przez wszystkich Radnych. 
Współpraca z Miastem Pontarlier w Republice Francuskiej 
ma na celu promocję obu regionów, stworzenie warunków do 
nawiązywania wzajemnych kontaktów mieszkańców obu gmin, 
w tym przyjacielskich kontaktów chórów „Morzanie” z Gminy 
Kosakowo i „La Campanelle” z Miasta Pontarlier, prezentowanie 
regionalnej kultury i tradycji, podejmowanie wspólnych działań 
z zakresu sportu, turystyki i rekreacji .

Z uchwałami podjętymi na sesji w dniu 10.05. można zapoznać 
się na stronie internetowej Gminy  – zakładka – uchwały.

Planowany termin następnej sesji to 8 czerwca br. Szczegółowych 
informacji należy szukać pod koniec maja na stronie BIP urzędu- 
zakładka – Rada Gminy.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 49/2011 z dnia 6.04. ogłosiłem wykaz nieruchomości /działki nr 164/133,164/140 164/142/ stanowiących 
własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży. 
2. Zarządzeniem Nr 50/2011 z dnia 12.04. powołałem komisje odbiorową  budynku socjalnego w Pogórzu. 
3. Zarządzeniem Nr 52/2011 z dn. 19.04. powołałem Zespół Interdyscyplinarny celem zintegrowania działań służb i instytucji 
na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Kosakowo w składzie kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendant Komisariatu Policji w Kosakowie, specjalista ds. 
oświaty, przedstawiciel NZOZ „Kosakowo”. Realizacja zadań zespołu polegać będzie m.in. na wymianie informacji, wypracowaniu i 
monitorowaniu procedur postępowania w sytuacji występowania przemocy w rodzinie, określeniu potrzeb.
4. Zarządzeniem Nr 56/2011 z dnia 20.04. zarządziłem opracowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy.
5. Zarządzeniem Nr 57/2011 z dnia 27.04. ustaliłem zasady użytkowania przez sołtysów telefonów komórkowych do celów 
służbowych.
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6. Zarządzeniem Nr 58/2011 z dnia 27.04. ustaliłem zasady użytkowania przez sołtysów komputerów przenośnych do celów 
służbowych.
7. Zarządzeniem Nr 59/2011 z dnia 28.04. powołałem Komisję  Konkursową w celu wyboru Dyrektora Gimnazjum w Mostach. 
W skład komisji weszli: 3 przedstawicieli Gminy, 2 przedstawicieli Kuratorium Oświaty, 1-  rady pedagogicznej, 1- rady rodziców, 
1- ZNP, 1- NSZZ „Solidarność”. W konkursie wpłynęły dwie oferty /jedna osoba wycofała się z udziału w konkursie/. Komisja 
Konkursowa w dniu 5.05. większością głosów wybrała ponownie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum p. Adama Popa.
8. Zarządzeniem Nr 60/2011 z dnia 4.05. ustaliłem zasady użytkowania telefonów komórkowych do celów służbowych przez 
pracowników urzędu gminy i pozostałych jednostek gminnych.
9. Gminny Zespół Grantowy na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2011r. dokonał wyboru ofert w Gminnym Konkursie Grantowym 
na rok 2011 oraz ustalił kwoty dotacji na poszczególne zadania. Protokół znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy na 
www.bip.kosakowo.pl w zakładce Stowarzyszenia.
10. W terminie ustawowym do 30.04. wpłynęły do Wójta Gminy wszystkie oświadczenia majątkowe  za rok 2010 osób zobowiązanych 
do ich złożenia. 
11. Dnia 20.04. zakończyły się Zebrania Wiejskie, na których wybierano rady sołeckie na nową kadencję. W sołectwach Mosty i Pogórze 
rady sołeckie liczą po 7 członków, w pozostałych sołectwach po 5. Średnia frekwencja na zebraniach wiejskich to 3,5 %. Najniższa była 
w Mostach 1,2%  i Suchym Dworze 1,4%, a najwyższa w Kazimierzu – 9,9%. W stosunku do wyborów w roku 2007 frekwencja spadła 
ogółem o 1,8 %. Średnia frekwencja w wyborach sołtysów – to 21,20% //najniższa w Pogórzu i Mostach, a najwyższa w Dębogórzu, 
Kazimierzu, Pierwoszynie/. W stosunku do wyborów w 2007r. spadła o 4,03%. Małe zainteresowanie wyborami odnotowano w 
szczególności w sołectwach, gdzie zgłoszono jednego kandydata na sołtysa.

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Ustalenie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 
działki nr 88/92 o powierzchni łącznej  1040 m2 obręb Kosakowo w kwocie 8.985,60 zł, 178/12 o powierzchni łącznej  811 m2 obręb 
Kosakowo w kwocie 6.723,19 zł, 1316 o powierzchni łącznej  813 m2 obręb Mosty w kwocie 6.479,61 zł, 1047 i 1052 o powierzchni 
łącznej  1911 m2 obręb Pogórze w kwocie 17.147,02 zł, 93/8 o powierzchni łącznej  1038 m2 obręb Dębogórze w kwocie 8.449,32 zł, 
237/10 i 237/12 o powierzchni łącznej  2775 m2 obręb Dębogórze w kwocie 22.588,50 zł, 80/9, 80/31, 80/34, 80/45 o powierzchni 
łącznej  4441 m2 obręb Pierwoszyno w kwocie 32.685,76 zł, 78/18 o powierzchni łącznej  1000  m2 obręb Pierwoszyno w kwocie 
7.360,00 zł, 1168/1 i 1168/2 o łącznej powierzchni 15.200 m2 obręb Mosty w kwocie 32.767,00 zł
2. Dnia 22 kwietnia rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości 
Kosakowo stanowiących własność Gminy. W jego wyniku  sprzedano jedną działkę o nr.  11/20,  pow. 1115 m2 za cenę 282.792,99 zł

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W przetargu nieograniczonym na Dokończenie budowy zabudowy plombowej pomiędzy budynkiem Gminy a Posterunkiem Policji 
w Kosakowie wybrano ofertę Konsorcjum Firm  Ramex - Bis Zakład Budowlany Robert Krupiński, Pogórze, ul .Mierosławskiego 18 
oraz Zakład Budowlany RAMEX Alfred Krupiński, Pogórze, ul. Abrahama 20 za cenę brutto wykonania zamówienia 688.563,48 zł. 
/wpłynęła 1 oferta/.
2. W wyniku przetargu nieograniczonego na Remont drogi Dębogórskiej wybrano ofertę �rmy STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 
10, Pruszków za cenę brutto wykonania zamówienia 457.254,70 zł. (wpłynęły 4 oferty w cenie od 457.254,70 zł do 779.547,62 zł.).
3. Małe zamówienia:
1/ zawarto umowę z Pracownią Architektoniczną PLANER z Gdańska na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy budynku szkolnego w Dębogórzu. Cena brutto wykonania zamówienia 62.730 zł.

UCHWAŁY PODJĘTE NA IX ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO 
DNIU 10 MAJA 2011 ROKU.

1. Uchwała Nr IX/39/2011 w sprawie nadania nazwy Partyzantów ulicy położonej we wsi Dębogórze    na  terenie  gminy   Kosakowo
2. Uchwała nr IX/40/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości - działek nr 60/1, 60/2, 56/1,56/3 
i 56/4 obręb Kosakowo Gmina Kosakowo.
3. Uchwała Nr IX/41/2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Kosakowo do zawarcia ugody administracyjnej 
z Województwem Pomorskim, w postępowaniu odszkodowawczym i określenia wysokości odszkodowania
4. Uchwała Nr IX/42/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na 
terenie Gminy Kosakowo.
5. Uchwała nr IX/43/2011w sprawie współdziałania Gminy Kosakowo z Gminą Miasta Gdynia i Powiatem Puckim w zakresie 
realizacji zadania polegającego na zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka – Czernickiego – Wiejskiej – Szkolnej 
położonego na terenie Gminy Gdynia i Gminy Kosakowo oraz udzielenia pomocy �nansowej na ten cel i upoważnienia Wójta Gminy 
do podpisania porozumienia z Gminą Miasta Gdynia i Powiatem Puckim.
6. Uchwała Nr IX/44/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego. 
7. Uchwała Nr IX/45/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
8. Uchwała nr IX/46/2011 w sprawie  współpracy z Miastem Pontarlier (Republika Francuska)
9. Uchwala Nr IX/47/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia z Morskim Oddziałem 
Straży Granicznej we Władysławowie 
10. Uchwała Nr IX/48/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia z Zarządem Oddziału 
Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych.



4 5

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA UTYLIZACJĘ ODPADÓW AZBESTOWYCH 
PRZY WYMIANIE LUB LIKWIDACJI POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W BUDYNKACH 

MIESZKALNYCH

§ 1
1. Do�nansowaniem ze środków budżetu gminy są objęte zadania służące ochronie środowiska polegające na utylizacji odpadów 
powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na obiektach budowlanych.
2. Do�nansowanie mogą uzyskać osoby �zyczne będące właścicielami lub użytkownikami obiektów budowlanych na terenie Gminy 
Kosakowo.
3. Środki przekazywane są w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów utylizacji zadania, po jego zakończeniu.

§ 2
Do�nansowanie obejmuje pokrycie części kosztów utylizacji odpadów azbestowych związanych z wymianą lub likwidacją pokryć 
dachowych i elewacji tzn.: rozebranie pokrycia z płyt azbestowo - cementowych, transport i utylizację odpadów przez podmiot 
uprawniony.

§ 3
Wysokość do�nansowania nie może przekroczyć łącznej wartości kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych 
przy wymianie pokrycia dachowego lub elewacji, nie może też przekroczyć 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 4
Prace, o których mowa w § 2 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający zezwolenie Starosty Puckiego na wytworzenie, 
transport oraz składowane odpadów niebezpiecznych (azbest) lub wykonawcy, którzy zawarli umowę z podmiotami, spełniającymi 
wymogi zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów azbestowych.

§ 5
Osoby ubiegające się o do�nansowanie powinny złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kosakowo przy ul. 
Żeromskiego 69 wypełniony wniosek, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zatwierdzeniu wniosku, 
ubiegający się o do�nansowanie zostanie o tym powiadomiony (§ 8.1.a), a wypłata środków pieniężnych nastąpi po wykonaniu 
zadania.

§ 7
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wysokości posiadanych środków.

§ 8
1. Podstawą wypłaty do�nansowania będzie:
a) pisemne zatwierdzenie wniosku przez Wójta Gminy lub osobę upoważnioną.
b) kserokopia faktur/y VAT wystawionych za przeprowadzoną utylizację azbestu (poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez 
składającego wniosek)
c) kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu 
terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych („poświadczona za zgodność 
z oryginałem”).
2. Wypłata kwoty do�nansowania, o której mowa w § 3 zostanie dokonana na wskazany rachunek bankowy składającego wniosek.

UCHWAŁA  NR VIII/28/2011 
RADY GMINY KOSAKOWO Z DNIA 5 KWIETNIA 2011 ROKU
w sprawie: udzielania dotacji na utylizację odpadów azbestowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r  nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 

z poźn. zm) 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:
§ 1

Uchwala się zasady udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji 
pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w budynkach mieszkalnych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr do niniejszej 

uchwały.
§ 2

Ustala się wzór wniosku o udzielenie dotacji, o jakiej mowa w § 1, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Biuletynie Rady i Wójta Gminy.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/28/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 kwietnia 2011 r.
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WYBORY SOŁECKIE

Zakończyły się wybory sołeckie na kadencję 2011-2015. Mieszkańcy wybrali sołtysów i rady sołeckie wspomagające działalność 
sołtysów.  

Średnia frekwencja na zebraniach wiejskich to 3,5 %. Najniższa była w Mostach 1,2%  i Suchym Dworze 1,4%, a najwyższa 
w Kazimierzu – 9,9%. W stosunku do wyborów w roku 2007 frekwencja spadła ogółem o 1,8 %. Średnia frekwencja w wyborach 
sołtysów – to 21,20% //najniższa w Pogórzu i Mostach, a najwyższa w Dębogórzu, Kazimierzu, Pierwoszynie/. W stosunku do wyborów 
w 2007r. frekwencja spadła o 4,03%. Małe zainteresowanie wyborami odnotowano w szczególności w sołectwach, gdzie zgłoszono jednego 
kandydata na sołtysa.

Wójt Gminy Kosakowo
Referat Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA UTYLIZACJĘ ODPADÓW AZBESTOWYCH 
PRZY WYMIANIE LUB LIKWIDACJI POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W BUDYNKACH 

MIESZKALNYCH

1. Dane o Wnioskodawcy

1.1 Imię i nazwisko: ......……...............................................................................................................…………………………....…………….

1.2 Data urodzenia: …………………………………………..........................................................……..……………………………………

1.3 Ulica ………………………………………………………………..…………………………........................................................……....

 kod pocztowy ………….........…. Miejscowość …..............……………..…. Województwo …...............................………………........

1.4 Telefon …………………………………………………………..……………………………….................................................................

1.5 NIP ……………………………………………..………………………………..…………………...........................................................

1.6 Nazwa i adres urzędu skarbowego ………….........................…………………………………..…………………...................................

1.7 Nazwa banku i numer rachunku ……………...........................................................…………………………………..…….....................

………………………………………………………………………………………….........................................................………………...

1.8 Wnioskowana kwota dotacji ………………………………………………………………..….............................................................. zł

1. Załączniki:
Do wniosku należy dołączyć:
1. Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem (zgodnie z § 32 ustawy Prawo Budowlane)
2. Kopię zgłoszenia robót organowi nadzoru budowlanego. (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez składającego wniosek)
3. Pisemną zgodę na kontrolę prac objętych wnioskiem.
4. Pisemną ofertę wykonawcy prac objętych wnioskiem (Wykonawcą musi być podmiot posiadający zezwolenie na wytworzenie, 

transport oraz składanie odpadów niebezpiecznych (azbest) lub mający umowy zawarte z podmiotami, które spełniają wymogi 
zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów azbestowych).

Kosakowo, dnia……………………………                 ......……….………………….
                               Podpis Wnioskodawcy

Podstawą wypłaty do�nansowania będzie:
1. pisemne zatwierdzenie wniosku przez Wójta Gminy Kosakowo lub osobę upoważnioną.
2. kserokopia faktur/y VAT  wystawionych za przeprowadzoną utylizację azbestu (poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez 

składającego wniosek).
3. kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczaniu 

terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych („poświadczona za zgodność 
z oryginałem”).

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/28/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 kwietnia 2011 r.
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Rejon Nr XI – obsługiwany przez asp. Sławomir CHYŁA
Wykaz miejscowości:
• Rewa
• Mosty
• Mechelinki
• Pierwoszyno

Podajemy poniżej dane dot. poszczególnych sołectw, które również zostały opublikowane w Internecie na www.bip.kosakowo.pl  
w zakładce sołectwa oraz na stronie internetowej Gminy  /dostępne przez cały czas:
SOŁECTWO DĘBOGÓRZE 
Sołtys: Józef Melzer, adres zamieszkania: Dębogórze, ul. Roślinna 9, tel. kom. 664 185 581, e-mail: melzer@kosakowo.pl
Rada Sołecka: Teresa Kaleta – Stryczek, Radosław Styn, Piotr Dymon, Piotr Gloza, Sebastian Draga 
SOŁECTWO DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE 
Sołtys: Bożena Wolf-Sobieralska, adres zamieszkania: Dębogórze Wybudowanie, ul. Boczna 13, tel. kom. 664 736 193, 
e-mail:  sobieralska@kosakowo.pl 
Rada Sołecka: Zbigniew Grablowski, Ireneusz Potocki, Andrzej Toruńczak, Dorota Walkusz, Kazimiera Samson - Kwiel
SOŁECTWO KAZIMIERZ 
Sołtys: Jadwiga Wrzałek, adres zamieszkania: Kazimierz,  ul. Św. Marka 50, tel. kom. 664 735 761, e-mail:wrzalek@kosakowo.pl
Rada Sołecka: Eryka Ulenberg, Urszula Brechelke, Hildegarda Skurczyńska, Sabina Skurzyńska, Alicja Brzozowska 
SOŁECTWO KOSAKOWO 
Sołtys: Anna Chojnicka, adres zamieszkania: ul. Chrzanowskiego 2, tel. kom. 664 736 959, e-mail: chojnicka@kosakowo.pl, 
adres strony internetowej: www.wieskosakowo.pl, 
Rada Sołecka: Małgorzata Grzelak, Jan Śliwiński, Anna Kloka, Jadwiga Piotrowska, Jerzy Stankiewicz 
SOŁECTWO MECHELINKI
Sołtys: Doering Sabina, adres zamieszkania Mechelinki, ul. Szkolna 40, kontakt: tel. kom. 664 196 357, 
e-mail: doering@kosakowo.pl 
Rada Sołecka: Chlebosz Danuta, Kwietniewska Magdalena, Kierszka Henryk, Denc Ilona, Mazur  Daniel
SOŁECTWO MOSTY 
Sołtys: Alina Merchel, adres zamieszkania: Mosty ul. Konwaliowa 29, tel. 604 225 869, e-mail: merchel@kosakowo.pl
Rada Sołecka: Zygmunt Miszewski, Mirosława Wacewicz, Danuta Mańczak, Stefan Kujawa, Jerzy Plotka, Henryk Jabłoński, Brunon 
Brill
SOŁECTWO PIERWOSZYNO
Sołtys: Ewa Purska, adres zamieszkania: Pierwoszyno, ul. Kaszubska 49, tel. kom. 664 185 525, e-mail: purska@kosakowo.pl
Rada Sołecka: Barbara Staniurska, Malwina Miotke, Ryszard Kloka, Bożena Mikicka, Alina Szydowska 
SOŁECTWO POGÓRZE 
Sołtys: Antoni Strzelec, miejsce zamieszkania: Pogórze, ul. Wiejska 72, tel. kom. 664 184 236, e-mail: strzelec@kosakowo.pl 
Rada Sołecka: Marta Skulska, Czesław Wróblewski, Mariusz Szałucho, Adam Fajks, Janusz Tomaszewski, Zo�a Rudzka, Iwona 
Grudzińska
SOŁECTWO SUCHY DWÓR 
Sołtys: Bożena Roszak, adres zamieszkania: Suchy Dwór, ul. Reja 15, tel. kom. 664 184 870, e-mail: roszak@kosakowo.pl
Rada Sołecka: Ewa Nastały, Joanna Zaborska, Joanna Drażdzyńska, Arkadiusz Żaczek, Maria Owanek 
SOŁECTWO REWA
Sołtys: Marcin Kopitzki, adres zamieszkania: Rewa, ul. Morska 121, kontakt: tel. kom. 664 184 382, e-mail: kopitzki@kosakowo.pl 
Rada Sołecka: Edyta Pospieszyńska, Katarzyna Milanowska, Jarosław Wittstok, Zdzisław Migga, Jacek Hennig  

REJONY SŁUŻBOWE DZIELNICOWYCH KOMISARIATU POLICJI W KOSAKOWIE:

Rejon Nr XII – obsługiwany przez st. sierż. Arkadiusz 
KUPCZAK
Wykaz miejscowości:
• Kazimierz
• Dębogórze
• Dębogórze 

wybudowanie
• Suchy dwór
• Pogórze
• Kosakowo

Wieczór sobótkowy

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział w Dębogórzu KTG 
Wierchy oraz sołectwo Pierwoszyno zapraszają mieszkańców 
gminy Kosakowo na wieczór sobótkowy w Pierwoszynie  (boisko 
leśne – zakończenie ul. Diamentowej), który odbędzie się 23 

czerwca o godzinie 18:00. W programie ognisko, pieczenie 
kiełbasek, przejście nad morzem z pochodniami i puszczanie 
wianków. 
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Zakres zadań dzielnicowego reguluje treść Rozdziału 2 Zarządzenia Nr  528 
Komendanta Głównego Policji z dnia 06 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod 
wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych, 
mianowicie:

§8.
1. Dzielnicowy realizuje zadania w granicach przydzielonego mu rejonu 

służbowego.
2. Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:
 1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod 

 względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na 
 stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

 2) realizowanie zadań z zakresu pro�laktyki społecznej;
 3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i 

 wykroczeń;
 4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz 

 przepisów prawa miejscowego.
§ 9.

1. Dzielnicowy przeprowadzający rozpoznanie gromadzi niezbędne informacje 
dotyczące swojego rejonu służbowego, w szczególności w zakresie:

 1) stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej 
 i środowiskowej;

 2) lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;
 3) kon�iktów społecznych oraz ich genezy;
 4) planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, 

 kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
2. Informacje jawne, uzyskane w toku rozpoznania, dzielnicowy gromadzi 

w teczce rejonu.
3. Informacje mające szczególny wpływ na poziom bezpieczeństwa publicznego 

dzielnicowy przekazuje bezpośredniemu przełożonemu.
§10.

1. W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy na bieżąco zdobywa 
informacje o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie 
służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia 
i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
a w szczególności o osobach:

 1) karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu 
 kary;

 2) podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;
 3) uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków 

 odurzających;
 4) nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.
2. Dzielnicowy w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, podejmuje 

następujące czynności:
 1) prowadzi z nimi rozmowy pro�laktyczne;
 2) stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego i społecznego 

 lub występuje o ich zastosowanie;
 3) inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy w umieszczeniu 

 w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym.
3. W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy powinien utrzymywać kontakty 

z osobami, które - z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz 
w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami - mogą mieć 
wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być 
podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń.

4. Dzielnicowy powinien kontaktować się z osobami - potencjalnymi o�arami 
przestępstw i wykroczeń - w celu wskazania im właściwych sposobów 
unikania zagrożenia.

§11.
Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe następujących miejsc: 
1) wymagających szczególnego nadzoru:
 a) ze względu na nasilenie przestępczości narkotykowej i alkoholowej,
 b) punktów gromadzenia się osób zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu 

 publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane 
 o popełnianie przestępstw i wykroczeń,

 c) bazarów i targowisk oraz okolic lokali gastronomicznych,
 d) miejsc grupowania się nieletnich mogących stanowić zagrożenie 

 bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 e) obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na 

 położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność 
 sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

2) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, 
skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń 
obrony cywilnej; 

3) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych 
i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów 
budynków komunalnych;

4) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-
wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz 
transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, 
w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów;

5) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, 

przystanków, stacji benzynowych, pogotowia technicznego, informacji 
turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

§12.
Na podstawie prowadzonego rozpoznania, dzielnicowy zgłasza kierownikowi 
rewiru dzielnicowych lub innemu policjantowi, o którym mowa w § 7, 
wnioski i propozycje, co do liczby oraz rozmieszczenia służb patrolowych 
i czasu pełnienia przez nie służby, z jednoczesnym wskazaniem propozycji 
konkretnych przedsięwzięć w stosunku do osób podejrzewanych 
o popełnianie przestępstw i wykroczeń.

§13.
Dzielnicowy realizuje zadania pro�laktyki społecznej, w szczególności, przez:
1) inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze 

pro�laktycznym i prewencyjnym, współdziałając z innymi policjantami;
2) inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do 
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii;

3) informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie 
instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych 
sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

4) utrzymywanie kontaktu z o�arami przestępstw oraz inicjowanie działań 
mających na celu rozwiązanie problemu strachu, a także organizowanie 
doradztwa dla tej grupy osób;

5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
§14.

W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest 
obowiązany do:
1) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu 

informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 
w szczególności do:

 a) udzielenia pomocy o�arom - do momentu przybycia służb 
 ratowniczych,

 b) zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów  
 -  do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,

 c) ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów 
 sprawców;

2) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub 
ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych 
w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;

3) bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w swoim rejonie służbowym;
4) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia 

sprawcy czynu niedozwolonego i udowodnienia mu winy,
§15.

1. Zakres zadań dzielnicowego pełniącego służbę na terenach miejskich nie 
obejmuje:

 1) prowadzenia postępowań sprawdzających i przygotowawczych;
 2) prowadzenia spraw dotyczących osób poszukiwanych i zaginionych;
 3) pełnienia takich form służby, jak:
  a) konwojowa,
  b) ochronna,
  c) dyżurna,
  d) dochodzeniowo - śledcza w dyspozycji, dyżurnego 

  jednostki organizacyjnej Policji.
2. Dzielnicowy pełniący służbę na terenach miejskich i pozamiejskich - na 

polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach - może być skierowany do pełnienia służby 
patrolowej pod warunkiem, że rejon patrolu obejmował będzie rejon 
służbowy tego dzielnicowego albo rejon służbowy tego dzielnicowego i rejon 
służbowy z nim sąsiadujący.

§16.
1. Dzielnicowy pełniący służbę na terenach pozamiejskich - na polecenie 

kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach - może:

 1) prowadzić postępowania sprawdzające i przygotowawcze w sprawach 
 o przestępstwa popełnione w jego rejonie służbowym; 

 2) wykonywać zadania, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 3.
2. Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji określi katalog 

przestępstw, w związku z którymi dzielnicowy może prowadzić postępowania 
sprawdzające i przygotowawcze.

§17.
Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, przydzielając dzielnicowemu do 
realizacji inne zadania, w szczególności:
1) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem zawiadomienia 

o przestępstwie lub wykroczeniu;
2) wykonywanie czynności w ramach pomocy prawnej;
3) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia  jest 

obowiązany zapewnić dzielnicowemu możliwości właściwej realizacji jego 
podstawowych zadań.

W Komisariacie Policji w Kosakowie – z uwagi na brak w strukturach 
jednostki etatu Kierownika Rewiru Dzielnicowych - dzielnicowi podlegają 
bezpośrednio Kierownikowi Ogniwa Prewencji - aspirantowi sztabowemu 
Jarosławowi Fi�elskiemu.
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5 maja w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo odbył się 
Wieczór Poetycki, poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II. 
Przybyli Goście podzielili się osobistymi przeżyciami związanymi 
ze spotkaniami z naszym Papieżem, a poeci zaprezentowali 
wiersze, zarówno swoje, jak i Karola Wojtyły. 

Przy okazji Wieczoru, nastąpiło uroczyste otwarcie bogatej 
ekspozycji medali, znaczków pocztowych oraz książek związanych 
z Papieżem Janem Pawłem II, pochodzących  z prywatnej kolekcji 
Wójta Jerzego Włudzika. Wystawę można oglądać  do końca maja 
br.

Zapraszamy.

„Tysiące gości naszych, przebywających latem w Sopotach, 
odbywa wycieczki tylko do przeróżnych restauracyi na około 
Sopot, do Gdańska, Oliwy, Brzeźna, „Westerplatte”, „Heubude” 
lub wreszcie na półwysep helski do Helu, oglądając przy tem już 
to tylko obojętne nam miejscowości, już to tylko naszej przeszłości 
pamiątki; tysiące nie wie, że o kilka kilometrów od Sopot są 
i w kraju nie daleko od morza i przy jego brzegu wsie rolnicze 
i rybackie, kaszubskie, polskie, nasze, żywe!

Czasem tylko zajdzie kto przypadkiem prawie do Oksywia; 
zdziwiony odnajduje tam swoich i zdumiony patrzy jakie ono 
piękne; czasem tra� kto — z Warszawy — i dalej, do Wielkiej Wsi 
lub Jastarni.

To jednak i wszystko. Nie było bowiem dotychczas książeczki, 
która by uwagę naszą zwróciła przeważnie na brzeg kaszubski, na 
jego urodę i na jego lud. Nie wiedząc, czy i kiedy uczyni to kto inny, 
mający więcej do tego prawa, jaki syn kaszubskiej ziemi, napisałem 
książkę tę tak jak umiałem.” 

z przewodnika Bernarda Chrzanowskiego „Na Kaszubskim 
Brzegu”

7 maja odbył się w naszej gminie Ogólnopolski Sejmik 
Krajoznawczy “Bernard Chrzanowski na kaszubskim brzegu”, 
którego głównymi organizatorami byli: Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - Krajoznawcze oraz Wójt Gminy Kosakowo. Wśród 
współorganizatorów znalazła się nasza gminna Biblioteka, która 
m.in. wraz z Alicją Wrzosek, prezesem Klubu Krajoznawców 
“Bliza” OM PTTK w Gdyni, przygotowała towarzyszącą 
Sejmikowi wystawę zatytułowaną “Bernard Chrzanowski na 
Pomorzu Gdańskim”. Patronat honorowy nad Sejmikiem objęli: 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz 
Prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński, natomiast 
patronat medialny objęły następujące magazyny/czasopisma: 
Pomerania, Jantarowe Szlaki, Gościniec i Kurier Kosakowski.

Okazją do tego wydarzenia kulturalnego była przede 
wszystkim 150. rocznica urodzin Bernarda Chrzanowskiego, 
100. rocznica wydania przewodnika „Na kaszubskim brzegu” 
oraz 25. rocznica przeniesienia jego prochów ze Skolimowa 
do Oksywia, a ponadto promocja Gminy Kosakowo, którą 

WYDARZENIA KULTURALNE

Chrzanowski odwiedzał i opisał w swoim przewodniku, 
85. rocznica nadania praw miejskich Gdyni oraz jubileusz 
60-lecia PTTK i 83-lecia Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św.  w intencji 
Bernarda Chrzanowskiego w kościele pw. Św. Michała Archanioła 
w Oksywiu, a następnie delegacje złożyły kwiaty na grobie 
Chrzanowskiego. Wartę honorową przy grobie pełnili harcerze.

O godzinie 11:00 w Gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie otwarto Sejmik. Zaproszonych gości w języku 
kaszubskim przywitał Wójt Gminy Kosakowo. Po nim słowo 
wstępne wygłosili: Stanisław Sikora Prezes Pomorskiego 
Porozumienia Oddziałów PTTK w Gdańsku, wiceprezes 
Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński, Marta Chełkowska 
Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, Ewa Łowkiel Wiceprezydent Miasta 
Gdyni oraz Józef Borzyszkowski Prezes Instytutu Kaszubskiego 
w Gdańsku. Wręczono wyróżnienia i dyplomy. Po ceremonii 
odbył się występ naszego gminnego Chóru „Morzanie”.

Po części powitalnej rozpoczęły się wystąpienia programowe, 
Pierwsze z nich, na które złożyły się 3 referaty, poświęcono 
Gminie Kosakowo (jej historii, kulturze i gospodarce), drugi 
natomiast, składający się z 4 wystąpień, przybliżył gościom postać 
Bernarda Chrzanowskiego - patrioty, polityka i krajoznawcy.

Następnie uczestnicy Sejmiku wyruszyli w pieszą wycieczkę 
śladami Bernarda Chrzanowskiego na trasie: Pierwoszyno - 
Mechelinki - Rewa. Przewodnikami byli: Zygmunt Miszewski 
oraz Alicja Wrzosek. Głównym punktem wycieczki było nadanie 
imienia „Bernard” dębowi, pod którym na początku XX wieku 
odpoczywał Chrzanowski (stało się to na podstawie uchwały 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 kwietnia br.). Wójt oraz Prezes 
ZG PTTK uroczyście odsłonili tabliczkę upamiętniającą ten akt. 
W Sejmiku wzięło udział ponad 160 osób.

Przy okazji omawianego wydarzenia wydano Materiały 
z Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznawczego „Bernard 
Chrzanowski na kaszubskim brzegu”, które otrzymali wszyscy 
uczestnicy. Egzemplarz w/w materiałów jest również dostępny 
w gminnej bibliotece. Zachęcamy do lektury. Ponadto 
organizatorzy przygotowali okolicznościową pieczątkę oraz 
plakietki.

PAPIESKI WIECZÓR POETYCKI 

OGÓLNOPOLSKI SEJMIK KRAJOZNAWCZY
„BERNARD CHRZANOWSKI NA KASZUBSKIM BRZEGU”
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od zapomnienia dawnych dziejów gminy Kosakowo. Wyrazy 
podziękowania dla Autora złożyli również: Wójt Jerzy Włudzik, 
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Marek oraz Sołtys wsi 
Mosty Alina Merchel wraz z radą sołecką.

Kulminacyjnym punktem wieczoru było wodowanie książki 
„Kolory przeszłości”. Aktu tego dokonała Alicja Matysiewicz, 
wypowiadając następujące słowa: Płyń w szeroki świat poprzez 
zatoki, morza, oceany. Przemierzaj lądy znane i nieznane. Po to, 
by chwałę ziemi kosakowskiej zanieść po wszystkie krańce globu 
ziemskiego. Niech wszystkie pokolenia poznają historię naszej 
gminy. Dotrzyj pod każdy dach, aby mieszkańcom nieobce były 
dzieje naszej małej ojczyzny. Zajrzyj do bibliotek naszych szkół i 
przedszkoli. Pokaż naszą miłość do małej ojczyzny, którą za nas na 
papierze utrwalił autor książki Pan Zygmunt Miszewski. Podczas 
wodowania „Matce Chrzestnej” towarzyszył Mariusz Miszewski, 
syn Autora. Symbolicznie zwodowany pierwszy egzemplarz 
wręczono Wójtowi, dzięki wsparciu �nansowemu którego książka 
mogła się ukazać. Zaproszeni Goście w prezencie otrzymali 
książkę z dedykacją Autora.

Gratulujemy Panu Zygmuntowi Miszewskiemu wydania 
kolejnej pozycji książkowej o historii naszej gminy i życzymy 

dalszych sukcesów, zwłaszcza na polu pisarskim.

W czwartek 12 maja w Domu Kaszubskim w Dębogórzu 
odbyła się promocja najnowszej książki mieszkańca naszej 
Gminy Pana Zygmunta Miszewskiego „Kolory przeszłości”, 
zorganizowana przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika 
oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo. W dziesięciu 
opowiadaniach składających się na tę książkę odnaleźć 
można bogaty obraz przeszłości naszej Małej Ojczyzny, w 
którym odzwierciedla się zarówno wielka historia narodu, jak 
i indywidualne historie konkretnych postaci.

W Prologu Autor pisze: „Spoglądanie za siebie w poszukiwaniu 
faktów znamiennych dla ludzi, zamieszkujących określony obszar 
czy region, pobudzane ludzką ciekawością, zawsze było dla wielu 
czynnością frapującą. Gdy do tego sięga się po pióro, by opisać 
rozpatrywany fakt w świetle własnych, subiektywnych odczuć, staje 
się to zajęciem pochłaniającym na tyle określony czas, że przestaje 
się on liczyć. Temat zaczyna dominować nad całym tokiem 
postępowania, a pojawiające się nowe fakty stanowią o tym, że 
w owym cieście coraz więcej rodzynek. I w ten oto sposób literatura 
zwycięża nad czasem, a historia staje przed nami we wszystkich 
swoich barwach.”

Słowo wstępne o Autorze wygłosiła Anna Kloka, a o samej 
książce - Karol Dettlaff. Wysłuchaliśmy również recitalu 
fortepianowego w wykonaniu Karola Dettlaffa, będącego 
formą podziękowania dla Pana Zygmunta Miszewskiego 
przede wszystkim za chęć odkrywania przeszłości, za ocalanie 

WODOWANIE KSIĄŻKI „KOLORY PRZESZŁOŚCI”

Dzień Strażaka 

W dniu 7 maja br. w nowo wybudowanej świetlicy 
strażackiej przy ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Strażaka. W święcie uczestniczyli 
Wójt, Przewodniczący Rady Gminy, ks. kanonik Jan Grzelak oraz 
gospodarze obiektu - członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kosakowie wraz z rodzinami.

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych Jerzy Włudzik. Po serdecznym przywitaniu gości 
podziękował strażakom za ich trud i poświęcenie w działaniach 
ratowniczo – gaśniczych. Następnie ksiądz kanonik Jan Grzelak 
dokonał poświęcenia świetlicy, po czym wspólnie ze strażakami 
pomodlili się, prosząc o bezpieczeństwo dla siebie i mieszkańców 
Gminy Kosakowo. O�cjalną cześć uroczystości zakończyło 
wręczenie medali zasłużonym strażakom. Srebrne medale za 
zasługi dla pożarnictwa otrzymali: druh Zbigniew Konkol, druh 
Paweł Trepczyk. Brązowym medalem został uhonorowany druh 
Mariusz Marek. Odznaki Wzorowego Strażaka otrzymali druh 
Stanisław Tomeczkowski i druh Rafał Stankiewicz.

GRATULUJEMY
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Projekt „Klechda o Bece” - spotkanie w bibliotece 

28 kwietnia br. w ramach Programu Wspierania 
Aktywności Lokalnej Razem Możemy Więcej Fundacji 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, odbyło 
się spotkanie w Bibliotece Publicznej w Kosakowie. 
Dzieci i młodzież z naszej Gminy zapoznała się 
z najważniejszymi celami Projektu „Klechda o Bece”. 
Pod kierunkiem dyrektor Biblioteki Anny Kloka oraz 
tut. specjalisty ds. turystyki i rekreacji Agnieszki Słembarskiej, 
uczestnicy projektu rozpoczęli poszukiwania historyczne, 
zanurzyli się w świat legend i opowieści związanych z terenami 
dzisiejszego Rezerwatu Beka. Spotkanie zakończyły warsztaty 
teatralne poprowadzone przez Karola Dettlaffa.

Wycieczka do Rezerwatu Przyrody „Beka” 

W ramach Programu Wspierania Aktywności 
Lokalnej Razem Możemy Więcej Fundacji Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, odbyła się 10 maja 
wycieczka do Rezerwatu Przyrody „Beka”, obejmującego 
m.in. północno-zachodnie tereny Gminy Kosakowo. 
Grupa młodzieży pod opieką dyrektor Biblioteki 
w Kosakowie Anny Kloka, pracowników Referatu ds. 

Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji: Agnieszki Słembarskiej, 
Adama Schrödera i Karola Dettlaffa, zwiedziła piękne tereny 
Rezerwatu Przyrody Beka, poznałwa historię dawnej miejscowości 
oraz zdobyła wiedzę dotyczącą ochrony przyrody. 

VI Spotkania Chóralne w ramach integracji 
europejskiej 

W Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 29 kwietnia 
2011r. odbyły się VI już Spotkania Chóralne. Jest to coroczna 
sztandarowa impreza chóru Morzanie, w której udział biorą chóry 
z województwa pomorskiego.

W koncercie wystąpił gościnnie francusko-szwajcarski 
chór „La Campanelle”. Występy zachwyciły słuchających. Po 
koncercie, przy wspólnym poczęstunku, rozmawiano o muzyce, 
wymieniano uwagi i doświadczenia .

Jubileusz chóru „Morzanie” 

28 kwietnia br. w kościele Podwyższenia Krzyża  Świętego 
odbyła się uroczystość z okazji dziesięciolecia istnienia rodzimego 
chóru „Morzanie”. Rozpoczęto ją mszą świętą, po której 
w wypełnionym po brzegi  kościele Jubilat wystąpił z koncertem. 
Program występu był bardzo 
bogaty i przekrojowy - od  
renesansu do współczesności.  
Uroczystość zaszczycił 
zaprzyjaźniony z „Morzanami” 
chór „La Campanelle” . Chórom 
towarzyszyła Gdyńska Orkiestra 
Symfoniczna.  Koncert 
zakończono dwoma utworami 
wykonanymi przez oba chóry.

Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego
 pod Checz Nordowych Kaszebów 

6 maja odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania 
kamienia węgielnego pod Checz Nordowych Kaszebów.
w Kosakowie, siedzibie tut. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście i mieszkańcy. 
Wśród o�cjeli nie zabrakło wice prezesa  Zrzeszenia Kaszubsko 
– Pomorskiego, Teresy  Hoppe, Starosty 
Puckiego - Wojciecha Dettlaffa, wice 
Wójta Gminy Zdzisława Miszewskiego, 
wice  prezesa Banku Rumia Spółdzielczego 
Pani Wandtke, Wójta Gminy Puck 
Puszkarczuka, prezesa LGD Małe Morze, 
Senatora RP - Doroty Arciszewskiej, ks. 
kanonika Jana Grzelaka z Kosakowa, ks. 
kanonika  - Stanisława Jarzembskiego. Z 
Rewy. 

Całość prowadził Tomasz Krause. Odczytano i poświęcono 
akt erekcyjny. Następnie symbolicznie kielnią  wrzucano zaprawę 
pod budowę. Uroczystość uświetnił „Chór Morzanie”.

Prezes ZKP O/Dębogórze Danuta Tocke podziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się rozpoczęcia tej budowy, na którą 
na pierwszy jej etap ZKP otrzymało do�nansowanie z U.E., a na 
drugi etap pozytywną wery�kację wniosku. 

I my trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało.

Wnioskodawca projektu Klechda o Bece – historyczno – artystyczne poszukiwania młodzieży: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy 
Kosakowo, Partnerzy: Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo i Gmina Kosakowo
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Teatr Kurtyna z Krakowa 

Już po raz 12.  w naszym Gimnazjum gościliśmy aktorów 
z Teatru Kurtyna, tym razem z  przedstawieniem „Gniew ”. Jak 
zawsze przedstawienie miało charakter pro�laktyczny. Tym razem 
tematem przewodnim było „Zagrożenie dla Zdrowia, wynikające 
z nadużywania alkoholu - problem alkoholizmu w rodzinach.”

Gimnazjaliści z dużym 
zainteresowaniem przyjęli 
występ, po zakończeniu którego 
dyskutowali z trenerem na 
nurtujące ich tematy i problemy 
związane z tematyką. Obyśmy 
umieli wyciągnąć z tego 
typu widowisk odpowiednie 
wnioski.  

KOLONIE – 2011
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Dębogórzu jako 
organizator letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosakowo 
informuje o zasadach
organizacji kolonii w roku bieżącym:

Liczba uczestników: 90 uczniów szkół gminnych w wieku od 10 lat do 16 lat (w tym dzieci podlegające opiece 
GOPS i Komisji Pro�laktyki), Kierownik kolonii sam dobiera kadrę.

1. Kolonie w Żerkowie - termin: 04 lipiec – 16 lipiec 2011 roku
Łącznie: 45 uczniów (3 grupy) – w tym uczniowie �nansowani przez GOPS i Gminną Komisję Pro�laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kierownik kolonii: p. Lucyna Madelska ZSP Dębogórze, 3 opiekunów, 1 pielęgniarka p. Renata Godlewska

2. Kolonie w Krościenku – termin podamy w następnym numerze Biuletynu
Łącznie: 45 uczniów (3 grupy) – w tym uczniowie �nansowani przez GOPS i Gminną Komisję Pro�laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kierownik kolonii: p. Anna Podgórska SP Mosty, 3 opiekunów, 1 pielęgniarka p. Renata Godlewska

3. Kolonie z Dukszt w Rewie , termin: 09 lipca – 21 lipca 2011
Łącznie: 25 uczniów + 4 opiekunów + kierownik
Kierownik kolonii: p. Hildegarda Skurczyńska ZSP Dębogórze

4. Kolonie z Żerkowa - termin: 05 lipca – 17 lipca 2011
Łącznie: 45 uczniów (3 grupy) + 5 osób dorosłych,  kierownik: p. Wołoszczyk + 3 opiekunów + pielęgniarka).
Przyjmujący: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Dębogórze, organizator w Żerkowie: 
p. Andrzej Mańkowski (tel. 62 7403015)

5. Kolonie z Krościenka - termin: 25 lipca – 07 sierpnia 2011
Łącznie: 45 uczniów (3 grupy) + 5 osób dorosłych (kierownik + 3opiekunów+ pielęgniarka)
Przyjmujący: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Dębogórze, organizator w Krościenku: 
p. Agata Sopkowska (tel.18 2623449, 2623077)

Karty kolonijne zostały dostarczone do szkół 8 kwietnia 2011 roku. 
KONTAKT: 58 679 13 25 dyrektor H. Foltynowicz, kierownik E. Dombrowska

Zespół Szkoły Podstawowej  im. Obrońców Kępy Oksywskiej
i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu
ul.Pomorska 30, 81-198 Kosakowo  tel/fax  58 679 13 25
www.spdebogorze.edupage.org  spdebogorze.dyrektor@wp.pl  spdebogorze@poczta.onet.pl

Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo 
Inspektora Zgrozy 

W ramach wdrażania programu Samorządowej Agendy 21 
pn. Razem chronimy środowisko, a przede wszystkim Unijnego 
Programu Global Finance Ltd., 10 maja bieżącego roku 

w Gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie odbył się 
jednodniowy cykl spektakli dla 
dzieci i młodzieży z naszych 
szkół: „Zielona afera czyli 
ostatnie śledztwo Inspektora 
Zgrozy”, przygotowany przez 
Ośrodek Edukacji i Kultury 
Ekologicznej w Gdańsku.
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KONKURS PAPIESKI

Podczas uroczystego apelu 27 kwietnia zostały przedstawione 
wyniki konkursu papieskiego zorganizowanego przez nauczyciela 
biblioteki szkolnej w Dębogórzu panią Annę Wróblewską. 
Klasy młodsze miały za zadanie namalować portret „Lolka 
Wojtyły, czyli papieża, który też był dzieckiem”, natomiast 
klasy starsze przygotowywały albumy na temat Jana Pawła II. 
W obu konkursach łącznie udział wzięło 50 uczniów. Wszystkie 
dostarczone prace były wykonane bardzo starannie, z dużą 
pomysłowością i zaangażowaniem, dlatego przyznano wiele 
nagród ex aequo. 

4 maja 2011 roku odbył się
Jubileusz 91. Urodzin

Pani Czesławy Kuczewskiej 
z Pogórza

Życzymy Zdrowia i szczęścia!

NASI JUBILACI

KALENDARZ IMPREZ W GMINIE KOSAKOWO 
MAJ-CZERWIEC-LIPIEC 2011 

 
TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE 

MAJ 2011 

2-31.V 
Ekspozycja medali i znaczków pocztowych 

z Papieżem Janem Pawłem II 
Biblioteka Kosakowo 

Biblioteka Publiczna 
w Kosakowie 

26.V Dzień Matki i Ojca SP Pogórze Dom Kultury w Pierwoszynie 
27.V Święto Dnia Matki Sołtys Pogórza SP w Pogórzu 
27.V Konkurs Znam Legendy Polskie ZSPiSSM Dębogórze ZSPiSSM w Dębogórzu 
27.V, 
18:30 

Koncert Chóru Kameralnego 
Academia Concerto z Brazylii 

Wójt Gm. Kosakowo, 
RKiS Kosakowo 

Kościół w Pierwoszynie 

28.V, 9:30 Biegowe Grand-Prix Powiatu Puckiego LKS Puck, RKiS Kosakowo 
Start przy pętli autobusowej 

w Mechelinkach 

29.V Inauguracja Rozgrywek Letniej Ligi Piłki Nożnej Wójt Gm. Kosakowo, 
RKiS Kosakowo 

Boisko Orlik w Mostach 

30.V, 9:00 
Międzyszkolny Przegląd Zespołów Teatralnych 

Bawimy się w Teatr 
SP Mosty, RKiS Kosakowo Dom Kultury w Pierwoszynie 

31.V Dzień Otwarty dla absolwentów klas VI Gimn. Mosty Gimnazjum w Mostach 
CZERWIEC 2011 

1.VI Dzień Dziecka i Regionalne Święto Rodzinne ZSPiSSM Dębogórze ZSPiSSM w Dębogórzu 
1.VI, 
15:30 

Dzień Dziecka SP Mosty Boisko Orlik w Mostach 

3.VI 
VI Gimnazjada 

Międzyszkolny Turniej Wiedzy i Sprawności Gimn. Mosty Gimnazjum w Mostach 

4.VI, 
12:00 

Gminny Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny 
RKiS Kosakowo, Sołtys 
Dębogórza, GKPiRPA 

Boisko w Dębogórzu 

7-8.VI, 
9:00 

IV Festiwal Piosenki Dziecięcej 
Bajka w Piosence Dziecięcej 

Wójt Gm. Kosakowo, 
RKiS Kosakowo 

Dom Kultury w Pierwoszynie 

10.VI X Przegląd Pieśni o Morzu Jantarowi Bôt Wójt Gm. Kosakowo, 
ZKP o/Dębogórze 

Dom Kaszubski w Dębogórzu 

14.VI, 
19:00 

Trochę Bardziej Beczna Burza Szekspira RKiS Kosakowo Dom Kultury w Pierwoszynie 

16. VI 
Letnia Olimpiada Sportowa 

Szkół Podstawowych Gminy Kosakowo 
ZSPiSSM Dębogórze, 

RKiS Kosakowo 
Boisko SP w Dębogórzu 

16.VI, 
18:00 

I Kosakowska Noc Filmowa RKiS Kosakowo Dom Kultury w Pierwoszynie 

17.VI 
Św. Patrona Wsi Kazimierz połączone z Dniem Papieskim Jana 

Pawła II w VI rocznicę śmierci Sołtys Kazimierza Kazimierz 

17.VI Bal klas III Gimnazjum Gimn. Mosty Gimnazjum w Mostach 

17-19.VI Zlot Motocyklowy - Kosakowo 2011 
Klub Motocyklowy Pirates, 

Wójt Gm. Kosakowo 
Pierwoszyno 

19.VI Msza Kaszubska ZKP o/Dębogórze Boisko SP w Dębogórzu 

22.VI Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego Szkoły Gminy Kosakowo 
Szkoły gminne: Dębogórze, 

Mosty, Pogórze 
22-26.VI Wycieczka Kaszubska do Zaprzyjaźnionej Gminy Żerków ZKP o/Dębogórze Ziemia Jarocińska 

23.VI Noc Świętojańska. Święto Patrona Pierwoszyna Sołectwo Pierwoszyno Pierwoszyno 
23-25.VI Puchar Polski w Kite-Surfingu Ford-Kite Cup BO Sport Travel Szpyrk w Rewie 

25.VI Święto ulicy Kalinowej w Kosakowie p. Małgorzata Grzelak ul. Kalinowa w Kosakowie 
30.VI-
3.VII 

Heineken - Open'er Festival 2011 Alter-Art Lotnisko Gdynia-Kosakowo 

LIPIEC 2011 
9.VII III Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo Rewska Szkuta Szpyrk w Rewie 
9.VII, 
18:00 

Uroczystość Wmurowania Tablic w Ogólnopolskiej 
Alei Zasłużonych Ludzi Morza. Koncert Weroniki Korthals 

Wójt Gm. Kosakowo, 
RKiS Kosakowo 

Szpyrk w Rewie 

10.VII 
Wybory Małej Miss i Bursztynowej Miss Lata. 

Występ artystyczny 
Wójt Gm. Kosakowo, 

RKiS Kosakowo 
Scena Plenerowa 
w Mechelinkach 

30.VII Festyn z okazji 10-lecia Suchego Dworu 
Sołectwo Suchy Dwór, 

RKiS Kosakowo 
Boisko w Suchym Dworze 

31.VII Turniej Plażowej Piłki Siatkowej RKiS Kosakowo Plaża w Rewie 
 
Telefony: Wójt Gminy Kosakowo, Kancelaria Wójta - tel. (58) 660 43 00; Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji przy Urzędzie 
Gminy Kosakowo - tel. (58) 620 06 95; Biblioteka Publiczna w Kosakowie - tel. (58) 679 17 08; Gminna Komisja Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tel. (58) 660 43 46; Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Dębogórze - tel. 664 720 707; 
Kaszubski Regionalny Chór Morzanie - tel. 792 679 133; Zespół Szkoły Podstawowej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu 
- tel. (58) 679 13 25; Szkoła Podstawowa w Mostach - tel. (58) 679 13 21; Gimnazjum w Mostach - tel. (58) 679 23 90; Szkoła Podstawowa 
w Pogórzu - tel. (58) 665 76 30. 
 

Z klas I – III zwyciężyły dzieci: I miejsce – Julia Klemenska, 
II miejsce – Iwona Ulenberg i Karolina Klemenska, III miejsce 
– Mikołaj Filip oraz Aleksandra Klein. W kategorii klas IV 
– VI najpiękniejsze albumy przygotowały następujące osoby: 
I miejsce – Dominika Denc, Anna Gajzler, Zuzanna Tabakiernik, 
II – miejsce – Aleksandra Łochowska i Katarzyna Klemenska 
oraz Marta Nowosielska, III – miejsce – Kornelia Waras, Wiktoria 
Peplińska i Weronika Marcinkiewicz. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział 
w konkursie.

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

Ś.p.
Borski Antoni  z Rewy, lat 48

Hoe Brunon z Pogórza, lat 73
Kriesel Zo�a z Rewy, lat 75

Matyszczyk Elżbieta z Pogórza, lat 59
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Heineken - Open'er Festival 2011 Alter-Art Lotnisko Gdynia-Kosakowo 
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9.VII III Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo Rewska Szkuta Szpyrk w Rewie 
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Telefony: Wójt Gminy Kosakowo, Kancelaria Wójta - tel. (58) 660 43 00; Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji przy Urzędzie 
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w Pogórzu - tel. (58) 665 76 30. 
 

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Dzień Europy

W dniu 10 maja w Gimnazjum w Mostach miały miejsce 
szkolne obchody Dnia Europy, przygotowane przez Samorząd 
Uczniowski pod kierunkiem p. Anny Gerber i p. Katarzyny 
Rudeckiej. Główne ich cele to: rozwijanie wiedzy o kulturze krajów 
europejskich, rozwijanie wiedzy o historii krajów europejskich 

w powiązaniu z ich tradycjami 
kulturowymi, obyczajowymi 
i kulinarnymi, kształtowanie postaw 
do europejskiego dziedzictwa 
kulturowego, doskonalenie 
umiejętności korzystania 
z rozproszonych źródeł informacji, 
kształtowanie umiejętności 

segregowania informacji i wykorzystania mediów jako narzędzia 
pracy intelektualnej, doskonalenie wykorzystania technologii 
informatycznej, rozwijanie umiejętności pracy w zespole 
klasowym, rozwijanie umiejętności prezentacji na forum klasy, 
szkoły, integracja. 

Zadania realizowane w zespołach klasowych to między 
innymi: przygotowanie i prezentacja �agi wylosowanego kraju, 
przygotowanie prezentacji dwóch charakterystycznych postaci 
z wylosowanego kraju, mini playback show, bieg na krótkim 
dystansie, mokra włoszka – wykonanie fryzury, wykonanie 
plakatu, posteru wylosowanego kraju, pokaz mody, sprawdzenie 
znajomości hymnów Unii Europejskiej, potrawa, rysunek Damy 
z Łasiczką, konkurencje sprawnościowa – bieg w kaloszach, 
konkurencja sprawnościowa – łowienie jabłek.

Podsumowując, zmagania uczniów we wszystkich 
konkurencjach i zadaniach przewidzianych do realizacji 
przez poszczególne 
zespoły klasowe, 
wyniki przestawiają się 
następująco: I miejsce 
- klasa II B, II miejsce 
- klasa II C, III miejsce 
- klasa I A.

IV POMORSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY 
GDAŃSK 2011 ROK

W dniu 28 kwietnia uczniowie klas trzecich szkół 
podstawowych województwa pomorskiego mieli 
okazję zmierzyć się z trudną pisownią języka polskiego 
w IV Pomorskim Konkursie Ortogra�cznym, który odbył się 
w Centrum Edukacji Nauczycieli  w Gdańsku pod honorowym 
patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Etap Wojewódzki 
został przeprowadzony pod kierunkiem konsultanta mgr Korneli 
Maternickiej i konsultantów języka polskiego oraz doradców 
metodycznych.

Do konkursu przystąpiło ogółem 900 uczniów, a 60 uczniów  
zostało wyłonionych z etapów powiatowych województwa 
pomorskiego. 

Z radością informujemy, że wśród uczestników znalazła się 
uczennica klasy III c Szkoły Podstawowej w Mostach Sandra 
Tomaszewicz, która  doskonale poradziła sobie z trudnym 
i długim tekstem zajmując II miejsce. 

Serdecznie gratulujemy!

Dnia 13 kwietnia  na terenie szkoły odbył 
się Turniej Szachowy o Mistrzostwo Szkoły. 
Do szachownic zasiadło 10 zawodników. Oto 
osiągnięcia młodych szachistów z podziałem na kategorie 
wiekowe. Uczniowie klas 0-III: I miejsce – Filip Szea ( a także 
I miejsce w turnieju), II miejsce – Mikołaj Filip, III miejsce 
– Paweł Pepliński, IV miejsce  - Łukasz Siemczuk. Uczniowie klas 
IV – VI: I miejsce - Mateusz Ohler

W kategorii dziewcząt: I miejsce – Dominika Siemczuk, 
II miejsce – Nina Filip, III miejsce – Katarzyna Klemenska, 
IV miejsce – Agata Szea, V miejsce – Joanna Kazub. Laureatom 
pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych wręczono w nagrodę 
statuetki wraz z odpowiednimi grawerkami, a medale i imienne 
dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy. Naszym zdolnym, 
ambitnym i aktywnym uczniom serdecznie gratulujemy!

TURNIEJ SZACHOWY 
O MISTRZOSTWO SZKOŁY 
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GMINNA OLIMPIADA ZIMOWA klas I – III 

11 kwietnia 2011 roku w sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Mostach odbyła się Gminna Olimpiada 
Zimowa dla klas I – III. Organizatorem imprezy, jak co roku, 
jest  Szkoła Podstawowa w Pogórzu. Uczniowie wzięli udział 
w licznych grach i zabawach sportowych. Szkołę Podstawową 
w Dębogórzu reprezentowali: Kacper Kaleta, Dominika Siemczuk, 
Oliwia Ankiewicz, Martyna Królik, Jakub Dybcio, Bartłomiej 
Wojtaszewski, Małgorzata Śliwa, Łukasz Piórkowski, Martyna 
Mielewczyk i Jakub Błaszczyk. Mali sportowcy z naszej szkoły 
byli świetnie przygotowani i na zawodach bardzo dobrze sobie 
radzili z konkurencjami. Jesteśmy dumni z wysiłku, jakie dzieci 
włożyły w uczestnictwo w olimpiadzie. Z radością informujemy, 
że uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce!

Konkurs plastyczny „Powódź, pożar, dniem czy 
nocą – straż przychodzi Ci z pomocą.” 

W ostatnim czasie uczniowie Gimnazjum w Mostach wzięli 
udział w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
2010/2011 dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Powódź, pożar, 
dniem, czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. Organizatorem 
konkursu był Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędów Wojewódzkich. Szkolne jury miało niełatwe zadanie, 
ponieważ udział wzięło aż 22 uczniów.

Na etapie gminnym najlepsze prace przygotowali: Eliasz 
Paulina, Kumpiak Weronika, Bralla Rafał, Denc Natalia, Janta 
Angelika z Gimnazjum w Mostach.

Wszyscy w/w uczniowie zakwali�kowali się do eliminacji 
powiatowych. Prace były przygotowywane pod okiem opiekuna 
szkolnego, p. Anny Gerber. Nasz uczeń Rafał BRALLA z klasy 
II B zajął II miejsce w powiecie. Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się w dniu 11 kwietnia w Harcerskim Ośrodku Morskim 
w Pucku

Konkurs o wiedzy leśnej 

7 maja 2011 roku uczniowie Gimnazjum w Mostach brali 
udział w „VIII Edukacyjnym Konkursie Wiedzy Leśnej”, 
organizowanym przez Nadleśnictwo Wejherowo. Celem 
konkursu było upowszechnienie i popularyzacja wiedzy 

przyrodniczo - leśnej, wzbudzanie 
zainteresowań przyrodą oraz 
problemami współczesnego leśnictwa 
oraz promocja idei zrównoważonego 
leśnictwa, a także Międzynarodowego 
Roku Lasów.

I miejsce zajęli: Bartosz Płotka (II A), Konrad Komorowski 
(II B), Marcin Młynarczyk (III B), III miejsce zajęły: 
Aleksandra Bober (II B), Kinga Brociek (II B), Marta 
Dzwonkowska (II B), IV miejsce zajęły: Aneta Szturomska 
(II B), Karolina Mazur (II B), Paulina Wieczorek (II B)

Gratulujemy!

BIEG EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZY

Organizatorem Biegu Ekologiczno – Przyrodniczego 
był Zespół Szkoły Podstawowej i Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Dębogórzu. Uczestnikami konkursu uczniowie 
klas I – VI gminnych szkół podstawowych. Każda szkoła 
wystawiła dwie reprezentacje po sześć osób z klas I-III i IV – VI. 
Podczas biegu uczestnicy wykonali jedenaście zadań na leśnej 
trasie oznakowanej strzałkami i taśmami. Zadania konkursowe 
dotyczyły zagadnień związanych z ekologią i wiedzą o przyrodzie. 
Pogoda sprzyjała leśnej wędrówce i dzieci ochoczo podjęły się 
wyznaczonym im zadaniom. Szkołę Podstawową w Dębogórzu 
reprezentowały uczniowie: Joanna Kazub, Karolina Junak, 
Katarzyna Klemenska, Maria Iwaszko, Weronika Marcinkiewicz, 
Anna Gajzler – klasy starsze, Nina Filip, Mikołaj Filip, Karolina 
Klemenska, Dominika Kubiak, Filip Filipowicz, Maryna Dober 
– klasy młodsze. Wyniki „Biegu Ekologiczno – Przyrodniczego” 
są następujące: w kategorii klas I – III pierwsze miejsce 
– SP Dębogórze, drugie miejsce – SP Mosty, trzecie miejsce – 
SP Pogórze; w kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce – SP Mosty, 
drugie miejsce – SP Pogórze, trzecie miejsce – SP Dębogórze. Na 
zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.   

Wycieczka do ekodoliny

Uczniowie klasy II A i II B Gimnazjum w Mostach zajęli 
I miejsce w konkursie pt.”Ekspert E.E., czyli w trosce o Twoje 
środowisko”, organizowanym przez Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” z siedziba w Gdyni. Na terenie szkoły 
zorganizowano i przeprowadzono akcję zbiórki małogabarytowego 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), 
włączając w nią społeczność lokalną. Została zorganizowana 
wycieczka autokarowa do najnowocześniejszego w Polsce 
zakładu – „Eko doliny” w Łężycach. Nasi uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach edukacyjnych oraz zwiedzali zakład, pogłębiając 
swoją wiedzę o stosowanych tam technologiach i innowacjach.

Doceniając zaangażowanie uczniów, koordynatorów akcji 
oraz całej społeczności z terenu gminy Kosakowo udało 
się zebrać łącznie 480 sztuk „elektrośmieci” = 240 kg, co 
w przeliczeniu na 1 ucznia daje 3 „elektrośmieci” = 1,53 kg.

Damian KRUCKI uczeń klasy II B otrzymał specjalne 
wyróżnienie za przygotowanie pracy plastycznej pt. „ Mój 
zakład zagospodarowania odpadów”.

Gimnazjalny Turniej PENTOMINO

W dniach od 1 do 24 marca 2011 roku na terenie Gimnazjum 
w Mostach odbywał się I Gimnazjalny Turniej PENTOMINO. 
Pomysłodawcami i organizatorami konkursu byli uczniowie 
klasy I a: Adam Szczuka i Przemysław Nowicki. W zmaganiach 
wzięło udział 13 uczniów. Na początku rozgrywki odbywały 
się w poszczególnych klasach, w czasie ich trwania wyłoniono 
8 pół�nalistów. Finał odbył się w czwartek 24 marca. Finalistami 
zostali:
- I miejsce i tytuł mistrza PENTOMINO uzyskali egzekwo 

Przemysław Nowicki , Adam Szczuko oraz Kacper Kowalski,
- II miejsce i tytuł wicemistrza uzyskała Dorota Leszczyńska, 
- III miejsce uzyskał Bartosz Płotka.

Organizatorzy, biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie 
turniejem, zamierzają przygotować i przeprowadzić w najbliższej 
przyszłości podobny turniej na szczeblu gminy, skierowany do 
uczniów szkół podstawowych oraz klas I gimnazjum.
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SPORT
UKS LIDER DĘBOGÓRZE

SP Dębogórze w Finale Wojewódzkim Turnieju 
ORANGE CUP

Dnia 9 maja 2011 na boisku ze sztuczną nawierzchnią 
im. M. Płażyńskiego w Helu odbył się �nał powiatu Puckiego 
w  XVI Turnieju im. Marka Wielgusa. Na trzy zgłoszone zespoły 
stawiły się reprezentacje ZSO Hel i SP Dębogórze. Nie dojechali 
zawodnicy SP Starzyno. W rozegranym, wyrównanym meczu 
�nału powiatowego ZSO Hel uległ SP Dębogórze 0:1. UKS Lider 
Dębogórze / SP Dębogórze: Patryk Kaczyński, Piotr, Bobkowski, 
Paweł Marcinkiewicz, Mateusz Ohler, Adrian Gajzler, Marek 
Stefanowski, Kacper Kaleta - trener Mariusz Wiński. 

Zespół SP Dębogórze będzie reprezentował Powiat Pucki 
w �nale  wojewódzkim 21.05.11 roku w Stężycy.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w �nale 
wojewódzkim!!!

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
EURO-SEA 2011 

Gdańsk, 20 kwietnia 2011 r.
Darłowo, 12 maja 2011 r.

W dniu 20 kwietnia br. na obiekcie MOSiR Gdańsk (stadion 
Lechii) odbyły się grupowe eliminacje do Turnieju Euro-Sea 2011 
(piłkarze rocznika 1999 i młodsi). W naszej grupie eliminacyjnej 
znalazły się drużyny reprezentujące Gdańsk, Sopot, Gdynię oraz 
Gminę Kosakowo. Z uwagi na fakt, iż zespół Gdyni nie dotarł, 
organizatorzy w zastępstwie wystawili drugą ekipę Gdańska. 
Drużyna Gminy Kosakowo, w której znaleźli się zawodnicy UKS 
Sztormu Mostu, zajęła trzecie miejsce w grupie. W meczach padły 
następujące wyniki: Gdańsk - Gmina Kosakowo 13:0, Gmina 
Kosakowo - Sopot 4:0, Gdańsk II - Gmina Kosakowo 5:3.

Dwa pierwsze miejsca w grupie, premiowane awansem do 
turnieju �nałowego zajęły zespoły z Gdańska, ponieważ jednak 
drużyna Gdyni z przyczyn technicznych nie mogła wziąć udziału 
w turnieju �nałowym w Darłowie (12-13 maja br.), prawo do gry 
zyskała trzecia drużyna eliminacji - Gmina Kosakowo. Podobnie 
jak w Gdańsku, reprezentacja Gminy Kosakowo zajęła trzecie 
miejsce w grupie. Wyniki meczów grupowych: Elbląg - Gmina 
Kosakowo 4:0, Rewal - Gmina Kosakowo 3:0, Gmina Kosakowo 
- Gniewino 3:0 (vo) - ekipa Gniewina nie dojechała na Turniej.

Kadra zawodników reprezentujących Gminę Kosakowo: 
Dorian Ćwikliński, Przemysław Feldt, Marek Kaszuba, Tadeusz 
Kubiak, Kamil Lewandowski, Daniel Pieniawski, Dawid Pliński, 
Robert Szreder, Artur Terpiłowski, Michał Trocki, Szymon 
Wiatrowski, Miłosz Zawadzki. Trenerem rocznika 1999 UKS 
Sztorm Mosty jest Paweł Formella.

IV BIEGI PRZEŁAJOWE - POLSKA BIEGA 2011 
Pierwoszyno, 14 maja 2011 r.

W sobotę, 14 maja br. w pierwoszyńskich lasach odbyły 
się kolejne już biegi przełajowe. Termin biegów zbiegł się 
z ogólnopolską akcją Polska Biega 2011. Pogoda wyjątkowo nam 
w tym roku dopisała. Emocji sportowych nie zabrakło, a na trasie 
najlepsi okazali się:

Kategoria klas I-III dziewcząt: I miejsce - Dominika 
Jagielska (SP Bojano), II miejsce - Marta Przybyłowska (SP 
Pogórze). Kategoria klas IV-VI dziewcząt: I miejsce - Adelajda 
Barczak (SP Pogórze), II miejsce - Anna Gajzler (SP Dębogórze). 
Kategoria klas IV-VI chłopców: I miejsce - Norbert Stodolny 
(SP Pogórze), II miejsce - Jakub Padzik (SP Pogórze), III miejsce 
- Adrian Gajzler (SP Dębogórze), IV - Daniel Pieniawski (SP 
Pogórze), V - Mateusz Radek (SP Pogórze), VI - Mateusz Dołęga 
(SP Pogórze), VII - Sebastian Jagielski (SP Bojano), VIII - Kamil 
Heron (SP Pogórze), IX - Mikołaj Krysiak (SP Pogórze), X - 
Mateusz Wujke (SP Pogórze). Kategoria klas gimnazjalnych 
chłopców: I miejsce - Damian Jagielski (Gimn. Bojano), II 
miejsce - Michał Jaskulski (Gimn. Mosty).

Gratulujemy i zapraszamy za rok
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BIEGOWE GRAND-PRIX 
POWIATU PUCKIEGO 2011 

Mechelinki, 28 maja 2011 r.
W sobotę, 28 maja 2011, w Mechelinkach odbędzie się 

kosakowski etap Biegowego Grand-Prix Powiatu Puckiego. Start 
tradycyjnie przy pętli autobusowej, zgłoszenia przyjmowane będą 
na miejscu między godz. 9:30 a 9:50. Start pierwszego biegu 
- godz. 10:00. Zawodnicy startują w następujących kategoriach 
wiekowych: kobiety - open, dziewczęta do lat 15, chłopcy do lat 
15, mężczyźni 16-30 lat, mężczyźni 31-45 lat, mężczyźni 46-65 lat 
oraz mężczyźni powyżej 65 lat. Biegacze w wieku do 15 lat mają 
do pokonania dystans ok. 2,5 km; bieg otwarty liczy ok. 5,0 km.

Terminy poszczególnych etapów Biegowego Grand-Prix 
Powiatu Puckiego: 30.04.2011 - Miasto Puck, 28.05.2011 - 
Gmina Kosakowo, 25.06.2011 - Gmina Krokowa, 23.07.2011 
- Miasto Hel, 20.08.2011 - Miasto Jastarnia, 24.09.2011 - Miasto 
Władysławowo, 22.10.2011 - Gmina Puck (Leśniewo - Piaśnica).

X Turniej  piłkarski o puchar 
Gminnej Komisji Pro�laktyki

 i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kosakowie 

W dniu 8 maja na „Orliku „ w Mostach odbyły się jubileuszowe 
rozgrywki piłkarskie zespołów walczących o najwyższe 
trofeum turnieju  -  puchar „Fair Play”. Do rywalizacji stanęły 
reprezentacje sołectw w grupie piłkarzy młodszych i starszych. 
W grupie reprezentującej piłkarzy  młodszych I miejsce  zajęli 
reprezentanci  Sołectwa  Mosty, II  miejsce piłkarze z Dębogórza, 
III miejsce zajął zespół z Pogórza. W tej grupie najlepszym 
bramkarzem został Tadeusz Kubiak z Pogórza, najlepszym 
strzelcem Norbert Stodolny z Mostów. Za najbardziej sportową 
postawę piłkarską w grupie piłkarzy młodszych  w czasie turnieju, 
puchar „Fair Play” wywalczył zespół z Pogórza. 

W grupie piłkarzy starszych I miejsce zajęła reprezentacja 
Rewy, II miejsce reprezentacja Pogórza, III miejsce reprezentacja 
Mostów. Puchar „Fair Play” w grupie piłkarzy starszych 
wywalczyła reprezentacja piłkarzy z Sołectwa Kazimierz. 
Najlepszym bramkarzem został Krzysztof Stromski z Rewy, zaś 
najlepszym strzelcem Michał Buchert z Mostów. 

Wszystkim zawodnikom  wręczono medale, zwycięskim 
drużynom puchary, najlepszym strzelcom bramek - pamiątkowe 
statuetki, zaś bramkarzom - rękawice. Puchary wręczał Wójt  
Jerzy Włudzik, wice przewodnicząca Rady Gminy Kosakowo, 
pani Sołtys Alina Merchel oraz Przewodnicząca  Gminnej 
Komisji Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Jak zawsze dla uczestników turnieju przygotowano poczęstunek 
i napoje sponsorowane przez �rmę „TAKO” Pana Tadeusza 
Kostyły z Mostów. Uczestnicy odebrali również  materiały 
z kampanii „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc” 
i „Zachowaj Trzeźwy Umysł’, zawierające dla dorosłych cenne 
wskazówki pomocne w trudnym i owocnym procesie rozwoju 
i dojrzewania młodego pokolenia. 

Lekkoatletyczne zawody sportowe 

Dnia 5 maja 2011 r. w Pucku zostały przeprowadzone 
lekkoatletyczne zawody sportowe pod nazwą „Nadzieje 
Lekkoatletyczne Ziemi Puckiej”.  Zawodnicy ze Szkoły 
Podstawowej w Mostach dzielnie reprezentowali Gminę 
Kosakowo, zdobywając drużynowo 3 miejsce (na 7 szkół 
z Powiatu Puckiego). 

Najbardziej jednak 
cieszą indywidualne sukcesy 
zawodników. Rekordzistką 
medalową i objawieniem 
zawodów została uczennica 
klasy 4b Anna Denc, która 
zdobyła cztery medale 
( 2 złote i 2 brązowe). 
Największe sukcesy 
uzyskała w konkurencjach: 
skok wzwyż i rzut piłką 
palantową na odległość. 
W tych konkursach zajęła 
pierwsze miejsce. Ponadto 
w konkurencjach:  skok w 
dal i bieg na 300 m. zdobyła 
trzecie miejsce. Pozostali 

zawodnicy: Patrycja Potratz, Robert Gabryelski i Damian 
Kuberna uzyskali wysokie, punktowane w klasy�kacji zespołowej 
miejsca, plasując  się w czołówce, wśród najlepszych. 
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DOPIERO PRZED NAMI
GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Wójt Gminy Kosakowo oraz Sołectwo 
Dębogórze zapraszają wszystkie nasze dzieciaki 
na Gminny Dzień Dziecka, który obędzie się w 
tym roku 4 czerwca 2011 (sobota) od godz. 
12.00 na boisku w Dębogórzu. Na dzieci 
czeka wiele atrakcji, gier i zabaw. Do miłego 
zobaczenia. 

IV Festiwal Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2011

W dniach 7-8 czerwca bieżącego roku zapraszamy na 
IV Festiwal Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2011 do Gminnego 
Domu Kultury w Pierwoszynie (ul. Kaszubska 11). Hasłem 
przewodnim tegorocznego Festiwalu jest Bajka w piosence 
dziecięcej. Wszystkie śpiewające smerfy, gumisie, księżniczki, 
książęta, postaci z ulubionych przez dzieci bajek i kreskówek 
zachęcamy do udziału w festiwalu.

W tym roku festiwal odbędzie się w ramach projektu 
Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie, 
�nansowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Organizatorem 
Festiwalu jest Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik. Wszystkim 
zainteresowanym polecamy śledzenie na bieżąco informacji na 
naszej stronie internetowej: www.rkis.kosakowo.pl (w zakładce 
Dokumenty dostępny jest Regulamin oraz Karta Zgłoszenia). 

X Przegląd Pieśni o morzu

Zapraszamy na X przegląd Pieśni o Morzu „Jantarowi Bot”, 
który odbędzie się w Dębogórzu w Domu Kultury ul. Pomorska 
18, 10 czerwca (piątek ) o godz. 13:00.

(zgłoszenia na stronie referatu kultury lub  fax 58 664-85-67)

Pierwsza Kosakowska Noc Filmowa

W czwartek 16 czerwca o godzinie 18:00 zapraszamy na 
Pierwszą Kosakowską Noc Filmową do Gminnego Domu 
Kultury w Pierwoszynie. W programie �lmy - niespodzianki. 
Wstęp wolny. Pierwsza Kosakowska Noc Filmowa odbędzie 
się w ramach projektu Wyposażenie Gminnego Domu Kultury 
w Pierwoszynie, �nansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

FESTYN RODZINNY

Spotkajmy się 12 czerwca w  niedzielę, na festynie w 
PIERWOSZYNIE!

Koło „Caritas” przy para�i Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Pierwoszynie, zaprasza do udziału w II Para�alnym Festynie 
Rodzinnym. W programie liczne atrakcje - zaplanuj  udział 
w tym zdarzeniu! 

Delektując się smacznymi potrawami i wypiekami, możesz 
mile spędzić czas z rodziną, a dzieci znajdą atrakcyjną rozrywkę, 
liczne konkursy z nagrodami, loterię i dużo dobrej zabawy! 
ZAPRASZAMY!

Spektakl „Burza”

Trochę bardziej beczna 
”Burza” Szekspira

14 czerwca o godzinie 
19:00 bieżącego roku 
zapraszamy na premierę 
Trochę bardziej becznej Burzy 
Szekspira w interpretacji 
Teatru Młodzieżowego 
Gminy Kosakowo. Będzie to 
interpretacja zgoła wyjątkowa, 
bowiem wzbogacona 

o nawiązania do historii, legend i opowieści z naszej Gminy 
z terenów dzisiejszego Rezerwatu Beka. W widowisku 
zaprezentują się również soliści Chóru Młodzieżowego Gminy 
Kosakowo oraz nasza lokalna Sekcja Bębniarska. 

Zdradzony przez swoich najbliższych książę Mediolanu, 
szczęśliwym zbiegiem okoliczności razem z córką zostaje 
wyrzucony z tonącego statku na bezludnej wyspie. Bezludnej - 
ale zamieszkałej przez rozmaitej maści duchy, demony i upiory. 
Kilkanaście lat później mocą sztuki magicznej sprowadza burzę 
na przepływający w pobliżu wyspy statek z dawnymi wrogami na 
pokładzie. I rozpoczyna wyra�nowaną zemstę... 

Wieczór Teatralny odbędzie się w ramach Programu 
Wspierania Aktywności Lokalnej Razem Możemy Więcej Fundacji 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Wstęp wolny. 

Legendy i bajeczki w gminnej Bibliotece

Począwszy od marca w gminnej 
Bibliotece raz w miesiącu odbywają 
się zajęcia dla najmłodszych. Ostatnie 
spotkanie miało miejsce 11 maja. Dzieci 
(same dziewczynki - przypadek? ;-) tym 
razem poznały legendę o królewnie 
zaklętej w żabę, którą opowiedziała im 
Marta Szczepaniak, pedagog prowadząca 
cykl zajęć pt. „Przygody i bajeczki u Pani Marteczki”. Jak zwykle 
Pani Marta przygotowała liczne zabawy i zagadki, w tym lepienie 
wybranego zwierzątka z masy solnej. Na zakończenie dyrektor 
Biblioteki podarowała wszystkim dzieciaczkom puzzle - z okazji 
trwającego „Tygodnia Bibliotek”. 

Już teraz zapraszamy dzieci w wieku 3 - 6 lat wraz 
z opiekunami na kolejne zajęcia, które odbędą się w miesiącu 
czerwcu (szczegóły na stronie www.biblioteka.kosakowo.eu). 
Przypominamy, że zajęcia są bezpłatne. Jednak ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze wpisywanie 
Państwa pociech na listę, dostępną w Bibliotece.
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UUWWAAGGAA  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCYY  !!  
OOBBJJAAZZDDOOWWAA  ZZBBIIÓÓRRKKAA  OODDPPAADDÓÓWW  NNIIEEBBEEZZPPIIEECCZZNNYYCCHH  

GGMMIINNAA  KKOOSSAAKKOOWWOO 
 
W dniach 03.06.-11.06.2011r. 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 

 
 

POSTOJE PRZY SZKOŁACH 
PPIIĄĄTTEEKK 3.06.2011 

 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA 
SSOOBBOOTTAA 4.06.2011 

 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA 
SSOOBBOOTTAA 11.06.2011 

 

9:00  Pogórze – Szkoła  
Podstawowa, ul. Szkolna 15  
10:00  Dębogórze – Szkoła  
Podstawowa w, ul. Pomorska 
30  
11:00 - 11:30  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 
 
 

 

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   
   

 

Przypominamy, że odpady niebezpieczne można oddać także w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON). 
Najbliższe znajdują się w :  

- Rumi (ul. Dębogórska 148 czynny pon-pt 10:00-18:00 oraz soboty 10:00-15:00) 
- Gdynia- Pogórze (ul. Żeliwna 3 czynny we wtorki i czwartki 14:00-17:00 oraz soboty 11:00-15:00). 

 
Odpady niebezpieczne zbierane są także w systemie pojemnikowym: 

- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach oświatowych, sklepach, Urzędzie Gminy Kosakowo  
- pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw ustawione są w Przychodni w Kosakowie oraz aptece 

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

 
 

KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 
strona internetowa www.kzg.pl 

gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl 
 


