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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   6/2011 Kosakowo, czerwiec 2011 roku             egzemplarz bezpłatny            ISDN 1730-6108

Lucyna Sorn
Przewodnicząca Komisji 

Oświaty, Kultury, 
Turystyki, Rekreacji 

i Sportu

Urodziła się w 1974 
roku. W gminie Kosakowo 
wychowała się i dorastała. Ma 
męża i dwójkę wspaniałych 
bliźniąt – Jacka i Agatkę. 
Kocha dzieci, dlatego swoją 
pracę związała właśnie 
z nimi. Od 13 lat pracuje 

w Szkole Podstawowej w Mostach, gdzie prowadzi nauczanie 
zintegrowane i uczy języka kaszubskiego oraz opiekuje się 
izbą regionalną. Prowadzi też zespół tańca ludowego, z którym 
trzykrotnie brała udział w Międzynarodowym Dziecięcym 
Festiwalu Tańca Ludowego na Cyprze i w Grecji. W 2005 roku 
została egzaminatorem egzaminu maturalnego z zakresu języka 
kaszubskiego w OKE w Gdańsku.

Należy do ZKP o/Dębogórze, grupy młodych twórców 
kaszubskich „Zymk” i do Rady Języka Kaszubskiego przy ZKP 
w Gdańsku.

Pisze scenariusze lekcji języka kaszubskiego do dodatku 
Pomeranii „Najô ùczba” i redaguje Kącik Kaszubski w gazecie 
Kurier Kosakowski.

Jest autorką podręczników do nauczania języka kaszubskiego 
dla klas I-III i IV „Z kaszëbsczim w szkòle”. Próbuje też sił 
w uprawianiu poezji.

Chciałaby, żeby Ziemia Kosakowska, jako kawałek 
kaszubskiego regionu, była w rękach uczciwych, sprawiedliwych 
i lojalnych ludzi; by dzieci uczyły się w dobrych, bezpiecznych 
i rozwijających się szkołach; by w naszym samorządzie panowała 
szczerość, zaufanie i wspólna inicjatywa.

W ostatnich wyborach samorządowych została po raz 
pierwszy Radną Gminy Kosakowo - sołectwo Mosty.

30 listopada 2010 roku podczas I Sesji Inauguracyjnej, 
Rada Gminy powołała ją na funkcję Przewodniczącej Komisji 
Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu.

Podczas swojej 4 - letniej kadencji planuje zrealizować 
w gminie Kosakowo takie zadania jak:

1. Dbałość o dogodne warunki edukacji dzieci i młodzieży 
szkolnej.

2. Uporządkowanie Alei Lipowej na całej długości.
3. Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy Mostami i Rewą.
4. Przejście wzdłuż kanału zrzutowego z Mostów do 

Mechelinek.
5. Położenie sztucznej nawierzchni na boisku w Mostach 

pod lasem.

6. Zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: 
Gdyńskiej i Szkolnej.

Niezwłoczne rozpoczęcie działań mających na celu 
kompleksowe rozwiązanie problemu zalewania posesji przez wody 
zalewowe.

Rada Gminy Kosakowo,  na 
sesji w dniu 8 czerwca 2011r., 
przyjęła sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy za rok 2010 oraz 
jednogłośnie udzieliła Wójtowi 
Gminy Jerzemu Włudzikowi 
absolutorium z wykonania 
budżetu.

Wykonanie budżetu gminy zostało pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kosakowo w dniu 
19 maja 2011 roku oraz przez Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 17 maja 2011 roku. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu, obie opinie oraz wniosek 
o udzielenie absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy 
przez Komisję Rewizyjną, której przewodniczy pani Marzena 
Fi�elska, radna z Mechelinek.

Wójt J. Włudzik podziękował Radzie za jednomyślność 
w ocenie wykonania tego trudnego budżetu, co związane było 
z ubiegłorocznymi problemami dot. jego uchwalenia i następnie 
realizacji. Podkreślił, że pragnąłby dalszej zgodnej współpracy 
z Radą, skutkującej dobrymi efektami działań na rzecz społeczności 
gminnej.  

Więcej informacji nt. wykonania ubiegłorocznego budżetu 
wewnątrz biuletynu, a całe sprawozdanie z wykonania budżetu 
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu na 
www.bip.kosakowo.pl  w zakładce Budżet Gminy.

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, Drodzy 
Rodzice i Uczniowie

Minął kolejny rok wytężonej nauki i nadszedł czas
 wypoczynku, radości i dumy z odniesionych sukcesów, czas wakacji...

Dyrektorom i nauczycielom dziękuję za trud włożony w kształcenie 
i wychowywanie dzieci,

za inspirowanie ich do podejmowania wyzwań rozsławiających naszą Gminę
na arenie ogólnopolskiej i światowej.

Rodzicom za współpracę ze szkołą i Gminą dla dobra naszych pociech.
Uczniom życzę dużo słonecznych dni, bezpiecznych wakacji i wielu 

niezapomnianych wrażeń.

Wszystkim składam serdecznie podziękowania
i życzę udanego wypoczynku!!!

Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik
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X SESJA RADY GMINY KOSAKOWO

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 10.05. – 7.06.2011r.

8 czerwca odbyła się X Sesja Rady Gminy Kosakowo. 
W porządku obrad znalazł się między innymi projekt uchwały 
w sprawie współdziałania Gminy Kosakowo z Powiatem Puckim 
w zakresie realizacji zadania polegającego na budowie chodnika 
z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1517G Rewa – Pierwoszyno 
– Kosakowo – Pogórze w m. Rewa na odcinku od ul. Wiklinowej 
do ulicy Wałowej na dług. 600m – etap I oraz udzielenia 
pomocy �nansowej na ten cel i upoważnienia Wójta Gminy do 
podpisania porozumienia z Powiatem Puckim. Na cel związany 
z wykonaniem zadania objętego umową Gmina Kosakowo udzieli 
Powiatowi Puckiemu pomocy �nansowej w formie dotacji celowej 
w wysokości 80.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustala się 
w okresie do 30 listopada 2011r. Powyższa inwestycja przyczyni 
się znacząco do poprawy bezpieczeństwa osób spacerujących tym 
odcinkiem pobocza, szczególnie w okresie letnim, gdzie ruch 
samochodowy jest znacznie wzmożony.

Kolejnym istotnym punktem Sesji była uchwała w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Absolutorium jest 
formą kontroli rady gminy nad Wójtem i jest realizacją przez radę 
funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu przez organ 
wykonawczy gminy. Przedmiotem oceny jest prawidłowość 
prowadzenia gospodarki �nansowej w ramach przyjętego 
budżetu, a szczególnie stan zrealizowanych wydatków i dochodów 
budżetowych w stosunku do wielkości zaplanowanych.

Z pozostałymi uchwałami podjętymi na tej sesji można 
zapoznać się na stronie internetowej www.kosakowo.pl, zakładka 
„rada gminy”. Kolejna Sesja planowana jest na dzień 6 lipca 
2011, a szczegółowa informacja ukaże się również na stronie 
internetowej.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 61/2011 z dnia 11.05. podwyższyłem do 4 zł. za 1 m2 dziennie /w tym VAT/  stawkę czynszu dzierżawnego 

z tytułu działalności sportowo-letniskowej prowadzonej na terenie Ośrodka Wczasowego „Wioska Żeglarska” w Rewie w okresie 
sezonu letniego 2011r. 

2. Zarządzeniem Nr 63/2011 z dnia 13.05. ogłosiłem wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres do 3 lat (dz. nr 1310, obręb Mosty) 

3. Zarządzeniem Nr  64/2011 z dn. 13.05. ogłosiłem wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres do 3 lat (dz. nr 375/1,  obręb Dębogórze) 

4. Zarządzeniem Nr 66/2011 z dnia 16.05. dokonałem zmian w Regulaminie pracy w Urzędzie Gminy. Dot. zmian dni i godzin pracy, 
w związku z czym Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki od 1.06. do 30.09. pracuje we wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty od 
godz. 8 – 16.

Uchwały podjęte na X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
w dniu 8 czerwca 2011 roku 

1. Uchwała Nr X/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w  miejscowości Rewa gmina Kosakowo.
2. Uchwała nr X/50/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze,  w zakresie 

działki 78/74.
3. Uchwała nr X/51/2011 w sprawie współdziałania Gminy Kosakowo z Powiatem Puckim w zakresie realizacji zadania polegającego 

na budowie chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1517G Rewa- Pierwoszyno- Kosakowo- Pogórze w m. Rewa na 
odcinku od ul. Wiklinowej do ulicy Wałowej na dług. 60m – etap I oraz udzielenia pomocy �nansowej na ten cel i upoważnienia 
Wójta Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia z Powiatem Puckim.

4. Uchwała Nr X/52/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania �nansowego gminy Kosakowo za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy Kosakowo  za  2010r.

5. Uchwała Nr X/53/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kosakowo za 2010 rok.
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5. Zarządzeniem Nr 69/2011 z dnia 24.05. w wyniku rozstrzygnięcia konkursowego powierzyłem Panu Adamowi Pop stanowisko 
dyrektora Gimnazjum w Mostach oraz udzieliłem pełnomocnictwa w zakresie zwykłego zarządu. 

6. Zarządzeniem Nr 70/2011 z dnia 24.05. powierzyłem Pani Annie Szymborskiej (przedłużenie) stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Mostach na kolejne 5 lat oraz udzieliłem pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

7. Zarządzeniem Nr 71/2011 z dnia 24.05. ustaliłem zasady organizacji wypoczynku letniego (koloni). Organizację koloni na sezon 
letni 2011 zleciłem Pani Halinie Foltynowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu.

8. Zarządzeniem Nr 72/2011 z dnia 24.05. ustaliłem wysokość stawek czynszów dzierżawnych podczas imprez plenerowych.
9. Zarządzeniem Nr 74/2011 z dnia 27.05. wyznaczyłem miejsca postojowe parkowania samochodów na dz. nr 230 i 214/3 

w miejscowości Mechelinki.

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Podpisanie w dniu 11 marca 2011 roku umowy użyczenia  z Gminą Miastem Gdynia, której przedmiotem jest przekazanie terenów 

położonych w miejscowości Pogórze oznaczonych numerami działek 209/7, 206/1, 206/2 i 209/1 z przeznaczeniem na urządzenie 
dojazdu do tworzonego lotniska cywilnego użytku publicznego. Umowa zawarta na czas funkcjonowania lotniska cywilnego.

2. Zawarcie 20 umów dzierżawy i poddzierżawy na tereny przyplażowe i plażowe w miejscowości Rewa na okres sezonu letniego 
2011 roku z przeznaczeniem na drobny handel artykułami przemysłowymi, wypożyczalnie sprzętu plażowego, rowerków wodnych, 
kajaków, prowadzenie szkółek kitesur�ngu i windsur�ngu, prowadzenie małej gastronomii. 

3. Zawarcie 3 umów dzierżawy na tereny gminne w miejscowości Mosty, Dębogórze Wybudowanie oraz Kosakowo z przeznaczeniem 
na uprawy rolne, wypas koni i sprzedaż truskawek.

4. Zawarcie umowy o ustaleniu odszkodowania za drogi (zatoczka autobusowa – działka nr 1097/1 o pow. 478 m2) wydzielone 
z nieruchomości objętej podziałem tj. działki nr 1097 o pow. 6,9450 ha obręb Pogórze, odszkodowanie w wysokości 10,00 zł za 
1m2. Właściciel zrzeka się należnego mu odszkodowania na rzecz Gminy Kosakowo. 

5. Zawarcie umowy o ustaleniu odszkodowania za drogi (wg projektu podziału o pow. około 597 m2) wydzielone z nieruchomości 
objętej podziałem tj. działki nr 88/58 o pow. 0,5038 ha obręb Kosakowo, odszkodowanie w wysokości 30,00 zł za 1m2 z zaliczeniem 
na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu podziału gruntu z zastosowaniem dopłat. 

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W przetargu nieograniczonym na Remont Drogi Dębogórskiej wybrano ofertę �rmy STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 

05-800 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.). 

2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu. Termin składania ofert upływa 4.07.2011r.
3. W przetargu nieograniczonym na EKO-SZKOŁA – Termomodernizacja szkół w powiecie puckim – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

w Mostach została wybrana oferta Firmy Remontowo-Budowlanej KRUPA z Gdyni za cenę brutto wykonania zamówienia 
423.573,12 zł. Wpłynęła 1 oferta. 

Ponadto informuję, że w dniu 9.05.2011r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników s-ki z o.o. PUK PEKO w Kosakowie. 
Zgromadzenie Wspólników, analizując sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2010,  stwierdziło, co następuje: 

• Działalność spółki ocenia się za prawidłową, zgodną ze statutem spółki.
• Na 31.12.2009r. kapitał zakładowy spółki wynosił 3.996.510,03 zł. i dzielił się na 24.711 udziałów /pokrytych wkładem pieniężnym i 

niepieniężnym/. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki obejmuje wspólnik Gmina Kosakowo. 
• Potwierdzeniem stanu �nansowego spółki jest bilans za rok 2010 ze stratą  bilansową 5.309,37 zł. 
• W 2010r. długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 1,7 km, sieci kanalizacji sanitarnej o 0,6 km/, ilość obsługiwanych przepompowni 

– na poziomie roku 2009 – 33 /związane z zakończeniem budowy systemu kanalizacji w gminie/, liczba odbiorców wody – wzrost o 73, 
korzystających z kanalizacji sanitarnej – o 292, 

• Produkcja wody uzdatnionej – wzrost o 14.342 m3 
• Spółka przeprowadza prace konserwacyjne na swoich obiektach, na podstawie harmonogramu czyszczenia przepompowni wykonuje 

regularne kontrole i prace konserwacyjne, całodobowo nadzoruje system monitoringu przepompowni, zapewnia całodobową 
możliwość zgłaszania usterek, awarii oraz natychmiastową interwencję pracowników (we wszystkie dni tygodnia). W zakresie kontroli 
wody obok badań PSSE w Pucku spółka dokonuje również okresowej kontroli wody pobieranej bezpośrednio na ujęciach, a także 
niezwłocznie na każde zgłoszenie odbiorców. 

• W chwili obecnej spółka za własne środki przeprowadza większość remontów. Stan eksploatowanej sieci  wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej określa się jako dobry. Należałoby przeprowadzić remonty przepompowni i hydroforni.

• Najistotniejszym problemem jest za wolny rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w stosunku do ilości nowopowstałych 
bądź powstających osiedli.

• W roku 2010 spółka utrzymała płynność �nansową. Zobowiązania terminowe na 31.12. wynoszą 227.724,18 zł, należności spółki 
495.471,18 zł. 

• Saldo końcowe na rachunku bankowym spółki wynosiło 401.953,19 zł.
• Zgromadzenie Wspólników postanowiło o rozpoczęciu procedury przekazywania sieci wodnokanalizacyjnej do spółki PEWiK  

Gdynia.
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Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu
 Gminy Kosakowo za 2010 rok 

Budżet gminy Kosakowo w  2010 roku realizowany był z wielkim opóźnieniem. Na wykonanie budżetu gminy  duży wpływ miało 
wiele czynników związanych z uchwaleniem budżetu, jednak pomimo trudności w wykonywaniu budżetu realizacja przebiegała zgodnie 
z zaplanowanymi  założeniami w dochodach i wydatkach.  Uchwałami Rady zmieniano budżet  6 -krotnie oraz 13 -krotnie dokonano  
zmian Zarządzeniami Wójta.

Dochody ogółem wykonano na poziomie 39.210.114,69 zł, co – wobec planu 42.275.107 zł  pozwoliło osiągnąć 92,7 % skuteczności 
wykonania przyjętych założeń. Porównując wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2010 ( 92,7 % plan po zm.) z analogicznym 
okresem roku ubiegłego ( 95,8 % plan po zm.) zauważa się  spadek wpływów gminy;

- w grupie dochodów bieżących budżetu uzyskano 99,6 % poziomu realizacji planu,. porównując wykonanie dochodów 
bieżących budżetu  z analogicznym okresem roku ubiegłego ( 89,9 % plan po zm.) zauważa się znaczny wzrost wpływów gminy. Duży 
wpływ na wykonanie dochodów bieżących miały otrzymane środki  pochodzące ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów 
bieżących i stanowiły 97,3% do założeń planu po zmianach.

- w grupie dochodów majątkowych budżetu uzyskano 38,7 % poziomu realizacji planu. Porównując wykonanie dochodów 
majątkowych budżetu  z analogicznym okresem roku ubiegłego ( 99,1 % plan po zm.) zauważa się znaczny spadek wpływów gminy. 
Najniższe wykonanie dochodów majątkowych w minionym roku  zanotowano z tytułu sprzedaży mienia gminnego, ponieważ mimo 
ogłaszanych trzech przetargów na sprzedaż mienia nie odnotowano dużego zainteresowania działkami  pod zabudowę. Mimo iż 
położenie działek było atrakcyjne sprzedano  jedynie cztery działki co dało wykonanie w 36,2%  do założeń planu po zmianach. Duży 
wpływ na niskie wykonanie dochodów majątkowych miały również środki zewnętrzne  w tym środki pochodzące  z UE oraz z innych 
źródeł tj. z BGK na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Realizacja planu w tym zakresie wyniosła  zaledwie 46,7%. 

Analizując wpływy za  2010 rok  trzeba stwierdzić, że największe zasilenie budżetu gminy stanowiły dochody własne  53,3  %  
dochodów ogółem.  

Wydatki ogółem wykonano na poziomie 38.279.747,99 zł, co – wobec założeń planu 41.184.376 zł – co pozwoliło osiągnąć 92,9 % 
skuteczności wykonania tych właśnie założeń;

- w grupie wydatków bieżących budżetu uzyskano 97,3% poziomu realizacji planu. 
- w  grupie wydatków majątkowych  do  założeń planu  zostało wykonane  w  85,2 %  a  realizacja zadań inwestycyjnych została 

zrealizowane w jak największym zakresie co przedstawiają tabele i szczegółowy opis  realizowanych inwestycji. 
Dominujące pozycje w całokształcie wydatków osiągnęły następujące działy, prowadzące realizację charakterystycznych dla siebie 

zadań:
• transport i łączność   -    15,2 % (z tego prawie 6% - 2.274.169 zł .transport zbiorowy), 
• administracja  publiczna   -    11,1 %, (z tego 0,5% Rada Gminy, 9,4% Urząd Gminy),   
• gospodarka gruntami i nieruchomościami   -    11,0%,  
• oświata i edukacyjna opieka wychowawcza   -    29,1 %, (z tego szkoły podstawowe – 21% - 8 .025.311 zł., 
 gimnazjum – 4,7% - 1.815.456 zł., oddziały przedszkolne – 390.849 zł, przedszkola – 674.769 zł.)
• pomoc społeczna   -     7,6 % ( z tego 5,1 % -1.960.028 zł. świadczenia rodzinne),  
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska   -    10,9 % ( z tego 5,8% -2.214.507 zł. gospodarka ciekowa, 
 2,8 % - 1.078.738 zł. oświetlenie ulic), 
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    -      2,4 %,  kultura �zyczna i sport  -     0,9 %.
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DOCHODY

Dochody wykonane w  2010 wyniosły 39.210.114,69 zł, i stanowią  92,7 %  założeń planu rocznego z tego w stosunku do 
wykonanych dochodów ogółem:
• dochody własne  stanowią 53,3 %
• udziały gminy w podatku dochodowym od osób �zycznych stanowią 18,5 %,
• subwencja stanowią 16,0 %,
• dotacje  stanowią  6,4 %,
• środki na wydatki bieżące  pozyskane z UE  stanowią  2,9 %,
• środki na wydatki  inwestycyjne pozyskane z UE  stanowią  2,7 %.

Treść Plan Wykonanie %

Ogółem z tego: 42.275.107,00 39.210.114,69  92,7

Dochody własne 22.251 106,00 20 889 998,59 93,9

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób 
�zycznych 7.345.813,00 7.256.821,00 98,8

Subwencje 6.258.383,00 6.258.383,00 100,0

Dotacje w tym: 2.562 883,00 2.544 098,84 99,3

- na zadania w zakresie administracji rządowej 2.095.535,00 2.080.106,54 99,3

- środki na do�nansowanie własnych zadań 
bieżących  458.563,00  447.369,17 97,6

- środki na zadania realizowane na podstawie 
porozumień  8 785,00  16 623,13 189,2

Środki na do�nansowanie zadań bieżących 
pozyskane z innych źródeł  48 905,00  48 896,35 100,0

Środki na wydatki bieżące z UE 1.181 787,00 1.149 754,31 97,3

Środki na wydatki inwestycyjne z UE 2.276.230,00 1.062.162,60 46,7
Środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z 

innych źródeł 350.000,00  0,00 0

Termin spłat pożyczek był realizowany zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów. Gmina uzyskała 
umorzenie kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji z  WFOŚiGW w  kwocie 870 000 zł. 

 Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  na budowę kanalizacji oraz na pokrycie przejściowego de�cytu 
wynoszą 6 760 000,- natomiast zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji na wykup gruntu pod budowę gimnazjum wynoszą 
6 400 000,-. 

Na koniec 2010 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu obsługi długu do dochodów Gminy wyniosła 6,5 %, zaś ogólny poziom 
zadłużenia budżetu nie przekroczył  33,6  % . Obie charakterystyki utrzymują się na niższym poziomie od określonych, jako normatywy 
zadłużenia, w ustawie o �nansach publicznych.

WYDATKI

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO
za  2010  rok

Wyszczególnienie  Plan  Wykonanie  %

 Wydatki bieżące 26.502.349,00  25.774.647,69 97,3

 Wydatki majątkowe 14.682.027,00 12.505.100,30 85,2

 Wydatki ogółem 41.184.376,00  38.279.747,99 92,9
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Wydatki wykonane w  2010 wyniosły 38.279.747,99 zł, i stanowią  92,9 %  założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych 
wydatków ogółem: wydatki bieżące stanowią 67,3  %, wydatki majątkowe stanowią 32,7 %,

Wydatki na inwestycje wieloletnie obejmują zadania: Odpocznijmy razem-kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
zaspakajania potrzeb mieszkańców w miejscowościach wiejskich Mosty i Pierwoszyno, Harmonogram budowy i modernizacji dróg 
gminnych w tym droga przez las-100.000, Budowa chodnika w ciągu ulicy M. Dąbrowskiej w Suchym Dworze, Budowa ul. Wiązowej 
w Mostach, Budowa ul. Leśnej w Mostach (zakończenie �nansowania), Zagospodarowanie Przystani Rybackej w Mechelinkach, 
Budowa 2-samodzielnych lokali komunalnych z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej, Kaszubskie Centrum 
Przedsiębiorczości w Kosakowie, Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie, Budowa budynku socjalnego w Pogórzu, 
Zintegrowany system ratownictwa wodnego wokół pierścienia zatoki gdańskiej (Budowa Remizy OSP w Rewie, Rozbudowa SP 
w Pogórzu wraz z salą gimnastyczną

Wydatki majątkowe 2010 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Falistej w Mechelinkach, Budowa przystanków komunikacji 
zbiorowej, Zakup wiat przystankowych, Pomoc �nansowa na budowę ronda w Kosakowie, Budowa ul. Koralowej dojazd do slipu 
oraz chodnik przy ul. Morskiej w Rewie, Pomoc �nansowa-remont drogi nr 151G Mrzezino-Kazimierz, Odwadnianie i udrażnianie 
dróg gminnych, Budowa chodnika w ciągu ul. Wiśniowej w Pierwoszynie (droga 1346021G), Chodnik z kostki brukowej wraz 
z obrzeżami pomiędzy ul. Narcyzową a drogą w Kosakowie, Wykup-przejęcie nawierzchni ul. Słowikowej, Remont Domu Kultury 
w Dębogórzu w tym: śr.UE-163 645,19; śr. wł. 228 307,20, Wykup gruntów na cele infrastruktury-zamiany, Wykup gruntów 
położonych w Pogórzu,  Modernizacja budynku Urzędu Gminy, Ocieplenie budynku OSP w Kosakowie, Zakup pompy do zbierania 
wody oraz zakup wyposażenia do świetlicy OSP, Roboty w budynkach i otoczeniu szkół i przedszkoli, Zakup samochodu do przewozu 
osób niepełnosprawnych, Zakup sprzętu (sprzęt komputerowy, wyposażenie) Superprzedszkolak, Pakiet startowy, Szkolne schroniska 
młodzieżowe-wyposażenie i roboty drobne, Objęcie akcji i udziałów Peko, Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Bahdaja w Suchym 
Dworze,  Zakup 6 pomp zatapialnych do przepompowni ścieków, Wykup-przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej 
wraz z przepompownią ścieków-wykup, Budowa kanalizacji na ul. Sieciowej w Rewie, Wykup-przejęcie kanalizacji deszczowej 
w ul. Słowikowej, Wykup-przejęcie oświetlenia ul. Słowikowej, Budowa systemu odprowadzającego wody deszczowej w Dębogórzu 
(wpusty uliczne wyłapujące wraz z odprowadzeniem wód do stawu), Budowa zamkniętego kanału deszczowego od ul. Przybosia do 
ul. M. Dąbrowskiej, Budowa odwodnienia na terenie Gminy.

Najważniejsze wydarzenia 2010 - W maju pod patronatem Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego za 
całokształt działalności samorządowej i społecznej przyznano  prestiżową nagrodę „Orła Pomorskiego” Wójtowi Gminy Kosakowo. 

Uchwałą Nr LXVII/75/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r. Rada Gminy Kosakowo zdecydowała o likwidacji samorządowej instytucji 
Kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie. Czynności likwidacyjne zostały podjęte przez Wójta Gminy Zarządzeniem 
Nr 82/2010 z dnia 25 listopada 2010r., po wejściu w życie w/w uchwały.  Z dniem 31.12.2010 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Kosakowie został wykreślony z Rejestru Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Kosakowo.

STYPENDIUM dla dzieci artystycznie uzdolnionych

Przypominamy, iż do 31 lipca można składać 
wnioski o stypendium przyznawane przez 
„Stowarzyszenie na rzecz dzieci artystycznie 
uzdolnionych Gminy Kosakowo”. O stypendium 
bądź nagrodę ubiegać mogą się utalentowani 
artystycznie uczniowie uczęszczający do szkół 
gminnych oraz uczniowie, studenci mieszkający 
w Gminie Kosakowo, wyróżnieni w konkursach 
wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem 
i danymi wnioskodawcy (wzór na stronie internetowej) należy 
przesłać na adres: 81-198 Kosakowo ul. Fiołkowa 1/3.

Wniosek powinien zawierać: nazwę podmiotu lub imię 
i nazwisko kandydata do stypendium lub nagrody, nazwę 
i adres podmiotu zgłaszającego do stypendium lub nagrody oraz 
udokumentowane osiągnięcia, opinie wraz z uzasadnieniem 
dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo 
informacje o osiągnięciach, za które stypendium lub nagroda 
mają być przyznane. 

Więcej informacji, Regulamin przyznania stypendium oraz 
wzór danych wnioskodawcy o stypendium znajdziecie Państwo 
na facebooku gminnym i stronie internetowej Gminy (w zakładce 
po lewej stronie „ważne linki” → Stowarzyszenie na rzecz dzieci 
artystycznie uzdolnionych). 

Przypominamy też, aby wnioski 
kierować do Prezesa Stowarzyszenia 
Jerzego Włudzika, a nie do Wójta Jerzego 
Włudzika.

W razie jakichkolwiek pytań dot. 
niniejszego artykułu prosimy kontaktować 
się z p. Anną Jamróz (058-660-43-02)

Dotacja na zakup komputerów - 
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU 

CEFROWEMU
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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Nasz przedstawiciel w Izbie Rolniczej

Za Pomorską Izbą Rolniczą w Gdańsku 
podajemy wyniki wyborów do Rad 
Powiatowych Izb Rolniczych: - w skład 
Rady Powiatowej w Powiecie Puckim 
weszła mieszkanka naszej Gminy Pani 
Wanda Krause, zam. w Pierwoszynie.

SEZON LETNI W GMINIE KOSAKOWO

Parkingi - na okres sezonu letniego 2011 wyznaczono 
niestrzeżone ogólnodostępne płatne miejsca parkowania 
samochodów na gruntach stanowiących własność Gminy 
Kosakowo:
• w Rewie – przy ul. Morskiej (na cz. dz. nr 59 i 147/47), przy 

ul. Bursztynowej (za pętlą cz. dz. nr 244/17 i 244/11) - bilety 
zakupujemy w parkometrach

• w Mechelinkach (przy plaży na dz. nr 230 i 214/3 – opłata 
parkingowa u inkasenta urzędu Gminy.
Przestrzegamy: parkowanie w miejscach niedozwolonych 

narazi kierowcę takiego pojazdu na mandat karny wystawiony 
przez Straż Gminą, do założenia blokady na koła włącznie. Straż 
Gminna w Kosakowie w okresie sezonu letniego pracuje w składzie 
6 osobowym w godz. 10,00 – 22,00, a w weekendy dłużej. ( Kontakt: 
tel. komórkowe - 606 428 652, 696 486 517, 696 486 518).

Bezpłatny ogólnodostępny parking w Rewie – ul. Koralowa.

-----------------------------------------------------------------

Wyciąg z Zarządzenia Wójta Gminy Kosakowo dot. 
wyznaczenia miejsc postojowych parkowania samochodów 

oraz ustalenia opłaty za korzystanie z tych miejsc.

1. Ustalam opłatę za korzystanie z miejsc postojowych, o których 
mowa w § 1 niniejszego zarządzenia w wysokości 5 zł dziennie, 
jako stawkę stałą, bez względu na czasokres jednorazowego 
postoju.

2. Opłatę pobiera się w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia 
w godzinach 8,00 – 20,00 we wszystkie dni tygodnia. 

3. Opłatę wnosi się poprzez zakupienie biletu parkingowego.
4. Dowód uiszczenia opłaty należy umieścić za przednią szybą 

wewnątrz zaparkowanego pojazdu w sposób umożliwiający 
kontrolę wniesienia opłaty. Wniesienie opłaty, jak również 
umieszczenie za szybą pojazdu dowodu jej uiszczenia powinno 
nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

5. Ustala się opłatę podwyższoną w wysokości 50 zł. za parkowanie 
bez uiszczenia opłaty podstawowej (zostanie wystawione 
wezwanie do zapłaty należności). 

Nie pobiera się opłaty od: kierujących oznakowanymi 
pojazdami służb gminnych podczas wykonywania obowiązków 
służbowych, kierujących oznakowanymi pojazdami służb 
komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych, 
kierujących pojazdami służbowymi Policji i służb ratowniczych 
(medycznych i pożarowych), rybaków z kutrów i łodzi rybackich 
(w Mechelinkach)

-----------------------------------------------------------------

Plaże (wyciąg)
Z Uchwały Nr VIII/38/2011Rady Gminy Kosakowo z dnia 

5 kwietnia 2011 roku

w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym 
do Gminy Kosakowo w roku 2011

§ 1
Określa się wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym 

do Gminy Kosakowo obejmujący kąpieliska wymienione 
w Tabeli 1.
Tabela nr 1. Wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym do 

Gminy Kosakowo
Lp./ Nazwa kąpieliska/Lokalizacja kąpieliska

1. Rewa - Południe 100m na odcinku od cypla w kier. Gdyni
2. Rewa - Północ 100m na odcinku od cypla w kier. Pucka
Termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska - 1.07.- 31.08.2011r. 

Organizatorem kąpielisk jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
PUK PEKO Sp. z o.o (Tel. 58 625-47-47).

(plaża w Mechelinkach – po wybudowaniu rurociągu 
odprowadzającego oczyszczone ścieku w głąb Zatoki Puckiej - się 
oczyszcza, jednakże w tym roku kąpielisko nie została jeszcze 
dopuszczono do użytku).

-----------------------------------------------------------------

Utrzymanie czystości
Sprzątanie plaż oraz utrzymanie czystości i zieleni na terenie 

Gminy Kosakowo należy do 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO w Kosakowie, 

ul. Chrzanowskiego 44
tel./fax.: 58 625 – 47 – 47

email: biuro@pukpeko.pl      www.pukpeko.pl

-----------------------------------------------------------------

Wyciąg z Zarządzenia Wójta Gminy Kosakowo dot. 
wyznaczenia miejsc postojowych parkowania samochodów 

oraz ustalenia opłaty za korzystanie z tych miejsc. 
§ 2

1. Ustalam opłatę za korzystanie z miejsc postojowych, o których 
mowa w § 1 niniejszego zarządzenia w wysokości 5 zł dziennie, 
jako stawkę stałą, bez względu na czasokres jednorazowego 
postoju.

2. Opłatę pobiera się w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia 
w godzinach 8,00 – 20,00 we wszystkie dni tygodnia. 

3. Opłatę wnosi się poprzez zakupienie biletu parkingowego.
4. Dowód uiszczenia opłaty należy umieścić za przednią szybą 

wewnątrz zaparkowanego pojazdu w sposób umożliwiający 
kontrolę wniesienia opłaty. Wniesienie opłaty, jak również 
umieszczenie za szybą pojazdu dowodu jej uiszczenia powinno 
nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

5. Ustala się opłatę podwyższoną w wysokości 50 zł. za 
parkowanie bez uiszczenia opłaty podstawowej. Opłata ta 
obejmuje również poniesione koszty związane z założeniem 
i zdjęciem blokady kół.

§ 3
Nie pobiera się opłaty od: kierujących oznakowanymi 

pojazdami służb gminnych podczas wykonywania obowiązków 
służbowych, kierujących oznakowanymi pojazdami służb 
komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych, 
kierujących pojazdami służbowymi Policji i służb ratowniczych 
(medycznych i pożarowych), rybaków z kutrów i łodzi rybackich.

(wyciąg)
Z Uchwały Nr VIII/38/2011Rady Gminy Kosakowo z dnia 

5 kwietnia 2011 roku
w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym 

do Gminy Kosakowo w roku 2011
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§ 1
Określa się wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym 

do Gminy Kosakowo obejmujący kąpieliska wymienione 
w Tabeli 1.

Tabela nr 1. Wykaz kąpielisk na obszarze morskim 
przyległym do Gminy Kosakowo

Lp. Nazwa kąpieliska Lokalizacja kąpieliska
1. Rewa - Południe 100m na odcinku od cypla w kier. Gdyni
2. Rewa - Północ 100m na odcinku od cypla w kier. Pucka
Termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska - 1.07.- 31.08.2011r. 

Organizatorem kąpielisk jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
PUK PEKO Sp. z o.o (Tel. 58 625-47-47)

W dniach 7-8 czerwca br. w Gminnym Domu Kultury 
odbył się IV Festiwal Piosenki Dziecięcej - Kosakowo 2011. 
Hasłem przewodnim tegorocznego Festiwalu była Bajka 
w piosence dziecięcej. Konkurs odbył się w ramach projektu 
pn. „Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie”, 
�nansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 

Uczestników Festiwalu oceniało Jury w składzie: 
• Przewodniczący Jury, Kierownik Referatu ds. Kultury, Sportu, 

Turystyki i Rekreacji, Pani Anna Padée;
• Absolwentka i wykładowca Akademii Muzycznej Mozarta 

w Bawarii w specjalności gry na klarnecie oraz dyrygentury 

Zmiana godzin pracy
Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 

w Rewie /wolne poniedziałki/

Zgodnie z Zarządzeniem nr 66 / 2011 Wójta Gminy Kosakowo 
z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy 
w Urzędzie Gminy Kosakowo w zakresie czasu pracy Referat 
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w okresie od 1 czerwca do 30 
września będzie otwarty w dniach od wtorku do piątku od godz. 
8:00 do godz. 16:00. 

Informacja turystyczna w m-cach lipcu i sierpniu 
– do godz. 20:00

WYDARZENIA KULTURALNE
IV Festiwal Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2011 Bajka w piosence dziecięcej

chóralnej w Stuttgarcie, dyrygent chórów dziecięcych, 
młodzieżowych i mieszanych, Pani erese Schimikowski, 

• Członek Amsterdamskiego Konserwatorium Muzyki Dawnej, 
muzyk, kompozytor, klawesynista, teatrolog, pan Karol 
Dettlaff.

Spośród wykonawców Jury wyłoniło laureatów 
w poszczególnych kategoriach:

Kategoria 0-III Solista: 1. Paulina Chybalska (CA 
Nutkolandia Gdynia) 2. Sara Muża (SP Mosty) 3. Oliwia 
Ankiewicz (SP Dębogórze) Wyróżnienie: Klaudia Harasim (SP 
nr 23 Gdynia).

Kategoria 0-III Zespół: 1. Zespół Urwiski (SP nr 10 Rumia); 
2. Zespół Bajeczne Dziewczyny (SP Dębogórze) Julia Klemenska, 
Julia Myszk, Amelia Litka; 3. Zespół Baby-Jagi (SP Dębogórze) 
Rozalia Kata, Wiktoria Kochanowska, Marta Wojtunik.

Kategoria IV-VI Soliści: 1. Natalia Szczygieł (SP Dębogórze); 
2. Agata Orzeł (SP Sławoszyno); Weronika Walenciak (SP nr 
2 Reda); 3. Wiktoria Adamczyk (SP nr 23 Gdynia); Natalia 
Kempa (Klub MW Riwiera Gdynia); Wyróżnienie: Patrycja 
Potrykus (SP Dębogórze); Nikola Raczko (SP nr 33 Gdynia).

Kategoria IV-VI Zespoły: 1. Zespół Urwisy (SP nr 10 
Rumia); 2. Zespół (SP Żelistrzewo) Dajana Szlage, Oliwia Jaszke, 
Maciej Wincewicz; 3. Zespół Dwunastolatki (SP Mosty) Zuzanna 
Tryk, Magdalena Luniak, Julia Żaboklicka.

„Biuletyn” – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Anna Jamróz (Sekr. Redakcji)

Adres: 81-198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69,. tel. (058) 660-43-00, fax 660-43-01, e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się między 20 a 25 dniem każdego miesiąca. Nakład 2800 egz.
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Kategoria Gimnazjum Solista: 1. Daria Kryger (Klub MW 
Riwiera Gdynia); 2. Wiktor Gabor (Gimnazjum Katolickie 
Gdynia); Karolina Mazur (Gimnazjum Mosty); 3. Magdalena 
Kamińska (ZS nr 1 Reda); Wyróżnienie: Marcin Molendowski 
(Gimnazjum Mosty); Artur Adas (ZS Żelistrzewo).

Grand-Prix Festiwalu: Dawid Lieder (SP Sławoszyno).

Wszystkim rozśpiewanym wykonawcom, instruktorom, 
opiekunom i rodzicom, pragniemy serdecznie podziękować za 
udział w naszym Festiwalu - i zapraszamy na kolejne konkursowe 
zmagania w przyszłym roku.

14 czerwca br. przez Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie 
przeszła Szekspirowska Trochę Bardziej Beczna Burza. Pragniemy 
uspokoić - tym razem obyło się bez o�ar, chociaż siedzące w 
pierwszym rzędzie dwie panie niemal spadły z krzeseł ze śmiechu 
w trakcie sceny z martwą papugą. Burza Szekspira to kolejne 
po - Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa, Świętoszku Moliera oraz 
Chmurach Arystofanesa - arcydzieło literatury, które młodzi 
aktorzy z Kosakowa wzięli na swój warsztat. Teatr Młodzieżowy 
Gminy Kosakowo w swojej interpretacji dzieła Szekspira sięgnął 
również i do lokalnych opowieści, legend i mitów związanych 
z nadmorskimi terenami dzisiejszego Rezerwatu Beka. 
W widowisku pojawiły się także aluzje do opowiadań Tadeusza 
Krzysztofa - stanowiące swoisty hołd Teatru dla dokonań tego 
kosakowskiego twórcy. Tak powstała Trochę Bardziej Beczna 
Burza, wielobarwna, wieloznaczna i zadziwiająca opowieść, 
w której przeplatały się na przemian: baśń z udziałem niezwykle 
realistycznych bohaterów, wyra�nowana komedia i farsa, 
a zarazem dramat o niewyczerpanej głębi. 

W widowisku wystąpili: Marlena Wiśniewska - Kapitan 
/ Trinkulo, Malwina Miotke - Bosman / Tona z Beki, Weronika 
Kre - Alonzo, Wiktoria Leyer - Gonzalo, Anna Gajzler 
- Sebastian, Marcin Kuptz - Marynarz / Eirlich I, Szymon 
Kierszka - Marynarz / Obserwator Czapli / Eirlich II, Mateusz 
Kre - Marynarz / Dziennikarz, Dominika Kierszka - Stefano, 

Magdalena Mazur - Antonio I, Adam 
Śliwiński - Antonio II, Sandra Makowska 
- Miranda, Paweł Flatau - Ariel, Adrian 
Gajzler - Kaliban, Paweł Brechelke - Finvarro, 
Robert Drobiński - Ferdynand, Patrycja 
Gajzler - Adrian, Demony Wyspy Prospera: 
Karolina Bobrowska, Dominika Hinz, 

 „Trochę Bardziej Beczna Burza” Szekspira

Amanda Makowska, Osoby Prologu Wyspy Prospera: Weronika 
Marcinkiewicz, Patrycja Gorajek, Showmani z Meksyku: Adam 
Paterek, Andżelika Bobrowska, Lidia Mikulska - Dziennikarz; 
soliści Chóru Młodzieżowego Gminy Kosakowo pod 
kierownictwem Magdaleny Stenki i we współpracy muzycznej 
z Ksawerym Kuligowskim (jako Duchy Wyspy Prospera) 
oraz nasza lokalna Sekcja Bębniarska pod kierunkiem Artura 
Apacza Aponowicza (jako Błędne Duchy Wyspy Prospera); 
projekty plakatów i programów - Koło Plastyczne Zdzisława 
Tatki; scenogra�a i kostiumy - Agnieszka Słembarska, Justyna 
Gajzler; asystent reżysera: Adam Schröder; Prospero, scenogra�a, 
muzyka, reżyseria: Karol Dettlaff.  

Wieczór Teatralny odbył się w ramach Programu Wspierania 
Aktywności Lokalnej Razem Możemy Więcej do�nansowanego ze 
środków Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 
(w ramach projektu Klechda o Bece - historyczno-artystyczne 
poszukiwania młodzieży).

WNIOSKODAWCA: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo

PARTNERZY: Gmina Kosakowo (Urząd Gminy Kosakowo), Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo
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Bota - otrzymała  uczennica ze szkoły 
podstawowej z Mostów Sara Muża, 
II miejsce zdobyła Weronika Sydow 
z ogniska muzycznego Presto z Gdyni, 
a III miejsce Paulina Żuchowska.

W kategorii „zespoły” rywalizacja 
była bardziej zacięta. Tu najlepszy 
okazał się zespól regionalny ze 
s.p. z Mostów, który ujął  jury 
przygotowaniem artystycznym oraz 
strojami, II miejsce otrzymali Redzanie 
i zespół z Wierzchucina Nasze Strone. 

W kategorii „chóry” dwa III miejsca przyznano Chórowi 
z Mostów i Chórowi św. Cecylii z Pucka. Wyróżniono szkolny 
zespół z Połczyna. Każdy z uczestników otrzymał dyplom, 
pamiątkowy buton i foldery z uczestnikami. Ponadto jury 
postanowiło nagrodzić  E. Lewańczyka  za grę na akordeonie 
i D. Saneckiego za grę na skrzypcach. 

Na koniec wszyscy ustawili się do wspólnego zdjęcia 
i zaśpiewali Porenny wiew. Tegoroczny przegląd otrzymał 
do�nansowanie z UE z programu regionalnego, ze Starostwa 
w Pucku orz Urzędu Gminy Kosakowo.

Podziękowania za pomoc w przygotowaniu imprezy kieruję 
do: Z. Bladowskiej, M. Bullmann, L. Sorn, O. Pająk, E. Purskiej, 

Wizyta Chóru Academia Concerto z Brazylii

27 maja br. w Pierwoszynie gościliśmy Chór Academia 
Concerto z Brazylii. Goście zza oceanu dali wspaniały koncert 
w tutejszym kościele. Repertuar Artystów był tak zróżnicowany, 
że publiczność nie mogła się nudzić. Raz wzruszał, a raz 
wywoływał niemały uśmiech na twarzach. Żałować powinni 
jedynie Ci, którzy na ten koncert nie dotarli, gdyż była to uczta 
muzyczna nie tylko dla fanów śpiewu chóralnego.

Pierwsza Kosakowska Noc Filmowa

16 czerwca 2011r.  
nastąpiło otwarcie sali kinowej 
w Gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie. O�cjalnego 
przecięcia wstęgi dokonały: 
Anna Padée - kierownik 
Referatu ds. Kultury, Sportu, 
Turystyki i Rekreacji Urzędu 
Gminy Kosakowo oraz Anna 
Kloka - dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Kosakowie.

Już od czasów planowania 
i budowy w Pierwoszynie 
Gminnego Domu Kultury, 
Pan Wójt pragnął zaprosić 
do Pierwoszyna dziesiątą 
muzę, muzę kina. I właśnie 

dziś marzenie naszego Włodarza, jak również wszystkich 
kosakowskich kinomaniaków tudzież zwykłych wielbicieli 
dziesiątej muzy, ziściło się dzięki projektowi pn. „Wyposażenie 
Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie” �nansowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 

„Jantarowi Bot”

10 czerwca br. w  Domu Kaszubskim w Dębogórzu,  przy 
dużej publiczności odbył się X już przegląd Pieśni o Morzu  
„Jantarowi Bot”. Jak każdego roku udział w nim wzięli liczni 
wykonawcy w kategoriach: soliści zespoły, chóry. 

W jury  zasiadali prof. K. Pyszkowska, kierownik Referatu 
Kultury A. Padée, K. Detlaff - członek Amsterdamskiego 
Konserwatorium Muzyki Dawnej, W. Krause – prezes chóru 
„Morzanie” i W.  hrapkowska - przedstawiciel ogniska 
muzycznego. Konkurs prowadziła p. H. Skurczyńska.

Spośród solistów I miejsce, a co za tym idzie nagrodę pieniężną 
na rzecz szkoły oraz statuetkę ze srebra i bursztynu - Jantarowigo 

Zgromadzona publiczność obejrzała dwa �lmy: animowany 
- Megamocny oraz sensacyjny - Dla niej wszystko. 

Po koncercie członkowie Chóru Akademia Concerto wraz 
z zaproszonymi gośćmi udali się do Gminnego Domu Kultury 
na wspólny poczęstunek. Tutaj, poza programem, wspólnie 
z Chórem Morzanie, zaśpiewali jeszcze jeden utwór.
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K. Tocke, J. Rzepa, H. Tocke, M. Krause. Dziękuje także jurorom, 
TV CHOPEN  i Radiu Kaszebe. 

prezes ZKP o/ Dębogórze DanutaTocke
Przy okazji informuję o rozpoczętej budowie Checzy 

Nordowych Kaszebów na placu przy PEKO (można już ją 
zobaczyć, konstrukcja widoczna). Zwracam sie również z prośbą 
o przedmioty, stare narzędzia, urządzenia, które chętnie 
przyjmiemy jako eksponaty do sali pamięci. 

„ Jantarki”  z Mostów w Grecji na Półwyspie Halkidiki

Po raz kolejny zespół regionalny „Jantarki” ze Szkoły 
Podstawowej w Mostach uczestniczył w międzynarodowym 
festiwalu dziecięcych zespołów regionalnych w Hanioti, która 
leży w Grecji. Program festiwalu obejmował 3 występy wszystkich 
przybyłych zespołów w turystycznych miejscowościach Półwyspu 
Halkidiki oraz występ galowy w Hanioti. Spotkaliśmy tu wiele 
wspaniałych grup z całej Europy, ale najbardziej urzekło nas 
widowisko zespołów z Ukrainy, Rosji, Serbii, Rumunii i samej 
Grecji. Spotkaliśmy nie tylko nowych przyjaciół, ale przede 
wszystkim poznaliśmy ich kulturę narodową – muzykę i taniec.           

Mieliśmy też okazję uczestniczyć w nauce tańca  greckiego 
– ZORBA . 

Będący z nami w Grecji Pan wójt Jerzy Włudzik docenił naszą 
pracę na rzecz podtrzymywania tradycji  regionalnych i mamy 
nadzieję ,że był z nas DUMNY. Za pomoc – w tym �nansową  
- otrzymał od nas podziękowania a w dowód wdzięczności 
otrzymał od nas koszulkę. 

Kosakowo Kulturą Stoi – CHÓR MORZANIE

Przez  wiele dziesięcioleci  nasza gmina pozostawała  
praktycznie kulturalnym ugorem.  Zmieniający się włodarze  
nie przykładali praktycznie wagi do działalności społeczeństwa 
na tej niwie.  Ten stan zaczął zmieniać się  od powstania  na 
terenie gminy dwu wiodących instytucji, jakimi są  Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie  oraz  nieco później Chór  „Morzanie”.   Ich 
działalność  od momentu objęcia stanowiska po dzień dzisiejszy, 
nieustannie i konsekwentnie,  wspiera Wójt Gminy  Jerzy 
Włudzik, bez którego wsparcia i pomocy przy wielu problemach, 
zwłaszcza �nansowych, nie udałoby się przeskoczyć  młodym 
organizacjom.

Kulturalna  działalność  tych dwu instytucji, wyrażona 
w organizowaniu wieczornic – poetyckich, teatralnych, 
muzycznych, malarskich – jak w przypadku Zrzeszenia  oraz 
muzycznych  co do Chóru „Morzanie” , rozruszała  nasze 
gminne społeczeństwo,  które nie tylko coraz chętniej i częściej 
poświęca czas na wysłuchanie koncertów i przedstawień, ale 
i sami mieszkańcy - coraz młodsi – rozpoczęli  rozwijanie 
swoich zainteresowań i talentów  poprzez czynne uczestnictwo 
w tworzących się ciągle nowych  podmiotach, jak np. 
Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo, Młodzieżowy Teatr, 

zespoły regionalne i teatralne tworzone przy szkołach naszej 
gminy oraz także poprzez zespoły sportowe. 

Nic więc dziwnego, że w dniu 28.04.2011 r. na jubileuszowy  
koncert  Chóru Morzanie zjechali goście zarówno z Polski jak 
i zza granicy. Delegacje zaprzyjaźnionych chórów  z Francji, 
Szwajcarii,  Niemiec, a także  przedstawiciele najwyższych 
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władz oraz niezawodnego opiekuna  Chóru - Banku  Rumia  
Spółdzielczego, przyjechali wysłuchać  jak zwykle ciekawego,  
zróżnicowanego repertuarem pieśni koncertu,  urozmaiconego  
wspólnym wykonaniem utworów  J.S. Bacha,  W.A. Mozarta, 
E.Elgara, C. Francka  oraz A. Vivaldiego z Gdyńską Orkiestrą 
Kameralną. Wśród  gości nie zabrakło  także  przedstawicieli  
zaprzyjaźnionych chórów  kaszubskich,  Związku Chórów 
i Orkiestr oraz  włodarzy Gminy i Powiatu. Gratulacje  dla 
chóru przekazali także Reprezentanci  Ministra  Rolnictwa oraz 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który  już w 2007r. 
uhonorował „Morzan” nagrodą Bursztynowego Mieczyka  za 
działalność w propagowaniu kultury regionu.  W ubiegłym 
roku zespół otrzymał za swoją działalność także „Bursztynową 
Kogę”  z rąk  Starosty Puckiego. W ciągu 10 lat swego istnienia 
„Morzanie” zapisali się w annałach nie tylko jako zespół śpiewaczy, 

ale także jako  wzorowy organizator imprez kulturalnych 
głównie o charakterze  cyklicznym i o zasięgu  wojewódzkim  
(Festiwal Kolęd Kaszubskich), krajowym (Spotkania Chóralne) 
i międzynarodowym  (Goście Chóru Morzanie) – gdzie  chór 
gościł zespoły z Brazylii, Wielkiej Brytanii,  Singapuru,  Francji, 
Szwajcarii. Sam Chór  wyjeżdżał także i rozsławiał imię Gminy 
Kosakowo we Włoszech, Niemczech,  we Francji, Szwajcarii i na 
Litwie. Planowane  są  kolejne wyjazdy  zagraniczne -  do Francji 
i Wielkiej Brytanii. 

Zapytana  o receptę na to, jak  udaje się  zespołowi  osiągać  
takie  wyniki  w krótkim jednak czasie Prezes Stowarzyszenia 
– Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie ”  (bo w takiej formie 
chór działa)  - Wanda Krause odpowiada krótko:  bo łączy nas nie 
tylko chęć i zamiłowanie do śpiewania. Panuje wśród nas dobra, 
przyjazna, ciepła  atmosfera. Jeszcze bardziej spaja  członków 
sukces  w postaci dobrze wykonanego, ciekawego koncertu - o co 
zabiega i dba niezawodny dyrygent Przemysław Stanisławski, 
którego perfekcjonizm,  wrodzony smak muzyczny i wyczucie 
potrzeb słuchaczy  jest zwieńczeniem tego, co się sukcesem  
koncertu zowie.

Gratulujemy „Morzanom”, śpiewającemu ambasadorowi 
Gminy dotychczasowych osiągnięć, dziękujemy za  dotychczas 
wykonaną  pracę na rzecz rozsławiania dobrego wizerunku 
naszej Gminy  i  życzymy dalszych sukcesów. Zachęcamy więc,  
w szczególności młodzież, do wstępowania w szeregi  chóru.  
Niech Pani Muzyka łączy pokolenia.  Przyszłych adeptów 
śpiewania zapraszamy we wtorki i czwartki o godz. 19:15 do 
Gminnego Domu Kultury  w Pierwoszynie.

Jedzmy zdrowo!

i pomysłodawcy warsztatów, radnego powiatu i założyciela 
Stowarzyszenia Agroturystycznego Alvik w Dębogórzu 
przyjechała grupa uczniów z Technikum Gastronomicznego 
w Kłaninie. Przyszli kucharze razem z dziećmi pod opieka 
Anny Wojtunik przygotowywały sałatkę warzywną, twarożek z 
rzodkiewką i sosem jogurtowym oraz galaretkę z owocami. To 
spotkanie było takim małym kroczkiem w dobrym kierunku, że 
złe nawyki należy zmieniać. To dobry sposób , aby pokazać, że 
zamiast słodyczy dobry jest także pomidor, ogórek, owoc. 

W czasie warsztatów dzieci zapoznawały się z także z techniką 
hau kaszubskiego, który uczy przede wszystkim spokoju 
i cierpliwości – uważa pucka hafciarka Brygida Hochschultz. 
Jeśli mamy zainteresować dzieci, powinniśmy to robić już na 
etapie szkoły podstawowej, pokazać że to dobry sposób na 
oryginalność.

Okazało się, że prelekcjami zainteresowani są tylko rodzice, 
dzieci zaś się nudzą. Dlatego od września zajęcia prowadzone 
będą dwutorowo, oddzielnie dla dzieci, oddzielnie dla rodziców.

 Już dziś zapraszamy po wakacjach, w pierwszych dniach 
września na kolejne warsztaty. Dorosłych do prawidłowych 
nawyków żywieniowych przekonywać będą dietetycy, dzieci 
zajmą się komponowaniem i jedzeniem zdrowych posiłków, 
dodatkowo poznają techniki garncarstwa i kaszubskiego hau. 
Mamy nadzieję, że w efekcie dzieci wyniosą z warsztatów coś dla 
siebie, że będą omijały szerokim łukiem dopalacze i przetworzoną 
żywność.

Zajęcia zakończą się w listopadzie Piknikiem w Gęśniku, na 
który Stowarzyszenie Alvik otrzymało grant z budżetu Gminy 
Kosakowo.

Zdarza się, że lekcje w szkole dzieci rozpoczynają bez zjedzenia 
śniadania. Bywa także odwrotnie – zanim dojdą do szkoły zjadają 
drugie śniadanie, a w czasie lekcji chrupią schowane pod ławką 
chipsy, po nich batonika i całość popijają colą. Na jabłko nawet 
nie chcą spojrzeć. Z myślą o takich dzieciach ruszył w Dębogórzu 
cykl warsztatów mających na celu propagowanie prawidłowych 
nawyków żywieniowych.

Podczas zajęć dzieci mają nauczyć się nie tylko metod 
przygotowywania zdrowego jedzenia, ale także dowiedzieć się, jak 
ważne jest zjedzenie posiłku właściwej porze. Błędy żywieniowe 
to nie tylko niedożywienie, ale także przekarmienie. Dlatego 
warsztaty są po to, aby zadbać nie tylko o dzieci, ale również i 
rodziców. Złe nawyki wynosimy z domu – uważa Jolanta Mielko, 
nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, 
gdzie dużą popularnością cieszy się Technikum Gastronomiczne. 

Dietetyka to kierunek modny 
i przyszłościowy. Dlatego 
warsztaty wsparł również 
Starosta Pucki Wojciech 
Dettlaff. Jak mówi „nowinki 
kulinarne” mogą znaleźć się 
na naszym terenie, jako nowa 
marka tego regionu. Każdy 
zabiega o to, żeby przyciągnąć 
jak najwięcej turystów, my 
także. 

W sobotę 21 maja 
na fermę gęsi Andrzeja 
Dzienisza – organizatora 
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

I ZLOT MOTOCYKLI NAD MORZEM

W dniach 17-19 czerwca 2011 w Pierwoszynie Klub 
Motocyklowy Pirates zorganizował I Zlot Motocykli nad Morzem 
pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo. W programie  były: 
konkursy dla motocyklistów z nagrodami, parada motocykli po 
Gminie Kosakowo, koncerty i inne atrakcje. Gwiazdą Zlotu był 
zespół Harlem. 

Mistrzowie Polski ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu na 
czwartym miejscu w rywalizacji światowej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogórzu już po raz drugi 
mieli szansę skonfrontować swoje umiejętności i zdolności 
z dziećmi z całego świata podczas Światowych Finałów 
Odysei Umysłu na Uniwersytecie w Maryland w Stanach 
Zjednoczonych.

Program Odysei Umysłu rozpropagowany jest 
w 68 państwach.  Drużyny z Polski w rywalizacji są liczącym się 
przeciwnikiem. W tym roku w problemie „Full circle” drużyna 
w składzie P. Ćwirko i A. Hyży z klasy II oraz P. Giese, K. Kubis, 
K. Nieć, P. Miłosz, W. Winiarska z klasy III, zajęła 4. miejsce, 
pokonując 54 drużyny.  W tzw. problemie spontanicznym byli na 
III miejscu. Natomiast druga drużyna w problemie ze strukturą 
z drzewa balsy „Unhinged Structure” sprawiła nam wielką 
niespodziankę zajmując  14 miejsce. W problemie spontanicznym 
drużyna w składzie D. Pospieszyńska z klasy II, H. Stromska 
z klasy III, A. Paciuch i O. Starsierska z klasy IV oraz  Ł. Herner,  
J. Stromski i P. Świątczak z klasy V, była bezkonkurencyjna 
pokonując 50 drużyn. 

ODYSEJA UMYSŁU - DAĆ DZIECIOM SZANSĘ…

Szansę odniesienia sukcesu światowego poprzez  udzielenie 
nam wsparcia �nansowego już po raz kolejny dostaliśmy 
od Wójta naszej gminy Jerzego Włudzika, �rmy Investgas 
oraz VTS, która dodatkowo wyposażyła nas w piękne stroje. 
Pozyskaliśmy nowego sponsora głównego, �rmę PSG. Nazwy 
�rm sponsorujących nasze przedsięwzięcie znajdują się na 
stronie internetowej szkoły oraz na banerze umieszczonym 

przy wejściu do szkoły. Wszystkim �rmom, proboszczom 
z para�i w Pogórzu i Kosakowie oraz ludziom dobrego serca, 
którzy wsparli nasze przedsięwzięcie bardzo dziękujemy. Mamy 
nadzieję, że nie zawiedliśmy pokładanych w nas nadziei i w pełni 
wykorzystaliśmy daną nam szansę. 

Dziękuję Rodzicom dzieci biorących udział w programie 
Odyseja Umysłu oraz trenerom mgr U. Kozielskiej, 
mgr R. Korybut-Orłowskiej, mgr K. Warzocha oraz nauczycielowi 
języka angielskiego mgr M. Sulkowskiej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich 

dniach odeszli od nas

Ś.p.

Białobrodzka Oliwia z Dębogórza, lat 6

Karsznia Zo�a z Kosakowo, lat 72

Bławat Urszula z Kosakowo, lat 57

Pienczke Edmund z Mostów, lat 58

Powiatowe Centrum Informacji dla przedsiębiorców

Miło nam poinformować, że w Pucku przy ulicy Sambora 5 
działa Punkt Informacyjny dla przedsiębiorców powiatu puckiego 
– Powiatowe Centrum Informacyjne.

Powiatowe Centrum świadczy bezpłatne usługi  w zakresie 
informacji na temat różnych form wsparcia �nansowego w ramach 
otwieranej lub prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:
• programów pożyczkowych (pożyczki „Na Start”, Innowacyjne, 

Obrotowe, Inwestycyjne i inne),  poręczeń kredytów dla �rm 
w instytucjach �nansowych na warunkach preferencyjnych,

• dotacji unijnych w ramach programów regionalnych dla 
województwa pomorskiego oraz dotacyjnych programów 
krajowych,

• oferty kredytowej dla podmiotów gospodarczych lokalnych 
instytucji �nansowych,

• aktualnych programów aktywizacyjnych i wspierających 
przedsiębiorczość,

• bezpłatnych lub refundowanych szkoleń dla �rm, spotkań 
branżowych, inicjatyw gospodarczych.
Centrum zaprasza przedsiębiorców na konsultacje 

i indywidualne spotkania w dni powszednie (oprócz środy) od 
godz. 8.00 do 16.00. Istnieje możliwość umówienia wizyty również 
w siedzibie przedsiębiorcy (Kontakt Tel (fax) 58 673 65 60, 
tel. kom. 609 813 141), e-mail puck@pci.pomorskie.pl : 
www.po.pomorskie.pl)  
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Dwa sukcesy dla zespołu teatralnego klas młodszych ,,Prosto z Mostów” 

Dzieci z zespołu teatralnego Szkoły 
Podstawowej w Mostach odniosły 
kolejny sukces na Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Teatralnych 
„Baśń bez granic” organizowanym 
przez Teatr Miniatura w Gdańsku, 
wygrywając ten konkurs po raz drugi. 

W roku 2009 za przedstawienie 
„Bajka o szczęściu otrzymały 
III Nagrodę Wojewody Pomorskiego. 
W roku 2010 wygrały przegląd 
przedstawieniem „Przypowieść 
o drzewie” zdobywając I miejsce 

i I Nagrodę Wojewody Pomorskiego. Sukces swój powtórzyły 
11 maja 2011 roku pokazując przedstawienie  pt „Kosmiczne 
kaczątko”. Spektakl ten zdobył Grand Prix  Przeglądu i I Nagrodę 
Wojewody Pomorskiego. 

Sukces jest tym większy, że w tym roku większość dzieci to 
sześciolatki, które po raz pierwszy rozpoczęły naukę w klasie 
pierwszej. Opiekunkami zespołu teatralnego są panie Teresa 
Jachimowska i Anna Klimczyk.

FESTYN RODZINNY W SZKOLE W MOSTACH !!!!

W dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka 
w Szkole Podstawowej w Mostach już po raz 12 odbył się festyn 
rodzinny.

Na terenie przyszkolnym uczniowie naszej szkoły wraz z 
całymi rodzinami  mogli wspólnie świętować i bawić się do 
późnych godzin wieczornych. Dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, 

skałka wspinaczkowa, quady i inne 
atrakcje opłacone były przez środki 
zebrane na Aukcji Świątecznej. W 
czasie festynu niewątpliwą atrakcją 
były mecze „Ojcowie kontra 
synowie”  i „Mamy kontra córki”. 
I tak naprawdę nie wynik się tu 
liczył, tylko chęć wspólnej zabawy. 
Zapewniamy wszystkich, że emocji, 

wzruszeń i śmiechu było co nie miara. Wykorzystaliśmy ten 
czas i to miejsce na promocję naszej książki szkolnej  „Księga 
wyobraźni”  - pierwsze, ale nie ostatnie wydanie twórczości 
literackiej i poetyckiej naszych uczniów. Autorami całego wydania 
są nasi wychowankowie. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Ponieważ 
wysiłek �zyczny wywołuje głód i pragnienie, w kawiarence 
szkolnej czekały na wszystkich ciasta domowego wypieku, woda, 
soki oraz kawa i herbata. Na tych, którzy nie zdążyli zjeść obiadu 
czekał bigos i grochówka. W towarzystwie przyjaciół, zarówno 
pracownicy szkoły jak i ich podopieczni z rodzinami, przyjemnie 
spędzili ten wyjątkowy dzień uczestnicząc w naszym festynie. 
Miło było widzieć uśmiechy na twarzach wszystkich dzieci! 

Bardzo dziękujemy sponsorom wydanej książki - Radzie 
Rodziców, pani Płóciennik za pomoc medyczną (na szczęście nie 
potrzebną) mamom i babciom za wspaniałe ciasta oraz ajentowi 
stołówki szkolnej panu Stopikowskiemu za bigos i grochówkę. 

GIMNAZJALIŚCI W WARSZAWIE

W dniach 1-2 czerwca uczniowie gimnazjum i członkowie 
STOWARZYSZENIA DZIECI ARTYSTYCZNIE 
UZDOLNIONYCH GMINY KOSAKOWO wzięli udział 
w wycieczce do stolicy. Opiekunami były nauczycielki: Katarzyna 
Rudecka, Magdalena Stenka i Lucyna Komosa. W wycieczce 
uczestniczył także, Prezes Stowarzyszenia Jerzy Włudzik.

Najważniejszym punktem wyprawy było obejrzenie 
niesamowitego, przepełnionego muzyką i efektami specjalnymi  
przedstawienia „NĘDZNICY” w Teatrze Muzycznym „Roma”. 
Gra aktorów, kostiumy, ogólny wyraz artystyczny wywarły 
niesamowite wrażenie na wszystkich uczestnikach wycieczki. 

Poza spektaklem dwa dni przeznaczone zostały na zwiedzanie 
stolicy. Przewodnik oprowadzał nas po Starówce, miejscach 
związanych z życiem naszego najwybitniejszego kompozytora 
– Fryderyka Szopena. Obejrzeliśmy również ogród na dachu 
Uniwersytetu Warszawskiego. Drugiego dnia zwiedziliśmy 
Cmentarz na Powązkach i groby wybitnych Polaków, m. in: 
Stanisława Moniuszki, rodziców Szopena, Czesława Niemena 
i innych. Ważnym punktem wycieczki były Łazienki Królewskie 
i Muzeum Powstania Warszawskiego, które,  za sprawą 
zastosowania nowoczesnych technologii multimedialnych, 
wzbudziło w nas bardzo pozytywne wrażenie.

Wycieczka podobała się wszystkim uczestnikom. Mimo że 
intensywnie doskwierał nam czterdziestostopniowy upał, chętnie 
powtórzylibyśmy taki wyjazd, bo Warszawa zawsze pozostawia 
niedosyt wrażeń.   

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Jerzego 
Włudzika, prezesa stowarzyszenia,  dzięki któremu, mogliśmy 
spędzić wspólnie miłe i niezapomniane chwile.

Uczestnicy wycieczki 

Zakaz podlewania ogrodów
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka 

z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały nr 4 / 2006 
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” w Gdyni z dn. 13.02.06r. – Regulamin dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków rozdz. VIII § 28 ust. 4 wraz 
z późniejszymi  zmianami, na terenie gm. Kosakowo  w okresie 
od 1 czerwca do 30 września 2011 roku wprowadza się zakaz 
podlewania ogrodów przydomowych w godz. od 6.00 do 
22.00.

Powyższy zakaz ma zapewnić mieszkańcom dostawy 
wody do celów socjalno-bytowych  w wymaganej 
ilości  i pod odpowiednim 
ciśnieniem. Podlewanie ogrodów 
w wymienionych godzinach, 
będzie przyczyną spadku ciśnienia 
oraz występowania przerw 
w dostawie wody.
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SZÓSTOKLASIŚCI W OPERZE

Wtorkowy wieczór 17 maja był dla uczniów klas VI oraz 
ich nauczycieli pełen niezapomnianych wrażeń. A to za sprawą 
wyprawy do Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej im. 
Fryderyka Chopina w Gdańsku na spektakl „Wesele Figara”  
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Nasi uczniowie mieli możliwość 
blisko trzygodzinnego obcowania z tą jedną z najważniejszych 
ze sztuk stworzonych przez genialnego XVIII – wiecznego 
kompozytora. Podziwiali nie tylko znakomitą muzykę Mozarta, 
ale także piękny śpiew artystów oraz bogatą scenogra�ę 
przedstawienia. Przenieśli się w zapomniany świat dworskich 
intryg, miłostek i głębokich uczuć. Doskonałe kompozycje 
austriackiego kompozytora sprawiły, że czas zleciał bardzo 
szybko, pozostawiając u młodych widzów i ich opiekunów 
uczucie niedosytu i chęć ponownego spotkania z pięknem, 
jaki niesie ze sobą świat opery. Pomysłodawcą niezapomnianej 
wyprawy do Opery Bałtyckiej była p. Magdalena Piaseczna, której 
serdecznie dziękujemy za tę cenną inicjatywę.

REGIONALNE ŚWIĘTO RODZINNE
Tegoroczne Regionalne Święto Rodzinne było wyjątkowe 

ponieważ zostało zorganizowane w Dniu Dziecka. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Dębogórzu, pod kierunkiem swoich 
wychowawców, przygotowali bardzo bogaty program artystyczny. 
Na scenie wystąpili kolejno mali artyści z przedszkola oraz 
z klas I – III.  Ponadto mieliśmy okazję wysłuchać utworów 
przygotowanych przez chór szkolny. Szczególnie pięknie 
zaśpiewała dla zgromadzonej publiczności uczennica klasy VI b 
Patrycja Potrykus,  która wykonała piosenkę „My heart will go on”. 
Tym utworem wyśpiewała sobie II miejsce w konkursie „You can 
sing”. Oprócz estradowych prezentacji wszyscy zaproszeni goście 
mogli poczęstować się kiełbaskami z grilla, pysznymi sałatkami 
oraz ciastami przygotowanymi przez Radę Rodziców. Dużą 
popularnością cieszył się dmuchany zamek oraz zaproponowane 
przez nauczycieli gry i zabawy ruchowe. Dzięki pięknej pogodzie 
oraz wyśmienitym nastrojom wszystkich uczestników święta, 
dzień ten był wyjątkowo udany. 

Uroczysta Akademia pod hasłem: ,,Santo Subito”

To nie przypadek, że właśnie 18 maja br. w dniu pamiętnych 
urodzin Papieża Jana Pawła II odbyła się  Uroczysta Akademia 
pod hasłem: ,,Santo Subito”, podczas której zostały zaprezentowane 
osiągnięcia wszystkich laureatów konkursów w poszczególnych 
kategoriach. 

Laureaci Poezji Papieskiej prezentując swoje talenty, zajęli 
następujące miejsca:

I miejsce - Agnieszka Klimczyk, kl. III B Gim. Mosty ( ,,Miłość 
mi wszystko wyjaśniła…”)

II miejsce- Kinga Brociek, kl. II B  Gim. Mosty (,, Mysterium 
Meum Mihi”)

III miejsce- Weronika Kumpiak, kl. IIB Gim. Mosty (,,Pośród 
niesnasków Pan Bóg uderza”) oraz przyznano wyróżnienie dla Pawła 
Szuta, kl. IB Gim. Mosty ( ,,Pierwszy Widzący…”).

W kategorii Wykładu Przemówień Papieskich swoje fragmenty  
wygłosili: Sandra Makowska, kl. IA Gim. Mosty ( I miejsce), 
Kamil Dziemiński, kl. IIA Gim. Mosty ( II miejsce) oraz Konrad 
Komorowski , kl. IIB Gim. Mosty oraz  ex aequo Oskar Potocki, kl. 
IIB Gim. Mosty ( III miejsce). Natomiast Uczeń Paweł Szatkowski, 
kl. IIIA Gim. Mosty odczytał  fragment homilii wygłoszonej przez 
Jana Pawła II na mszy świętej odprawianej na placu Zwycięstwa 
w pamiętnym dniu 2 czerwca 1979r.

Konkurencja Prezentacji Multimedialnej została oceniona na 
poziomie wyróżnienia, którą otrzymali uczniowie klasy IIc Gim. 
Mosty ( Michał Buchert i Tomasz Czaplicki ), a także w kategorii 
plastycznej wyróżnienie otrzymał uczeń  Paweł Brala, kl. IIB Gim. 
Mosty. Uczennice z klasy IIB, Gim. Mosty tj.: Karolina Mazur 
z towarzyszącym chórkiem uświetniły akademię śpiewem  ,,Barki” 
oraz utworem ,,Nie lękajcie się”.

Na uroczystości nie zabrakło również wątku humorystycznego, 
którego wyrazem była przedstawiona przez uczniów kl. IIIB Gim. 
Mosty anegdota papieska pt.: ,,Niezapomniany dialog”. Scenka 
przedstawiała spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą pod znanym 
oknem na ulicy Franciszkańskej 3. W roli Papieża wystąpił 
Sebastian Filipkowski, Meksykańczyka- Oskar Kmiecik, Młodzieży: 
Patryk Gierc, Mateusz Grzelak, Ada Michałek, Sebastian Zmuda, 
Maksymilian Włudzik, Robert Majchrzak, Claudia Adamczyk oraz 
narratorki -  Casandra Gewartowska.

Na zakończenie uczeń Paweł Szatkowski z kl. IIIA Gim. 
Mosty odczytał: Modlitwę do Błogosławionego Jana Pawła II.  
Odkrywczynią tej kategorii  talentu  poetyckiego, dotyczącego 
ułożenia treści  modlitwy była uczennica Monika Lewińska z  kl. IIIA 
Gim. Mosty , której słowa brzmiały:

,,Błogosławiony Janie Pawle II - Orędowniku ludzkich serc,
Będących w potrzebie wznoszenia modlitwy.

Często powtarzałeś: ,,Nie lękajcie się!”
Byłeś dla nas wzorem ideału odwagi,

Promieniującej miłością Boga i ludzi. (…)”
Rangę tej wyjątkowej uroczystości  podniosła obecność 

ks. kanonika Stanisława Jarzembskiego, który w swoich 
podsumowujących słowach wyraził uznanie, podziw i wzruszenie 
wobec działań uczniów uczestniczących w projekcie

KONKURS „ZNAM LEGENDY POLSKIE”

27 maja w bibliotece Szkoły Podstawowej w Dębogórzu odbył 
się gminny konkurs „Znam legendy polskie”, przeznaczony dla 
klas IV – VI. W zmaganiach konkursowych brali udział uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Mostach, Pogórzu i Dębogórzu i 
Szkoły Podstawowej nr 43 z Gdyni. Na początku rozwiązywano 
indywidualnie test ze znajomości legend, następnie w grupach 
według szkół pisano pracę stylistyczną w formie listu pt. „Za 
co podziękowałbyś, a o co poprosiłbyś Królową Bałtyku?”. 
Dodatkową konkurencją był konkurs plastyczny. 

Szkoły zajęły kolejno miejsca: I – SP Pogórze, II – SP nr 43, III 
– SP Dębogórze. W rozgrywkach indywidualnych I miejsce zajęła 
uczennica naszej szkoły Jagoda Iwaszko. 
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14.05. - DZIEŃ EUROPEJSKI w szkole 
w Dębogórzu

W tym roku szkolnym Dzień Europejski odbył się 14 maja 
2011 r. Tegoroczne prezentacje klas S.P. w Dębogórzu, biorących 
udział w imprezie dotyczyły Grecji. Uroczystość rozpoczęła się 
od wysłuchania hymnu Unii Europejskiej. Następnie klasa Ia i 

Ib przedstawiły obyczaje i tradycje 
greckie. Uczeń klasy Ib Jaś Psujek 
wcielił się brawurowo w postać 
Denisa Russosa, a Julia Klemenska 
zaprezentowała się jako Eleni. Dzieci z 
klasy Ia zatańczyły Zorbę, co spotkało 
się z żywiołową reakcją publiczności. 

W dalszej części klasa II przedstawiła mit o Narcyzie. Klasa III 
podała informacje na temat położenia geogra�cznego Grecji. 
Tłem prezentacji była okazała mapa Grecji wykonana przez p. 
Lidię Klimaszewską. Natomiast klasa IIIb wystawiła ciekawą 
inscenizację Igrzysk Olimpijskich, do której wykorzystano m.in. 
słynny fragment muzyczny „Rydwany Ognia” skomponowany 
przez Vangelisa. Zadaniem klasy IV było zaprezentowanie 
zabytków Grecji. Klasa V przedstawiła �lozofów greckich, 
dzięki czemu dzieci mogły dowiedzieć się kim był m.in. Platon 
i Arystoteles i kto założył Akademię. Klasa VIa omówiła temat 
greckiej kultury i sztuki, a klasa VIb uraczyła publiczność i grono 
pedagogiczne przysmakami kuchni greckiej. Na zakończenie 
Dnia Europejskiego uczniowie odpowiadali na pytania 
w quizie dotyczącym Grecji. Za przygotowanie  i prowadzenie 
imprezy serdecznie dziękujemy p. Monice Wróbel – Łada i p. 
Marcinowi Ślaskiemu. Uroczystość zakończyła się rozdaniem 
dyplomów. Szczególne podziękowania należą się dla pani Lidii 
Klimaszewskiej za przygotowanie �agi greckiej.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR 
MATEMATYCZNY”

W marcu bieżącego roku Szkoła Podstawowa w Dębogórzu 
po raz kolejny wzięła udział w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny” zorganizowanym przez Wydział 
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu oraz Towarzystwo 
Upowszechniania Wiedzy i Nauk 
Matematycznych. W konkursie wzięli 
udział uczniowie klas I – VI. Najlepszy 
wynik uzyskała Paulina Owczarek z 
kl. III, która w nagrodę pojechała na 
dwudniową wycieczkę do Torunia. 

Wyróżnienie i nagrodę książkową otrzymała Dominika Denc 
z kl. IV. Możemy się także pochwalić wynikiem uczennicy kl. 
I – Dominiki Kubiak, która zajęła wysoką lokatę w konkursie 
„Kangurek”.

…tylko dobrzy ludzie widzą windę do nieba…

Taki tytuł nosi tomik twórczości dziecięcej i młodzieżowej, 
będący pokłosiem II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Pod 
ojczystym niebem” zorganizowanego przez Zespół Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego nr21 w Gdańsku. W konkursie 
tym wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mostach. 
Dwie uczennice, Anna Godlewska z VI c  i  Zuzanna Kmiecik 

z VI a znalazły się 
w gronie czworga 
n a g r o d z o n y c h 
młodych twórców 
w kategorii klas 
IV –VI. Jury 
k o n k u r s o w e 
w składzie : Krystyna 

Orlicz (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i polonistka), 
Emma Popik (autorka fantastyki naukowej oraz baśni dla 
dzieci, redaktor naczelny Nowego Kuriera Nadbałtyckiego) 
oraz Józef  Jasielski  (reżyser teatralny, poeta) zostało urzeczone 
konsekwentną konwencją baśni u Zuzi Kmiecik oraz  bardzo 
dobrymi dialogami w pracy Ani Godlewskiej. 

W dniu 17.05.2011 roku w Zespole Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród, w którym uczestniczyła Ania wraz nauczycielem języka 
polskiego, panią Małgorzatą Krauze. Uroczystość rozpoczęła 
inscenizacja fragmentu „Krzyżaków” w wykonaniu koła 
teatralnego. Potem zaproszeni 
goście, m.in. pani Emma 
Popik, pisarka  i poetka oraz 
kombatanci z oddziałów AK, 
którzy sprawowali patronat nad 
konkursem w poruszających 
słowach mówili o pięknie i 
bogactwie ojczystego  języka, 
którego przyszłość spoczywa 
w rekach najmłodszych 
użytkowników, dzieci i 
młodzieży. 

Organizatorzy konkursu 
wyrazili nadzieję, że talenty 
młodych twórców będą się 
dalej rozwijać i owocować 
kolejnymi ciekawymi 
utworami. Zainteresowanych 
nagrodzonymi pracami 
odsyłamy do tomiku twórczości uczniów Szkoły Podstawowej w 
Mostach, który ukaże się niebawem, a w którym opublikowane 
zostaną m.in. nagrodzone prace Ani Godlewskiej i Zuzi 
Kmiecik. 

Inspekcja telewizyjna kanalizacji w pogórzu

Na przełomie marca i kwietnia br. na zlecenie tut. Urzędu 
Gminy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni 
przeprowadziło inspekcję telewizyjną kanalizacji w ulicach Płk. 
Dąbka i Czernickiego w Pogórzu. Inspekcja miała za zadanie 
przegląd istniejących przyłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej,  
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kosakowo. 

W trakcie inspekcji sprawdzono również stan techniczny 
kanału deszczowego oraz skontrolowano kanalizację deszczową 
pod kątem nielegalnych podłączeń. 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Kosakowo informuje o wywieszeniu w budynku 
Urzędu Gminy Kosakowo na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zamieszczonego 
w Zarządzeniu nr 82/2011 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 20 czerwca 
2011 roku 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kosakowo, położona jest 
w obrębie Rewa i stanowi działkę o numerze 147/51 o pow. 69 m2, dla 
której prowadzona jest Księga Wieczysta KW NR GD2W00018437/5 
w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Zamiejscowym Wydziale Ksiąg 
Wieczystych Pucku.

Wykaz wywiesza się na okres 6 tygodni od dnia 21 czerwca 
2011 roku do dnia 02 sierpnia 2011 roku.
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Konkurs ekologiczny – „Bałtyk pod ochroną”

Uczniowie Gimnazjum w Mostach w bieżącym roku szkolnym pod 
opieką nauczycieli: pani Anny GERBER i Lucyny KOMOSY angażują 
się w działania ekologiczne, współpracując z różnymi instytucjami, 
stowarzyszeniami, organizacjami,  szkołami podstawowymi, 
gimnazjalnymi, średnimi i wyższymi. Potwierdzeniem jest ogromne 
zainteresowanie uczniów konkursem ekologicznym pt. „BAŁTYK  
POD  OCHRONĄ”, organizowanym przez �rmę VMG sp. j. przy 
współpracy ze Stacją Morską Instytutu Oceanogra�i Uniwersytetu 
Gdańskiego i Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

Wśród najlepiej przygotowanych ulotek informacyjnych 
i plakatów znalazły się prace następujących uczniów: 
• Łukasza Stęsika i Radosława Obzejty   (klasa I A),
• Przemysława Nowickiego i Adama Szczuko (klasa I A),
• Natalii Denc i Angeliki Janty      (klasa II A),
• Kamila Dzimińskiego i Weroniki Kre   (klasa II A),
• Sławomira Kankowskiego i Sylwestra Brechelka  (klasa II A),
• Konrada Komorowskiego i Łukasza Neufeld (klasa II B),
• Kingii Brociek i Magdaleny Zeman    (klasa II B),
• Anety Szturomskiej i Karoliny Mazur   (klasa II B),
• Maksymiliana Włudzika i Mateusza Grzelaka (klasa III B). 

LIDER LOKALNEJ EKOLOGII
W dniu 31 maja 2011 roku w Gminnym Domu Kultury 

w Pierwoszynie odbyło się uroczyste zakończenie projektu 
edukacyjnego pt. „Lider lokalnej ekologii”., 
realizowanego przez uczniów klasy II A i II B 
pod opieką wychowawców: pani Anny GERBER 
i Lucyny KOMOSY.  Uczniowie przygotowali 
debatę dotyczącą odnawialnych i nieodnawialnych 
źródeł energii pt. ”Oskar Potocki na żywo”, 
zaprezentowali wyniki swojej wielomiesięcznej 
pracy w postaci m.in.: 
• pokazu prezentacji multimedialnych z najciekawszych działań 

proekologicznych realizowanych na szczeblu szkolnym, gminnym, 
regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim,

• pokazu „Eko – mody gimnazjalistów” – własnoręcznie wykonanych 
strojów z materiałów poddanych recyklingowi,

• wyników konkursów, w których uczniowie brali udział,
• prezentacji papierowych ozdób i biżuterii,
• własnych fotogra�i,
•  gazetek ściennych,

Uwieńczeniem była piosenka zaśpiewana przez Marcina 
Molendowskiego i Karolinę Mazur. Honorowym gościem był Pan 
Tadeusz WIsniewski Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, na którego ręce zostały złożone 
podziękowania. .

W dniu 26 maja 2011 roku uczniowie najbardziej zaangażowani 
w działania projektu edukacyjnego pt. „Lider lokalnej ekologii”:
• Bartosz Płotka    (klasa II A),
• Konrad Komorowski  (klasa II B),
• Kinga Brociek    (klasa II B),

dzięki współpracy z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym 
z siedzibą we Władysławowie, uczestniczyli warsztatach w ramach 
kolejnej akcji edukacyjnej z cyklu „Poznajemy naszą Zatokę”. 

Konkurs ekologiczny EKO – GIMNAZJADA

W dniu 10 czerwca 2011 roku w Gimnazjum w Bolszewie odbyła się 
kolejna edycja konkursu ekologicznego pt. „EKO – GIMNAZJADA”, 
w której uczestniczyli uczniowie Naszego gimnazjum. Rozbudzane 
przez nauczycieli: panią Annę GERBER i Lucynę KOMOSĘ 
zainteresowania i pasje przyrodnicze spowodowały, że chętnych do 
wzięcia udziału było bardzo wielu. 

W rozgrywkach pół�nałowych najwyższe noty zajęli uczniowie:
• Maksymilian Włudzik (klasa III B), Agnieszka Klimczyk 

(klasa III B), Bartosz Płotka (klasa II A).

Zwycięzcom gratulujemy!

W sali judo Zespołu Szkół im. św. Jana de La Salle w Gdańsku 
w dniu 11.05.2011 r. odbył się �nał XXIX wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej woj. pomorskiego w judo.

W turnieju wystartowali 
zawodnicy z 27 Szkół 
Podstawowych z Gdańska, 
Gdyni, Sopotu, Pruszcza 
Gdańskiego, Rumi, Kowal, 
Żukowa, Rotmanki, 
Wocław oraz Mostów.

W klasy�kacji 
punktowej Szkoła 
Podstawowa w Mostach 
zajęła pierwsze miejsce przed SP Rotmanka i GSS Gdynia. Gospodarze 
SP de La Salle Gdańsk uplasowała się na czwartym miejscu. Co 
najważniejsze, decyzją Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego w Gdańsku, judo jest dyscypliną wchodzącą do punktacji 
szkół woj. pomorskiego. Indywidualnie zawodnicy z UKS „MOSTY” 
zdobyli medale : 

SREBRNE: MROCZKOWSKI Daniel waga 30 kg , ŁAGOSZ 
Katarzyna waga 34 kg , HAJDUK Adam waga 39 kg , POGLETTKE 
Michał waga 45 kg , SZCZUKO Joanna waga 36 kg , GRUSZCZYŃSKI 
Karol waga +60 kg , TRYK Zuzanna waga 43 kg,

BRĄZOWE: GABRYELSKI Robert waga 33 kg ,STASZEWSKI Dawid 
waga 33 kg , DREWEK Paweł waga 39 kg , POGLETTKE Karolina waga 
34 kg, ĆWIKLIŃSKI Dorian waga +60 kg, FIFIELSKA Patrycja waga 
43 kg 

Wszystkie chętne dzieci z naszej gminy w wieku od lat 6 zapraszamy 
już we wrześniu do trenowania tej pięknej dyscypliny, jaką jest judo.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MOSTACH 
NAJLEPSZA NA XXIX FINALE 

WOJEWÓDZKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ W JUDO

SPORT
KWIETNY BIEG 2011

31 maja w godzinach popołudniowych przez 
Gminę Kosakowo przebiegała Sztafeta Kwietnego 
Biegu - dookoła Polski. Jak co roku, w Pogórzu 
nastąpiło przekazanie Szarfy od biegaczy z Gdyni, 
a na początku drogi „przez łąki” do Mrzezina, Szarfę 
przejęli biegacze z Pucka. 

W tym roku sportowcy musieli dodatkowo 
zmagać się z palącym słońcem. Pragniemy 
podziękować kosakowskiej Policji oraz Straży 
Gminnej za zabezpieczenie trasy Biegu na terenie 
naszej gminy. Do zobaczenia za rok.

OLIMPIJSKA ENERGA
29.04.2011 w Sopocie odbyły się wojewódzkie zawody 

lekkoatletyczne OLIMPIJSKA ENERGA. W zawodach startowały 
dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z ośmiu  gminnych 
ośrodków naszego województwa. Naszą gminę godnie reprezentowała 
20-osobowa grupa młodych lekkoatletów . Podopieczni trenera 
Wojciecha Niemkiewicz łącznie zdobyli aż 9 medali.

Na wyróżnienie zasługują: (I m-ce) Karol Olejniczak, Kamila 
Pudysiak, (II m-ce) Hubert Niemczyk, Paulina Hoe i (III m-ce) Paweł 
Świątczak - wszyscy w biegu na 300m. Najlepszym skoczkiem wzwyż 
został Konrad Olejniczak, tuż przed swoim kolegą z zespołu Jaromirem 
Stromskim. Brązowe medale w sprincie wywalczyli również Martyna 
Wołczyńska w pchnięciu kulą i Paweł Salamon. Na pięknym sopockim 
stadionie łącznie startowało ok.270 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe koszulki sponsora, a po sportowych zmaganiach zjedli 
ciepły posiłek i z uśmiechem wrócili do domu.
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AWANS SZTORMU MOSTY DO A-KLASY
W meczu B-Klasy rozegranym 4 czerwca drużyna Sztormu Mosty, 

przy gorącym dopingu kibiców, wysoko pokonała Arkę Prusewo - 9:1. 
Był to ostatni mecz Sztormu w dobiegającym końca sezonie 2010/11 na 
własnym boisku.

Ostatni mecz kończącego się sezonu Sztormowcy rozgrywali 
12 czerwca w Smolnie z Huraganem. Mecz zakończył się skromnym, 
ale ważnym zwycięstwem 1:0, bowiem praktycznie zapewniał drużynie 
drugie miejsce w tabeli i tym samym, obok MKS Władysławowo, awans 
do A-Klasy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

LETNIA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
Mosty, 05/12.06.2011

Z początkiem czerwca w Gminie Kosakowo rozpoczęły się lokalne 
piłkarskie zmagania. Mecze rozgrywane będą do października br. 
(z wakacyjną przerwą w lipcu i w sierpniu) na boisku Orlik 2012 przy 
Szkole Podstawowej w Mostach.

1. kolejka (05.06.2011) Kosakowo II - Kosakowo 4:9 (1:6), 
Pierwoszyno - Dębogórze Wybudowanie 4:6 (1:3), Sztorm Mosty - Suchy 
Dwór 12:9 (5:4), Rewa - Dębogórze 5:2 (2:0), pauzował: Kazimierz; 
2. kolejka (12.06.2011) Kosakowo - Pierwoszyno 15:5 (8:4), Dębogórze 
Wybudowanie - Rewa 5:9 (1:3), Suchy Dwór - Kazimierz 13:1 (4:0), 
Sztorm Mosty - Kosakowo II 13:4 (3:2), pauzowało: Dębogórze.

Harmonogram najbliższych spotkań: 3. kolejka (26.06.2011) 
14:30 Pierwoszyno - Sztorm Mosty, 15:40 Kazimierz - Dębogórze, 16:50 
Rewa - Kosakowo, 18:00 Kosakowo II - Suchy Dwór, pauzuje: Dębogórze 
Wybudowanie; 4. kolejka (03.07.2011) 14:30 Pierwoszyno - Kazimierz, 
15:40 Kosakowo II - Dębogórze, 16:50 Sztorm Mosty - Dębogórze 
Wybudowanie, 18:00 Suchy Dwór - Kosakowo, pauzuje: Rewa. 

Informacje na bieżąco pod adresem: kosakowo.pl/rkis pod zakładką 
„Sport”.

NADZIEJE OLIMPIJSKIE
19.05.2011 na stadionie lekkoatletycznym w Pucku odbyły się 

powiatowe zawody w ramach ogólnopolskiego programu NADZIEJE 
OLIMPIJSKIE/rocznik ‘99/.  Dużą niespodziankę sprawili  Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Niewielka 4 - osobowa reprezentacja 
szkoły zdobyła aż 7 medali ustanawiając rekordy życiowe i rekordy szkoły. 
Duże brawa dla bliźniaczek Kamili i Natalii Pudysiak - zwyciężczyń 
biegów na 300 i 600 m. Kamila zdobyła jeszcze srebrny medal w sprincie 

na 60m. Niezawodny okazał 
się skoczek Jaromir Stromski. 
Najlepszy w skoku wzwyż i trzeci 
w dal. Najlepszym sprinterem był 
Paweł Salamon, który wybiegał aż 
dwa srebrne medale na 60 i 300m. 
Opiekun grupy: trener Wojciech 
Niemkiewicz.

II BIEGOWE GRAND-PRIX POWIATU PUCKIEGO

Mechelinki, 28.05.2011
Około 60 osób stanęło na starcie kolejnego etapu Biegowego Grand-

Prix Powiatu Puckiego o Puchar Starosty. Zawody odbyły się w sobotę 28 
maja. Gratulujemy wszystkim uczestnikom (trasa w Mechelinkach, jak 
co roku, była bardzo wymagająca).

Spośród przedstawicieli naszej Gminy, wśród juniorów najlepszy 
czas i VI miejsce uzyskał Mateusz Dołęga z Kosakowa; w biegu 
otwartym kobiet III miejsce zajęła Magdalena Bochan-Jachimek z 
Mostów, również wysokie III miejsce (i II w swojej kategorii wiekowej) 
zajął Grzegorz Kropidłowski z Suchego Dworu. Gratulujemy! 

DYSK POMORSKI
Dnia 31 maja na stadionie w Pucku  odbyła się wojewódzka impreza 

lekkoatletyczna pt.: ”Dysk Pomorski 2011”. Ta sportowa impreza, 
równoznaczna z Mistrzostwami Województwa, gościła najlepszych 
sportowców z klas III-VI, wyłonionych na zawodach powiatowych. 
Zawodnicy rywalizowali  w konkurencjach biegowych, skocznościowych 
i rzutnych.

Anna Denc - uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Mostach 
jako jedyna reprezentowała nasz Powiat Pucki w konkurencji „rzut 
piłeczką palantową”. Jej daleki rzut na odległość 35 metrów doprowadził 
naszą uzdolnioną „sportsmenkę” na wysokie drugie miejsce w 
klasy�kacji tego konkursu. 

Zdobyła srebrny medal. Choć radość Ani i opiekunów była wielka, 
to pojawił się mały niedosyt, gdyż zwyciężczyni tej konkurencji również 
rzuciła piłeczkę na tę samą odległość. O kolejności zadecydował drugi 
najdłuższy rzut z czterech serii. 

Bardzo się cieszymy i  gratulujemy udanego występu młodziutkiej 
Ani. 

Jednocześnie cieszymy się z tego, że Ania doskonale sobie radzi w 
innych konkurencjach lekkoatletycznych. Jej młody wiek i osiągane 
wyniki pozwalają sądzić, że Ania w kolejnych latach występować 
będzie na zawodach sportowych organizowanych w naszej gminie, 
powiecie, województwie, a może również kraju. Tego Ci Aniu serdecznie 
życzymy!

Turniej Wiedzy i Sprawności
W dniu 20 maja 2011 

roku w Gimnazjum w 
Mostach po raz kolejny 
odbył się Szkolny Turniej 
Wiedzy i Sprawności. 
Koordynatorami projektu 
byli: dyr. Gimnazjum mgr 
A. Pop opiekun Samorządu 
Uczniowskiego nauczyciel 
języka niemieckiego mgr 
D. Miotk oraz nauczycielka 
wychowania �zycznego mgr Maria Lebiedzińska. Celem turnieju była 
rywalizacja klas gimnazjalnych I-III o tytuł mistrza. Konkurencje 
sportowe były przeplatane quizem wiedzy. Klasy toczyły zacięty bój 
pomiędzy sobą. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko sprawnością 
�zyczna, ale także wiedzą, np. z języka kaszubskiego, ortogra�i, czy 
matematyki. W ostatecznej klasy�kacji zasłużone zwycięstwo zdobyła 
klasa IIC, której wychowawcą jest pani Elżbieta Willma. Drugie miejsce 
przypadło klasie III C , trzecie miejsce uzyskała klasa III B. Serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy na Gimnazjadę Międzyszkolną 7 czerwca 2011 
r.
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DOPIERO PRZED NAMI
Uroczyste Odsłonięcie Tablic i Gwiazd 

w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza
9 lipca 2011 r. o godzinie 16:30 zapraszamy 

do świetlicy sołeckiej w Rewie, aby wysłuchać 
Sesji popularno-naukowej związanej 
z uroczystościami w Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza w Gminie Kosakowo 
A.D. 2011 „Józef Piłsudski a Morze”. 

O godzinie 18:00 rozpocznie się uroczystość 
w Alei Zasłużonych Ludzi Morza, a podczas 
niej:
- Odsłonięcie 2 Tablic, Postumentu oraz trzech 
nowych Gwiazd Zasłużonych Ludzi Morza;
- Wręczenie odznaczeń i wyróżnień oraz 

aktów nominacyjnych;
- Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej;
- Koncert Chóru Morzanie.

O godzinie 19:00 na scenie przy Alei wystąpi Teatr HALS, a tuż po 
nim o 20:30 Gwiazda wieczoru – Weronika Korthals.

Serdecznie zapraszamy.

REGATY o puchar Wójta Gminy Kosakowo

Klub Żeglarski Rewska Szkuta w Rewie zawiadamia o Regatach o 
Puchar Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika, które odbędą się 9 
lipca 2011 roku w Rewie (zebranie o 10:00).

W regatach mogą uczestniczyć załogi 3 lub 4-osobowe. Sternik 
musi posiadać stopień żeglarza jachtowego lub posiadać umiejętności 
prowadzenia jachtu klasy Puck, potwierdzone przez instruktora 
– członka klubu.

Opłata zgłoszeniowa od załogi 3-osobowej wynosi 100 zł., zaś od 
załogi 4-osobowej 120 zł. 

Zgłoszenia telefoniczne przyjmują: Tadeusz Sierżęga 0-502-524-459, 
Janusz Frąckowiak 0-501-498-422, Bosman klubu 0-507-132-378

Wybory Małej Miss Lata
10.07.2011r. w godzinach 16:00 – 16:45 przy scenie w Mechelinkach 

rozpoczną się zapisy dziewczynek w wieku 3-10 lat. 
O godzinie 17:00 zaczną się Wybory Małej Miss Lata 2011. 

Zapraszamy wszystkie chętne dziewczynki z rodzinami.

Ogólnopolskie Wybory Bursztynowej Miss Lata - 
Mechelinki 10.07.2011r.

Jak co roku do Mechelinek zawitają najpiękniejsze Panny z całej 
Polski, aby walczyć o tytuł Bursztynowej Miss Lata 2011.

Na scenie przy plaży imprezę poprowadzi: 
Conrado Moreno - Hiszpan polskiego 
pochodzenia znany m.in. z programu 
telewizyjnego “Europa da się lubić”. Conrado 
wraz z dziewczynami zachwyci na pewno nie 
tylko męską część publiczności.

Start o godzinie 19:30.
Gwiazdą wieczoru będzie Jacek Silski z 

zespołem “Salsa” z Katowic – wykonujący 
przeboje muzyki latynoamerykańskiej oraz 
piosenki Julio Iglesiasa.

Na zakończenie wystąpi zespół „Target” rodem z Gminy 
Kosakowo.

Zapraszamy i życzymy udanej zabawy.

KALENDARZ IMPREZ W GMINIE KOSAKOWO (LIPIEC – SIERPIEŃ 2011)
termin nazwa imprezy organizator miejsce

LIPIEC 2011
30.VI - 3.VII Heineken - Open’er Festival 2011 Alter-Art Lotnisko Gdynia-Kosakowo

3.VII, 14:30 4. kolejka Letniej Ligi Piłki Nożnej Wójt Gminy Kosakowo,
RKiS Kosakowo Orlik, Mosty

9.VII III Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo Rewska Szkuta Szpyrk, Rewa

9.VII, 18:00 Uroczystość Wmurowania Tablic w Ogólnopolskiej
Alei Zasłużonych Ludzi Morza. Koncert Weroniki Korthals

Wójt Gm. Kosakowo,
RKiS Kosakowo Szpyrk, Rewa

10.VII, 17:00 Wybory Małej Miss i Bursztynowej Miss Lata
oraz występ artystyczny

Wójt Gm. Kosakowo,
RKiS Kosakowo Scena Plenerowa, Mechelinki

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

31.VII Turniej Plażowej Piłki Siatkowej RKiS Kosakowo Plaża, Rewa
SIERPIEŃ 2011

7.VIII Turniej Plażowej Piłki Siatkowej RKiS Kosakowo Plaża, Rewa

13.VIII III Regaty dla Dzieci i Młodzieży
o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Rewska Szkuta Szpyrk, Rewa

13-15.VIII Dni Gminy Kosakowo Wójt Gm. Kosakowo,
RKiS Kosakowo Szpyrk, Rewa

13.VIII Dni Gminy Kosakowo: Noc Kabaretowa Wójt Gm. Kosakowo,
RKiS Kosakowo Szpyrk, Rewa

14.VIII, 10:00 Odpust Świętego Rocha Para�a Św. Rocha w Rewie Kościół i teren przy kościele, 
Rewa

14.VII Dni Gminy Kosakowo: Koncerty Gwiazd, 
Wystąpi Candy Girl i zespół VOLVER

Wójt Gm. Kosakowo,
RKiS Kosakowo Szpyrk, Rewa

15.VIII XV Festyn Kaszubski,
Wystąpi zespół LESZCZE

Wójt Gm. Kosakowo,
ZKP o/Dębogórze Szpyrk, Rewa

15.VIII, 15:00 Święto Wojska Polskiego, złożenie kwiatów Wójt Gm. Kosakowo Kosakowo

20.VIII Marsz Śledzia SSiAB Zatoka Pucka,
Kuźnica - Rewa

Legenda:
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;
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Dębogórze - tel. 664 720 707;
Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa – e-mail: admiralicja@wp.pl



20


