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RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór

Nr 11/2011 • Kosakowo, listopad 2011 roku • egzemplarz bezpłatny • ISDN 1730-6108 

Wojciech Klimczyk, lat 55, 
żonaty, troje dzieci i jedna wnuczka.
Członek Komisji Rewizyjnej

Jest mieszkańcem Mostów od uro-
dzenia. Posiada wykształcenie wyższe 
- fi lologia polska, Uniwersytet Gdań-
ski. Ukończył także studia podyplo-
mowe z historii na tej samej uczelni. 
Obecnie jest nauczycielem języka pol-
skiego i historii w Szkole Podstawowej 
w Mostach.

Interesuje się muzyką dawną, historią średniowiecza oraz współ-
czesną, a w szczególności historią Kościoła ostatniego stulecia.

W pracy na rzecz samorządu lokalnego jest już od 2002 roku. 
Jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu po-
przedniej kadencji, zdobył wiedzę i doświadczenie potrzebne 
do pełnienia obowiązków radnego. W obecnej kadencji pracuje 
w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, 
Rekreacji i Sportu.

Istotnymi sprawami dla Pana Wojciecha do zrealizowania 
w bieżącej kadencji są między innymi:

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

• Uporządkowanie Alei Lipowej na całej długości.
•  Położenie sztucznej nawierzchni na boisku w Mostach pod lasem.
•  Trwałe i estetyczne wiaty autobusowe na terenie całej gminy oraz 

kosze na śmieci.
•  Budowa dróg według gminnego harmonogramu dróg i oświetlenie.
• Dokończenie chodnika na ulicy Gdyńskiej.
• Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy Mostami i Rewą.
•  Przejście wzdłuż kanału zrzutowego z Mostów do Mechelinek.
• Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

Z Panem Wojciechem można się kontaktować drogą mailo-
wą: klimczyk@kosakowo.pl

JUBILEUSZ KRYSTYNY GORZELNIAK – PYSZKOWSKIEJ

Z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej i dydaktycznej Prof. Krystyny 
Gorzelniak – Pyszkowskiej składam w imieniu własnym, jaki i społeczności gminy 
Kosakowo najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy uznania oraz życzenia zdrowia, 
satysfakcji z licznych życiowych dokonań i osobistej pomyślności. 

Wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik

Prof. Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska jest mieszkanką Pierwoszyna, laureatką tegoroczne-
go „Złotego Kłosa”, pianistką i kameralistką, profesor zwyczajny, absolwentka Akademii Mu-
zycznej w Łodzi, od wielu lat związana jest z Akademią Muzyczną im. S. Moniuszki w Gdań-
sku, od 2003 roku pracuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zasiada 
w jury festiwali odbywających się w naszej gminie, działając non-profi t.

Cieszy nas, że wśród mieszkańców jest – jak to wyraził podczas jubileuszu w Sali Koncerto-
wej Akademii Muzycznej w Gdańsku Wójt Jerzy Włudzik taki Klejnot Gminy Kosakowo.

93. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
JAK ŚWIĘTOWANO W GMINIE KOSAKOWO

Główne uroczystości odbyły się 11 listopada w kościele pw. 
Św. Antoniego w Kosakowie, gdzie odprawiono mszę św. w in-
tencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy, w asyście pocztów sztan-
darowych oraz Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojen-
nej przeszli pod pomnik „Pamięci tutejszych księży, nauczycieli 
i mieszkańców zamordowanych przez hitlerowców w lasach Piaś-
nicy i obozach koncentracyjnych podczas II Wojny Światowej” 
oraz pod pomnik rodzimego działacza niepodległościowego 
Józefa Klebby, gdzie złożono kwiaty.

W uroczystości brali udział m.in. ksiądz proboszcz z Kosakowa 
Jan Grzelak, delegacje samorządu gminy, Kampania Reprezenta-
cyjna Marynarki Wojennej, zrzeszeńcy Oddziału ZKP w Dębogó-
rzu, Regionalny Chór „Morzanie” i inni mieszkańcy Gminy.

Następnie odbywały się w Kosakowie - tradycyjnie już - biegi 
niepodległościowe.  Całość poprzedziła w czwartek uroczysta 
akademia w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, na któ-
rej Wójt Gminy przyznawał zasłużonym mieszkańcom Gminy 
statuetki „Złotego Kłosa”. Uroczystość miała wyjątkową oprawę 
muzyczną. Tylko szkoda, że tak mało widać było młodzieży.
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XVI SESJA RADY GMINY KOSAKOWO

27 października br. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Kosakowo. Uchwalono 6 uchwał. Projekt nowego Statutu Gminy, na wnio-
sek Przewodniczącej Komisji Statutowej, został przełożony na następną sesję, w związku z koniecznością przyjęcia przez komisje 
zgłoszonych poprawek. Szczegółowy wykaz podjętych uchwał znajduje się na stronie internetowej Gminy na www.kosakowo.pl 
- zakładka-uchwały 

Uchwały podjęte na XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
w dniu 27 października 2011 roku

1.  Uchwała Nr XVI/94/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 1244/55 i nr 1244/56 
obręb Mosty Gmina Kosakowo.

2.  Uchwala nr XVI/95/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości - działki nr 57/58 obręb 
Pierwoszyno Gmina Kosakowo.

3.  Uchwała Nr XVI/96/2011 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 2011-2014 
z uwzględnieniem perspektywy 2015-2018.

4.  Uchwała nr XVI/97/2011 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
5.  Uchwala Nr XVI/98/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
6.  Uchwała Nr XVI/99/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 września 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Kosakowo za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.

Uchwały podjęte na XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 20 października 2011 r.
1.  Uchwała Nr XV/92/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.
2.  Uchwała Nr XV/93/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy fi nansowej gminy Kosakowo

SPRAWOZDANIE
Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO W OKRESIE OD 1 – 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R. 

 I. GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
1.  Zawarcie 2 umów dzierżawy na teren w miejscowości Kosakowo przy cmentarzu komunalnym – część działki nr 50/3 z prze-

znaczeniem na sprzedaż zniczy i kwiatów : stanowiska nr „9” i „L” po 3 m2 każde. Czynsz dzierżawny 66,00 zł dziennie lub 219 
zł miesięcznie + VAT 23 %. 

2.  Zawarcie umowy o ustaleniu odszkodowania za drogi na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania - dotyczy 
działek nr 997 i 999 o łącznej pow. 5,76 ha obręb Mosty, odszkodowanie w wysokości 30,00 zł za 1 m2 z zaliczeniem na poczet 
opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego nieruchomości z zastosowaniem dopłat (droga dojazdowa – o pow. około 
1080 m2). 

3.  Decyzje Wojewody Pomorskiego z dnia 23 września 2011 roku w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę 
Kosakowo własności działek nr 69/11 o pow. 0,0304 ha (rów) położonej w Mechelinkach i nr 1044/4 o pow. 0,05 ha i nr 1244/3 
o pow. 0,02 ha obręb Mosty zajętych pod drogi.

4. W dniu 27 października 2011 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo przy ul. Żeromskiego 
69, 81-198 Kosakowo odbyło się V posiedzenie Komisji Mieszkaniowej. Komisja zajęła się rozpatrzeniem 3 wniosków, które wpły-
nęły od czasu poprzedniego posiedzenia. 2 wnioski odrzucono, 1 osoba została dopisana do listy oczekujących na przyznanie 
lokalu socjalnego. Przewodnicząca przedstawiła informację, iż od 17 listopada tego roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy 
o ochronie praw lokatorów (czeka na podpis prezydenta). Nowe przepisy przewidują, że na wniosek komornika gmina będzie 
miała obowiązek wskazać pomieszczenie tymczasowe dla eksmitowanego na sześć miesięcy. Na podstawie nowych przepisów 
wskazano pomieszczenie tymczasowe w celu realizacji wyroku eksmisyjnego bez prawa do lokalu socjalnego, orzeczonego przez 
sąd względem mieszkańca Rewy. Kolejne posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się dnia 7 listopada 2011 r. Na posiedze-
niu członkowie Komisji dokonają wizji warunków mieszkaniowych osób wpisanych na listę oczekujących na przyznanie lokalu 
socjalnego. Następnie Komisja ustali kolejność poszczególnych wniosków na liście oczekujących.
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II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1 W przetargu nieograniczonym na Opracowanie projektów MPZP została wybrana oferta złożona przez: Biuro Urbanistyczne 
PPP sp. z o.o. Gdańsk ul. Grottgera 26/3. Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosi 13.530 zł (wpłynęło 8 ofert, jedną od-
rzucono). 

2. W przetargu nieograniczonym na Dokumentację projektowo kosztorysową sali gimnastycznej przy SP w Pogórzu została wybrana 
oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane EKOBUD S.C. Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin II nr 89 B; 
95-061 Dmosin. Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosi 57.810 zł brutto (wpłynęło 6 ofert, dwie odrzucono). 

3. W postępowaniu: Zarządzanie projektem pn.: Uczeń najlepsza inwestycja wpłynęły 2 oferty. Zostały wybrane niżej wymienione 
oferty: 
 w części 1 Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Elżbietę Czaja, zam. Rumia, cena brutto wykonania zamówienia 9.600 zł,
 w części 2 Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Halinę Foltynowicz, zam. Mosty, cena brutto wykonania zamówienia 9.600 zł.

4.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Prace geologiczne polegające na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na terenie Boiska 
Złote Piaski w Kosakowie, wraz z zakupem i montażem pompy głębinowej oraz zbiornika hydroforowego”. 

5.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na: Wykonanie modernizacji przepustu syfonowego odwodnienia gruntów rolnych pod ka-
nałem zrzutowym ścieków oczyszczonych PEWIK w m. Kazimierz. 

6.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na: Budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Pomorskiej w Dębogórzu i Chrzanowskiego 
w Kosakowie. 

7.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w projekcie pn Wspieram i motywuję -wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kosakowo realizowanym według umowy na dofi nansowanie 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. 

8.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na: dostawę do siedziby Urzędu Gminy Kosakowo fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: 
- 19 sztuk notebooków, - 6 sztuk komputerów stacjonarnych (bez monitorów) - 6 zestawów tablic interaktywnych z 6 notebookami 
i 6 z projektorami.

Notebooki, tablice interaktywne i jeden z komputerów użytkowane będą w programie pn. Uczeń - najlepsza inwestycja. Projekt jest 
współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Notebooki 
i tablice interaktywne wykorzystywane będą głównie do obsługi programów edukacyjnych. Komputery stacjonarne używane będą 
przez pracowników urzędu gminy. 

Ponadto informuję, że w II przetargu ustnym publicznym na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004, rok produkcji 1987 
(z wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie) wygrała oferta fi rmy Skup Złomu i Metali Kolorowych Zygmunt Kru-
szyński, 84-123 Mrzezino, ul. Spokojna 13, Puck ul. Żarnowiecka 7 za cenę wywoławczą – 7.500 zł. + jedno postąpienie w wys. 
1% ceny wywoławczej. Cena sprzedaży to – 7.575 zł. (VAT zwolniony). 

DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU W 2012 R.

Wójt Gminy Kosakowo informuje, że złożyliśmy wniosek o dofi nansowanie w 2012 r. (ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku) usuwania z terenu 
Gminy Kosakowo wyrobów zawierających azbest. Dofi nansowane mogą zostać zadania 
z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 
azbest. 

Jeżel i planujecie Państwo np. w ymianę eternitowego pokrycia dachowego 
w przyszłym roku, zachęcamy do złożenia wstępnego wniosku o zamiarze doko-
nania tego przedsięwzięcia. Wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Interesan-
ta w Urzędzie Gminy Kosakowo przy ul. Żeromskiego 69 lub na stronie internetowej 
www.kosakowo.pl. Pozwoli to na zaplanowanie odpowiedniej kwoty dotacji. Wstępne 
wnioski należy składać w terminie do 15.12.2011 r. Jednocześnie przypominamy, że 
procedura złożenia wniosku właściwego jest określona w Uchwale Nr XIII/78/2011 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2011 roku (na www.kosakowo.pl w zakładce uchwały 
oraz we wrześniowym biuletynie).

Informacja: Urząd Gminy Kosakowo Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, pok. 8, tel. (58) 660 43 10, (58) 660 43 06, e-mail: srodowisko@kosakowo.pl
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AKADEMIA W ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada br. odbyła się uroczysta Akademia związana z ob-
chodami 93. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
podczas której Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, wręczył 
statuetki „Złotego Kłosa” oraz nagrodził strażaków, ochotników 
OSP Kosakowo. 

„Złotego Kłosa”, nawiązującego do herbu Gminy w tym roku 
otrzymali mieszkańcy naszej gminy: prof. Krystyna Gorzelniak 
- Pyszkowska oraz Edward Pyszkowski, Wiesława Selka, Anna 
Szymborska, Sławomir Dąbrowski, Magdalena Stenka, Andrzej 
Kowalski, Bronisław Helbik i Henryk Tomeczkowski.

Podczas Akademii Wójt, który jest równocześnie Prezesem 
OSP Kosakowo nagrodził wyróżniających się strażaków. W tym 
roku nagrody pieniężne wraz ze statuetka strażaka otrzymali: 
Henryk Tomeczkowski, Andrzej Śliwiński, Michał Seweryn, Ja-
nusz Stasiak, Bartosz Kloka, Rafał Stankiewicz, Grzegorz Bławat, 
Gracjan Trepczyk, Łukasz Krzyżański, Zioło Norbert, Stanisław 
Tomeczkowski. Dyplom uznania i statuetkę strażaka otrzymali: 
Krzysztof Nadolski, Mirosław Lewicki i Paweł Trepczyk. Wy-
różnienie za skuteczne działania na rzecz pozyskania nowego 
wozu ratowniczo – gaśniczego dla tut. OSP otrzymał Komen-
dant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Michał Kulig.

Oprawę artystyczną zapewniły: Regionalny Chór „Morzanie” 
oraz wokaliści: Anna Jurczyńska, Romuald Spychalski i znako-
mity saksofonista Adam Wojtasik.

Koncert ten został zorganizowany w ramach współpracy Gmi-
ny Kosakowo z Fundacją Pani Krystyny Rucińskiej „Podaruj 
Mi Życie”, która opiekuje się dziećmi i młodzieżą z chorobami 
nowotworowymi. Artyści przekazali swoje honoraria na rzecz 
właśnie tej Fundacji. 

Każdy z Państwa może indywidualnie wesprzeć Fundację 
„Podaruj Mi Życie” przekazując 1% podatku KRS 0000114641 
Sąd Rejonowy w Gdańsku lub wpłacając środki na konto nr: 
27 1050 1764 1000 0022 6737 6412. 

Z uwagi na to, iż koncert ten był na najwyższym poziomie 
artystycznym, postanowiliśmy ponownie zaprosić Wykonawców 
na koncert uświetniający Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
2012 w Gminie Kosakowo dnia 8.01.2012 r. - Gminnym Domu 
Kultury w Pierwoszynie. Już dzisiaj wszystkich Państwa serdecz-
nie zapraszamy. Naprawdę warto! 

Wyróżnienie statuetką „Złotego Kłosa” ustanawia się decyzją 
Wójta Gminy Jerzego Włudzika. Akt ten ma charakter symbolicz-
ny. Statuetka wręczana jest za kultywowanie tradycji i wartości 
patriotycznych, promowanie Gminy oraz jej społeczności. Po raz 
pierwszy wójt wręczył ją na gali w Teatrze Miniatura w Gdańsku 
w dniu 23 stycznia 2005 roku.
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KRYSTYNA GORZELNIAK - PYSZKOWSKA I EDWARD PYSZ-
KOWSKI - od 1999 roku mieszkańcy Pierwoszyna. Pani Krystyna, 
pianistka i kameralistka, profesor zwyczajny, absolwentka Akademii 
Muzycznej w Łodzi, od wielu lat związana jest z Akademią Muzyczną 
im. S. Moniuszki w Gdańsku. W latach 1996 - 2002 dziekan Wydzia-
łu Wokalno - Aktorskiego. Od 2003 roku pracuje na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prowadząc Katedrę Dydaktyki 
Fortepianu. Koncertuje w kraju i za granicą. Otrzymała wiele nagród 
na konkursach wokalnych dla najlepszego pianisty - akompaniatora. 
Zasiada w jury festiwali odbywających się w naszej gminie, działając 
non-profi t.

Pan Edward Pyszkowski, urodzony w Gdyni, syn budowniczego por-
tu gdyńskiego. Długoletni pracownik administracji państwowej i samo-
rządowej. Radca prawny, prowadzi własną kancelarię w Pierwoszynie. 
W latach 1998-2001 był radcą prawnym w Urzędzie Gminy Kosakowo 
– w tym okresie prowadził zakończone z sukcesem sprawy z zakresu 
odszkodowań i nieuprawnionej zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy.

WIESŁAWA SELKE - mieszkanka Pierwoszyna. Przepracowała 
w zawodzie cukiernika - piekarza 14 lat, a następnie zajęła się wycho-
waniem czwórki dzieci. Przez ostatnie 20 lat dbała o porządek i este-
tyczne warunki pracy w PKO BP Gdynia, a od 11 lat – w Urzędzie 
Gminy Kosakowo. Od dwóch lat, z powodzeniem, prowadzi własną 
działalność gospodarczą. Jest osobą, na której rzetelność i sumienność 
zawsze można liczyć. 

ANNA SZYMBORSKA - absolwentka Wydziału Biologii i Ocea-
nografii Uniwersytetu Gdańskiego. Od września 1999 roku dyrek-
tor szkoły, najpierw nowo powstałego w gminie Kosakowo Zespołu 
Szkół, a następnie - po podziale zespołu - kieruje Szkołą Podstawo-
wą w Mostach. W 2011 roku odznaczona nagrodą Ministra Eduka-
cji Narodowej. Dzięki jej wsparciu, nauczyciele regionalizmu napisa-
li program i podręcznik do nauki języka kaszubskiego. Współpraca 
z cypryjską szkołą zaowocowała występem uczniów z Zespołu Re-
gionalnego Jantarki na XII Międzynarodowym Festiwalu Dziecię-
cych Zespołów Regionalnych na Cyprze oraz otwarciem przez ze-
spół w 2010 roku uroczystego pochodu Międzynarodowego Dnia 
Dziecka w Famaguście. Kocha pracę z dziećmi, dobrą muzykę 
i książkę. Czas wolny chętnie spędza na łonie natury.

SŁAWOMIR DĄBROWSKI - społecznik, od wielu lat zaangażo-
wany w działania na rzecz swojego sołectwa Dębogórze. W latach 
2002-2006 pełnił funkcję sołtysa, a następnie mieszkańcy wybrali go 
na radnego. W Radzie Gminy przewodniczył Komisji Samorządu Tery-
torialnego i Zdrowia. Przyczynił się do aktywizacji kulturalnej i spor-
towej mieszkańców, odmienił oblicze swojej miejscowości, która z jego 
inicjatywy zyskała na nowoczesnym charakterze. 

MAGDALENA STENKA - urodzona w Gdyni, nauczycielka mu-
zyki w tut. Gimnazjum, absolwentka Wydziału Edukacji Artystycznej 
na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Śpiewała w Chórze 
Akademii Bydgoskiej. Założycielka i dyrygentka Chóru Młodzieżowego 
Gminy Kosakowo, odnoszącego liczne sukcesy i promującego naszą gmi-
nę. Wśród swoich podopiecznych nazywana Panią Nutką. Miłośniczka 
tańca i musicali. 

ANDRZEJ KOWALSKI - mieszkaniec Mostów, ukończył szkołę 
mechaniczną w Gdyni i technikum rolnicze. Rolnik, kultywujący tra-
dycje rodzinne. W latach 1983 - 1997 był sołtysem wsi Mosty. Obecnie 
zajmuje się hodowlą bydła. Za swój największy sukces życiowy uważa 
odbudowanie gospodarstwa rolnego, w które ciężką pracą inwestowali 
już jego dziadkowie.

BRONISŁAW HELBIK - absolwent Centralnej Szkoły Rolniczo 
- Mechanizacyjnej w Warszawie. Zawodowo od zawsze związany 
z rolnictwem, instruktor w Powiatowym Związku Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Pucku oraz specjalista ds. nawożenia i chemizacji w Pań-
stwowym Ośrodku Maszynowym w Pucku. W latach 1966-1982 pełnił 
obowiązki kierownika Międzykółkowej Bazy Maszynowej w Kosako-
wie. W 1974 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za 
dobrą organizację i pracę na rzecz wsi. 

HENRYK TOMECZKOWSKI - od 42 lat mieszkaniec Kosakowa. 
Ukończył Szkołę Przyzakładową Portu Gdynia i tam podjął pracę jako 
operator sprzętu zmechanizowanego. Przepracował w jednym zakładzie 
pracy 40 lat. W latach 1972-73 w służbie Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Brał udział w akcjach ratowniczych, gaszeniu pożarów, interwencjach 
powodziowych. Jest najstarszym czynnym członkiem OSP Kosakowo. 
Pana Henryka charakteryzuje sumienność oraz opanowanie.

VI GMINNE BIEGI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W mroźne, pogodne listopadowe popołudnie, w 93. rocznicę odzyskania przez Polskę su-
werenności państwowej, odbyły się w Kosakowie VI Biegi Niepodległościowe. To szczególna 
coroczna tradycja obchodów święta narodowego w naszej gminie.

Niespodziankę sprawiła zarówno piękna – jak na ta porę roku - pogoda, jak i znakomita 
frekwencja. Poniżej podajemy nazwiska najlepszych zawodników w poszczególnych katego-
riach wiekowych:

Wyniki: Kat. Open - mężczyźni: 1. Piotr Pobłocki, 2. Grzegorz Cybulski, 3. Adam Falkowski,
Kat. Open - kobiety: 1. Kamila Pobłocka, 2. Katarzyna Pobłocka, 3. Joanna Walas
Kat. Gimnazjum - chłopcy: 1. Damian Klawikowski, 2. Wiktor Gabor, 3. Krzysztof Stromski, 
Kat. Gimnazjum - dziewczyny: 1. Katarzyna Majchrzak, 2. Paulina Kostrzewa.
Kat. SP IV-VI - chłopcy: 1. Dawid Grzywiński, 2. Emil Reszczyński, 3. Jaromir Stromski, 
Kat. SP IV-VI - dziewczyny: 1. Katerina Th omaidok, 2. Julia Majchrzak, 3. Wiktoria Jachorek, 
Kat. SP I-III - chłopcy: 1. Radosław Nowicki, 2. Patryk Karpus, 3. Maciej Kaczorowski, 
Kat. SP I-III - dziewczyny: 1. Emilia Boho, 2. Wiktoria Wilma, 3. Patrycja Kowalewska, 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w zawodach - do zobaczenia 
w przyszłym roku, również na innych organizowanych w naszej gminie biegach (na początku 
maja: biegi przełajowe z okazji uchwalenia Konstytucji; w drugiej połowie maja: biegowe Grand 
Prix Powiatu Puckiego; na przełomie maja i czerwca: Kwietny Bieg).

Zapraszamy.
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PREMIERA KUBUSIA FATALISTY I JEGO PANA

Jak się spotkali? Przypadkiem, jak wszyscy. Jak się zwali? Na co wam ta wiadomość? Skąd przy-
bywali? Z najbliższego miejsca. Dokąd dążyli? Alboż kto wie, dokąd dąży? Co mówili? Pan nic, 
Kubuś zaś... 

Znacie to państwo? Nic nie szkodzi. Posłuchajcie jeszcze raz. Oto Kubuś wraz ze swoim panem 
odbywa podróż, okraszając dodatkowo wędrówkę opowieścią o swoich amorach, przerywaną róż-
nymi innymi opowiastkami i doprawdy niezwyczajnymi przygodami. Kubuś, jak na prawdziwego 
fatalistę przystało, próbuje udowodnić, że wszystko zostało zapisane w górze. 

Na teatralną adaptację tej ze wszech miar uroczej książeczki, należącej do największych i najza-
bawniejszych arcydzieł literatury, zaprasza Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo. Premiera Kubusia 
Fatalisty i jego pana Denisa Diderota 

w piątek 9 grudnia o godzinie 18:00

w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Wstęp wolny. Zachęcamy

WIECZÓR ŚWIĄTECZNY

Wszystkich wielbicieli muzyki i poezji zapraszamy na Wieczór Świąteczny 

w poniedziałek 19 grudnia 2011 r. o godzinie 17:00 
do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie. 

W trakcie wieczoru zaprezentuje się utalentowana artystycznie młodzież i dzieci z naszej gminy, jak 
również nieco starsi twórcy. Zarówno część muzyczną, jak i poetycką, zdominuje twórczość związana 
ze Świętami Bożego Narodzenia. Rozstrzygnięty zostanie również VIII Konkurs Szopek Bożona-
rodzeniowych. Prace konkursowe – szopki bożonarodzeniowe – należy dostarczać od dnia 5 grud-
nia 2011 r. do dnia 16 grudnia 2011 r. do godziny 16.00, do Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo 
(obok Ośrodka Zdrowia w Kosakowie). Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu odnaleźć 
można na stronach internetowych: www.rkis.kosakowo.pl oraz www.biblioteka.kosakowo.pl. 

Zabawa Mikołajkowa 
Zapraszamy Dzieci!

Wszystkie dzieci: zarówno maluszki, jak i nieco starsze, zapraszamy na 
Zabawę Mikołajkową - w sobotę 3 grudnia 2011 r. o godz. 14:30 
do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie. Na naszych milusińskich, jak 
co roku czekać będzie moc atrakcji, dobra zabawa, konkursy z nagrodami 
oraz mikołajkowe upominki. Zabawa Mikołajkowa jest okazją do przebrania 
dzieci w fantazyjne stroje, do czego bardzo rodziców zachęcamy.

Impreza rokrocznie cieszy się wielkim powodzeniem, dlatego uprzejmie 
prosimy, aby dziecko przyprowadził jeden z rodziców lub opiekun, a wszystko 
po to, by było jak najwięcej miejsca do zabawy. Prosimy również o zabranie 
poduszeczek dla dzieci, aby mogły one na nich wygodnie usiąść w czasie 
przedstawienia. Będzie to Baśń Zimowa - wesoły spektakl o przygodach Bał-
wanka, uczący dzieci zasad bezpieczeństwa w zimowej porze roku. W przed-
stawieniu pojawia się wiele barwnych postaci, między innymi Zajączek oraz 
Pani Mróz. Czy wszystkie śnieżynki są takie same? Bałwanek będzie próbo-
wał rozwikłać tę zagadkę. Towarzysząca grze artystów świąteczna muzyka 
wprowadzi wszystkich w radosny, zimowy nastrój.

Podziękuj 
młodzieży za 

ich pracę

Podziękuj 
młodzieży za 

ich pracę

ZAPRASZAMY
musisz tam być!
ZAPRASZAMY
musisz tam być!

Nie może Ciebie 
zabraknąć!

Nie może Ciebie 
zabraknąć!
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KALENDARZ IMPREZ - GRUDZIEŃ 2011

Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce
GRUDZIEŃ 2011

1. XII Światowy Dzień Walki z AIDS Gimn. Mosty,
GKPiRPA Gimn. Mosty

XII-II Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej
o puchar Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Gm. Kosakowo,
RKiS Kosakowo Hala Sportowa, Mosty

2. XII Barbórka dla Żołnierzy
Górników Represjonowanych Politycznie Gimn. Mosty Gimn. Mosty

3. XII, 14:30 Zabawa Mikołajkowa dla Dzieci RKiS Kosakowo Dom Kultury, Pierwoszyno
5. XII Szkolny Konkurs Mitologiczny SP Mosty SP Mosty
6. XII Mikołajki Szkoły Gminy Kosakowo Szkoły Gminy Kosakowo

6. XII Spotkanie z Mikołajem, Biegi Mikołajkowe
X Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej Chłopców SP Mosty SP Mosty,

Hala Sportowa, Mosty

9. XII, 12:30 Spektakl Teatru Kurtyna dla uczniów:
Przepraszam Cię Mamo i Ana i Mia Gimn. Mosty Hala Sportowa, Mosty

9. XII, 18:00 Premiera teatralna
Denis Diderot, Kubuś Fatalista i jego pan RKiS Kosakowo Dom Kultury, Pierwoszyno

10. XII, 17:00 Wieczór Adwentowy ZKP o/Dębogórze Dom Kultury, Pierwoszyno

XII IV Edycja Konkursu Plastycznego
Najpiękniejsza Kartka Świąteczna ZSPiSSM Dębogórze ZSPiSSM Dębogórze

14. XII Jasełka, Kiermasz Świąteczny SP Pogórze SP Pogórze

15. XII, 17:00 Koncert Bożonarodzeniowy
i Aukcja Świąteczna SP Mosty Hala Sportowa, Mosty

17. XII, 17:00 Wieczór opłatkowy Sołectwo Pierwoszyno Dom Kultury, Pierwoszyno

19. XII, 17:00
Poetycko-Muzyczny Wieczór Świąteczny,

VIII Konkurs i wystawa Szo-
pek Bożonarodzeniowych

Biblioteka Publiczna,
RKiS Kosakowo Dom Kultury, Pierwoszyno

20. XII, 17:00 Kiermasz Świąteczny ZSPiSSM Dębogórze ZSPiSSM Dębogórze

27-29. XII VI Festiwal Kolęd Kaszubskich Chór Morzanie,
Wójt Gm. Kosakowo Lębork, Pierwoszyno, Puck

Telefony- Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo - tel. (58) 660 43 00;- Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - tel. (58) 620 06 95;- Biblioteka Publiczna im. A. Necla w Kosakowie 
- tel. (58) 679 17 08;- Gminna Komisja Profi laktyki 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.

 „MAJOWE KONWALIE”… BY ŻYĆ ZDROWO I BEZPIECZNIE DORASTAĆ - SPOTKANIE I SPEKTAKL 

W Domu Kultury w Pierwoszynie, 3 listopada br., w ramach realizacji Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego 
Programu Koordynacji i Współpracy w Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, odbyło się spotkanie 
z pedagogami sprawującymi opiekę w grupach młodzieżowych, w których rozwija 
się zainteresowania i pasje 
młodzieży. Wraz z ucznia-
mi przygotowali prezenta-
cję swoich prac plastycz-
nych, wykonywanych na 

zajęciach pozalekcyjnych. W wielu pracach przewijał się temat życia ro-
dzinnego. Tematyka prezentacji poszczególnych grup mówiła o tym, że 
dzieci potrzebują stabilnej i zdrowej rodziny by żyć zdrowo i bezpiecznie 
dorastać. Jako podsumowanie dorobku pracy pedagogów zaprezentowano 
sztukę teatralną w wykonaniu aktorów scen teatrów wybrzeża. Na scenie 
prezentowano rodzinną psychodramę, obrazującą dojrzewanie dorastają-
cych dzieci w środowisku rodzinnym, w którym ojciec samodzielnie pró-
buje wychować dzieci po wyjeździe żony. Na zdjęciu praca uczennicy Julii 
Płuciennik.
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 TO JUŻ 20 FINAŁ WOŚP

Tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia 2012 roku w całej Polsce i poza jej granicami 
zagra Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem gramy z pompą! Zdrowa 
mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urzą-
dzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych 
z cukrzycą. 

Kosakowo po raz kolejny dołącza do Orkiestry! Chętni do udziału mogą zgłaszać się 
przez specjalny formularz na stronie Sztabu www.gdynia.ymca.pl/wosp2012. W przypad-
ku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów 
prawnych. Po zakończonej akcji wszyscy wolontariusze mogą liczyć na podziękowania i za-
świadczenia o wolontariacie.

Kosakowo nie ogranicza się tylko do organizacji kwesty dla wolontariuszy. Przygotowuje 
także koncert, sklepik z gadżetami WOŚP, loterię i inne atrakcje dla mieszkańców, aby za-
chęcić ich do szczodrego wspierania Finału.

Osoby, które zgłoszą się do wspólnego kwestowania prosimy bardzo o kontakt z Referatem ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Re-
kreacji Urzędu Gminy Kosakowo pod nr tel. 58 620-06-95, aby wspólnie zaplanować zbiórkę na terenie Gminy Kosakowo oraz aby 
każdy gminny Wolontariusz uczestniczył we wieczornym koncercie, aukcjach i tradycyjnym Światełku do Nieba.

II OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO

W sobotę, 19 listopada br. Dom Kaszubski w Dębogórzu gościł szachistów z naszego regionu. Do Turnieju zgłosiło się równo 
50 osób: najstarszy uczestnik liczył sobie 82 lata, najmłodszy zaś - 5 lat. Partie rozgrywane były systemem szwajcarskim (9 rund gry 
przyśpieszonej 2×15 minut). Cały turniej wygrał pan Tomasz Ciesielski, zdobywając 8,5 punktów. Poniżej przedstawiamy najlep-
szych w poszczególnych kategoriach:

Open: 1. Tomasz Ciesielski (8,5 pkt.), 2. Baltazar Żełajtys (8 pkt.), 
3. Wojciech Bortkun (7 pkt.);

Juniorzy: 1. Robert Smoliński (6,5 pkt.), 2. Maciej Lehmann 
(6 pkt.), 3. Szymon Cabaj (6 pkt.);

Dzieci: 1. Dawid Witko (6 pkt.), 2. Krzysztof Bortkun (5,5 pkt.), 
3. Dawid Staszewski (5,5 pkt.);

Kobiety: 1. Agnieszka Gajlewicz (4,5 pkt.), 2. Agnieszka Rembal-
ska (4,5 pkt.), 3. Dominika Siemczuk (3,5 pkt.).

Najlepsi szachiści w swoich kategoriach otrzymali pamiątkowe 
statuetki i nagrody rzeczowe, a w kategorii open - nagrody pienięż-
ne. Po nagrodzeniu najlepszych, na koniec Wójt Gminy Kosako-
wo Jerzy Włudzik już zaprosił na kolejne Turnieje organizowanie 
w Gminie Kosakowo. Turniej sędziowała i pomagała w organizacji 
Marzena Gajlewicz za co serdecznie dziękujemy.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Szkoła podstawowa w Dębogórzu

DZIEŃ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

Dwudziesty drugi października jest dniem szczególnym. 
Wspominamy wtedy rocznicę objęcia tronu papieskiego 
przez błogosławionego Jana Pawła II. Z tej okazji w Szkole Pod-
stawowej w Dębogórzu odbyła się niezwykła uroczystość poświę-
cona tej, wyjątkowej w naszych najnowszych dziejach, postaci. 
Na specjalnie przygotowanej i przystrojonej sali gimnastycznej 
odprawiona została uroczysta msza święta celebrowana przez 
ks. Jana Grzelaka. Mszę oprawiał chór szkolny, a całą uroczy-
stość uświetnił także szkolny poczet sztandarowy.

Zwieńczeniem uroczystości był quiz wiedzy o Janie Pawle II. 
Po ostatnim punkcie programu artystycznego był poczęstunek, 
którego główną atrakcją były papieskie kremówki. 

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE
Pani Anna Wróblewska nauczyciel biblioteki szkolnej zor-

ganizowała dla dwóch najstarszych grup przedszkolnych, czyli 
pięciolatków oraz oddziału przedszkolnego z Kazimierza zaję-
cia dydaktyczne w czytelni. Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
brały udział w zajęciach bibliotecznych. Pięciolatki opuszczały 
bibliotekę m.in. z świeżo wypożyczonymi przez siebie książecz-
kami, a przede wszystkim ze szczerym uśmiechem na swoich 
małych buźkach.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 W dniu 14 października w Dzień Edukacji Narodowej od-

była się w szkole akademia, przygotowana przez klasę III. 

Podczas uroczystości dzieci recytowały wiersze i śpiewały pio-
senki. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem 
pani Danuty Brzozowskiej. Akademię uświetnili także wycho-
wankowie pani Hanny Pacyńskiej, którzy recytowali wiersze 
Juliana Tuwima oraz zespół folklorystyczny pani Teresy Czer-
wińskiej, który zatańczył „Welewetkę” – taniec kaszubski w no-
woczesnych strojach. 

TEATR HISTORYCZNY - POLSKA SARMACKA
Do naszej szkoły 18 października przybyli sarmaccy rycerze, 

którzy przenieśli nas w czasy Złotego Wieku Rzeczypospolitej 
szlacheckiej. Uczniowie mogli zapoznać się z uzbrojeniem polskiej 
szlachty, która broniła granic swego ogromnego państwa oraz wy-
ruszała na obce pola bitewne, gdzie nie skąpiła krwi i ran w obro-
nie chrześcijańskiej wspólnoty. Wybrańcy mogli przymierzyć 
strój polskiego szlachcica – koszulę, żupan, obwiązać się pasem, 
nałożyć kolczugi, hełmy, czapki i kapelusze, do ręki wziąć szable 
i kopie. Do zadań, jakie na nich nałożono, należało powstrzyma-
nie szarżującego Turka oraz szwedzkiego muszkietera. 

KONCERT BAJNUTKOWY 
„Zaczarowane babie lato” to tytuł Koncertu Bajnutkowego 

pani Barbary Żurowskiej – Sutt, który zaprezentowany został 
w Szkole Podstawowej w Dębogórzu 28 października. Wiolon-
czela była tematem przewodnim koncertu. Serdecznie dzięku-
jemy pani Magdalenie Piasecznej za zaproszenie wyśmienitych 
gości do naszej szkoły, dzięki którym uczniowie mieli szansę 
poszerzyć swoją wiedzę muzyczną w bardzo ciekawy sposób.

UCZCZENIE PAMIĘCI PARTYZANTÓW 
„GRYFA POMORSKIEGO”

4 listopada 2011 r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczy-
cielami i panią Dyrektor oraz zaproszonymi gośćmi w godzi-
nach popołudniowych udali się do pobliskiego lasu, aby zapalić 
znicze pod obeliskiem upamiętniającym członków podziemnej 
organizacji niepodległościowej, Tajnej Organizacji Wojskowej 
„Gryf Pomorski”. W trakcie uroczystości głos zabrała również 
Pani Dyrektor Halina Foltynowicz, podkreślając ważny wymiar 
patriotyczny tego wydarzenia. Całość zakończyło wspólne od-
śpiewanie „Roty”. Zapadający zmrok listopadowej nocy stanowił 
dopełnienie nastroju powagi i skupienia. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W MOSTACH

SUKCESY UCZNIÓW Z MOSTÓW W KONKUR-
SIE PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ.

Dnia 10 listopada 2011 roku, w przeddzień Narodowego 
Święta Niepodległości Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni po raz 
piąty zorganizowała Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej. 
Szkoła ta kultywuje tradycje patriotyczne w sposób szczególny, 
gdyż patronują jej Żołnierze Armii Krajowej. I na tegorocznej 
edycji konkursu obecni byli kombatanci. Szkołę w Mostach re-
prezentowały: Maria Mikulska z klasy III, Sara Muża z klasy 
IV oraz Magdalena Luniak z klasy VI. Wszystkie uczennice 
zostały zauważone i nagrodzone. Magda Luniak za piękną re-
cytację wiersza „Synkowie moi” otrzymała wyróżnienie. Sara 
Muża piosenką „Taki kraj” wzruszyła słuchaczy i wywalczyła 
II miejsce. Swoją recytacją zachwyciła jury Maria Mikulska. Jej 
interpretacja wiersza Marii Konopnickiej „Ojczyzna” została na-
grodzona I miejscem w kategorii klas I –III. 
Wszystkim uczestnikom konkursu z naszej szkoły gratulujemy.

TWÓRCZA UCZENNICA Z MOSTÓW 
I JEJ OGÓLNOPOLSKI SUKCES. 

Już po raz drugi uczennica naszej szkoły Klaudia Migga zo-
stała laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania 
Umysłu WYSPA ZAGADEK. Po etapie fi nałowym nasza laure-
atka stwierdziła: „Bardzo podobały mi się pytania konkursowe. 
Dopiero podczas pisania zobaczyłam jak wielką mam wyobraź-
nię. Pytania tej edycji były bardzo ciekawe. Można było się roz-
pisać i pokazać, że jest się wyjątkowym człowiekiem nie tylko 
od strony fi zycznej.”

Nagrodą dla laureatów był wyjazd do Szwecji, do Ośrodka 
Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn. 
Jesteśmy dumni z osiągnięć Klaudii i życzymy jej dalszych suk-
cesów w twórczym używaniu umysłu.

SZKOŁA W MOSTACH W MIĘDZY-
NARODOWYM PROJEKCIE

Szkoła Podstawowa w Mostach otrzymała akceptację wnio-
sku o dofi nansowanie w wysokości 10 000 Euro projektu mię-

dzynarodowego „ Nasza ucząca się społeczność”. Ten cztero-
stronny projekt dotyczy współpracy i wymiany doświadczeń 
4 społeczności szkolnych : szkół podstawowych w Irlandii, Walii, 
Hiszpanii i Polski ( Szkoła Podstawowa im Piotra Dunina w Mo-
stach ). Projekt dotyczy 3 obszarów nazwanych roboczo : Projekt 
35, 4Learning, Interface. 

Na realizację tego potrójnego projektu partnerzy mają 2 lata 
szkolne. Ważnym elementem tej współpracy i projektu jest wy-
miana doświadczeń pomiędzy tak różnymi szkołami, z różnych 
miejsc Europy. 

O naszych pracach w ramach realizacji projektu będziemy in-
formować całą społeczność szkolną i lokalną poprzez stronę inter-
netową szkoły www.spmostyrepublika.pl oraz biuletyn gminny. 
Dyrektor szkoły mgr Anna Szymborska

GIMNAZJUM Z MOSTÓW NAJLEPSZE 
W IX TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

21 października br. odbył się IX Turniej Piłki Nożnej o pu-
char Dyrektora Gimnazjum w Mostach. Do Turnieju zgłosiło się 
5 drużyn: z Gdyni, z Kostkowa, z Łęczyc, z Pucka i z Mostów. 
Drużyna gospodarzy występowała w składzie: Artur Stromski, 
Michał Buchert, Krzysztof Bach, Krzysztof Stromski, Kamil 
Dziemiński, Mateusz Misztal, Piotr Rogocki, Sebastian 
Soboń. Trenerem drużyny jest Kazimierz Wróbel.
Najlepszy zawodnik Turnieju - Jarosław Stoltman z Gimnazjum 
w Łęczycach, najlepszy bramkarz - Krzysztof Bach 
z Gimnazjum w Mostach. Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i już teraz zapraszamy na Turniej Mikołajkowy, który odbędzie 
się 6 grudnia 2011 r. w Hali przy Gimnazjum w Mostach.

UROCZYSTA AKADEMIA POD HASŁEM: 
„Jan Paweł II- Człowiek modlitwy”

 Niezwykłe wydarzenie miało miejsce w Gimnazjum w Mo-
stach. Uczniowie klasy III A oraz klasy III B przygotowali pod kie-
runkiem nauczyciela – katechety p. Marii Hincy oraz nauczyciela 
polonisty p. Sylwii Stępniewskiej uroczystą akademię poświęconą 
Janowi Pawłowi II. W uroczystości tej wzięli udział zaproszeni go-
ście: ksiądz proboszcz Stanisław Ziółkowski oraz wikariusz Rafał 
Wirkus z parafi i w Pierwoszynie oraz dyrektor p. Adam Pop.

Laureaci Poezji Papieskiej prezentując swoje ta lenty 
recytatorskie, zajęli następujące miejsca: I miejsce – Dorota 
Romanowska, kl. III B (,,Miłość mi wszystko wyjaśniła…”), 
II miejsce- Kinga Brociek, kl. III B (,, Mysterium Meum Mihi”), 
III miejsce- Weronika Kumpiak, kl. III B (,,Pośród niesnasków 
Pan Bóg uderza”).

W kategorii Wykładu Przemówień Papieskich swoje frag-
menty wygłosili: Sandra Makowska, kl. II A ( I miejsce), Konrad 
Komorowski, kl. III B (II miejsce) oraz Oskar Potocki, kl. III 
B (III miejsce). W konkursie plastycznym I zajęli: Konrad Ko-
morowski, Aleksandra Zapadka, Aleksandra Bober, II miejsce 
– Weronika Kreft  a III- Patrycja Pallach.
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„DROGA REMUSA W OBRAZACH” W GMINNEJ BIBLIOTECE

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla zachęca do obejrzenia poplenerowej wystawy malarskiej „Droga Remu-
sa w obrazach”. Jest to wystawa, która od kilku miesięcy krąży po całych Kaszubach, a 22 listopada zagości w gminie Kosakowo. Plener 
malarski Orle 2010, zorganizowany przez Wójta Gminy Wejherowo oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Wejherowo w Bolszewie, inspi-
rowany był powieścią Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa”. Powieści nazywanej przez znawców tematu najwybitniej-
szym dziełem literatury kaszubskiej. Integralną częścią wystawy jest książka „Droga życiowa Remusa w streszczeniu i obrazach”, którą 
będzie można nabyć w bibliotece. Wystawa będzie czynna od 22 listopada do 13 grudnia 2011 r. w godzinach otwarcia biblioteki.

BEZPIECZNIEJ I NOWOCZEŚNIEJ W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOSAKOWIE

W sobotnie południe, 5 listopada br. na placu przy remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie miało miejsce uroczy-
ste wprowadzenie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego 
4x4 MAN 2,5/25. Przy włączonych syrenach strażackich i rozwi-
niętych liniach gaśniczych, na plac wjechało długo oczekiwane 
auto. Następnie Komendant Gminny Ochrony Przeciwpoża-
rowej Michał Kulig złożył meldunek Prezesowi Ochotniczych 
Straży Pożarnych Jerzemu Włudzikowi o gotowości oddziałów 
straży do rozpoczęcia imprezy. 

 Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo, strażacy oraz zebrani 
goście odśpiewali hymn ochotniczych straży pożarnych RP. Wójt 
gminy przywitał gości oraz przybliżył historię powstania i dzia-
łalności ochotniczych straży w gminie Kosakowo. Zauważył, iż 
początki działalności OSP datuje się na rok 1889, kiedy w każ-
dej wiosce funkcjonowały konne zaprzęgi z ręcznymi pompa-
mi wodnymi. Jesteśmy dumni, że w tej chwili poprzez zakup 
tego samochodu dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem 

w powiecie puckim. Wśród honorowych gości jako pierwsza głos 
zabrała pani Senator Dorota Arciszewska- Mielewczyk.

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Michał 
Kulig serdecznie podziękował wszystkim darczyńcom, dzięki 
którym udało się zakupić wóz strażacki: Prezesowi OSP Kosa-
kowo- Wójtowi Gminy, Radzie Gminy Kosakowo, Dyrektoro-
wi Biura Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdańsku, 
Komendantowi Głównemu PSP, Pomorskiemu komendantowi 
wojewódzkiemu PSP, Marszałkowi Województwa Pomorskiego, 
Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. 

Ofi cjalną część uroczystości zakończyło poświęcenie nowego 
nabytku straży przez Ks. Kanonika Jana Grzelaka, proboszcza 
p.p. Św Antoniego w Kosakowie.

 Widowiskowym punktem uroczystości był pokaz możliwo-
ści taktyczno-bojowych zastępu OSP Kosakowo. Strażacy przy 
użyciu nowego sprzętu podali trzy prądy wody, błyskawicznie 
gasząc pożar samochodu. Zrobiło to niemałe wrażenie na ze-
branych gościach.
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WYSTAWA GOŁĘBI

W słoneczny weekend 12/13 listopada 2011 r. w Domu Kultury w Dębogórzu 
odbyła się wystawa gołębi pocztowych PZHGP Oddziału Gdynia Chylonia. Wy-
stawiono 146 go łębi w różnych kategoriach, tj. olimpijskiej, sportowej i poglądo-
wej. Gołębie, które otrzymały najwyższe noty będą reprezentantami na wystawie 
okręgowej w dniach 26/27.11.2011 r. w Gdańsku Oliwie. Gołębie oceniał sędzia 
PZHGP kol. Leszek Tybuś. Na wystawie gościnnie zaprezentowano ~30 szt. pięk-
nych gołębi ozdobnych kol. Cz. Pstrągowskiego z Obłuża.

Wśród odwiedzających wystawę była młodzież i dorośli z okolicznych miej-
scowości, jak również hodowcy z Rumi, Wejherowa, Lęborka i Gdyni. Wystawę 
odwiedzili m.in. Wójt Jerzy Włudzik i vice przewodniczący RM Gdynia Jerzy 
Miotke. 

Głodnym serwowano wspaniały żurek, bigos, napoje chłodzące oraz kawę 
i herbatę. Udana impreza hodowców z Oddziału Gdynia Chylonia mogła się od-
być m.in. dzięki przychylności Wójta gminy. Serdecznie Dziękujemy. Z pozdro-
wieniami Prezes oddziału Gdynia Chylonia - Zdzisław Arciszewski

Jubilatce Helenie Pstrongowskiej, mieszkance Pogórza, w rocznicę 92 urodzin składamy 
najlepsze życzenia, długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym 

Wieczór Poetycki poświęcony Czesławowi Miłoszowi
Z okazji Roku Jubileuszowego Czesława Miłosza, w czwartek 27 października br. Wójt Gmi-

ny Kosakowo oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo zorganizowały Wieczór Poetycki 
poświęcony twórczości tego Poety. W ramach Wieczoru, który odbył się w Domu Kaszubskim 
w Dębogórzu, miał miejsce Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych oraz po-
nadpodstawowych. 

Jury Konkursu w składzie: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik - przewodniczący 
Jury, Anna Kloka, dyrektor Biblioteki Publicznej w Kosakowie, Wojciech Klimczyk, na-
uczyciel języka polskiego, Karol Dettlaff , teatrolog, nagrodziło następujące osoby: 
Kategoria szkół podstawowych:
I miejsce: Aleksandra Panek;
II miejsce: Kamila Tymrakiewicz;
III miejsce: Jakub Grabarski;

Wyróżnienia: Aleksandra Ło-
chowska, Maria Iwaszko, Iwona 
Taczała;

Kategoria szkół ponadpodstawowych:
I miejsce: Dominika Eliasz;
II miejsce: Sandra Makowska;
III miejsce: Klaudia Iwanowska;
Wyróżnienia: Klaudia Biała, Krzysztof Holke, Maria Miotke.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Wie-
czór Poetycki tradycyjnie poprowadził Karol Dettlaff .

STAW W KOSAKOWIE ZARYBIONY

W tym tygodniu został zarybiony staw 
w Kosakowie. Wpuszczono do niego 110 kg 
ryb różnych rozmiarów, między innymi kar-
pie, płocie oraz liny. Wprowadzamy w związ-
ku z tym okresowy zakaz łowienia, który 
obowiązywać będzie do wiosny. W tym cza-
sie ryby będą także dokarmiane. 

Z wiosną zapraszamy wędkarzy. 
Dziękujemy bardzo Panu Maciejowi Włu-

dzikowi za dowóz ryb ze stawów hodowla-
nych oraz Państwu Ranachowskim za udo-
stępnienie beczek.

Zapraszamy na www.kosakowo.solectwo.pl 
gdzie zamieściliśmy zdjęcia z zarybiania.
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GMINA DBA O FINANSE

Miło nam poinformować Państwa, iż Gmi-
na Kosakowo została wyróżniona certyfi ka-
tem Gmina dbająca o finanse mieszkańców 
2011, za skuteczne działania na rzecz ochrony 
fi nansów samorządowych czynnie uczestni-
cząc w systemach wymiany informacji gospo-
darczych.

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

Ś.p.
Buja Sylwester z Rewy, lat 29

Hon Marta z Rewy, lat 81
Langowski Wiesław z Pierwoszyna, lat 58
Serafi ński Józef z Suchego Dworu, lat 42
Zakrzewska Genowefa z Pogórza, lat 83

UWAGA NADCHODZI ZIMA

W związku ze zbliżającą się zimą i związanymi z nią zjawiskami w postaci ostrych mrozów czy intensywnych opadów śniegu za-
chodzi niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia wielu osób, np. bezdomnych, niepełnosprawnych, czy starszych i samotnych.

Przypominamy, że wszystkie służby lokalne gminy Kosakowo tzn. pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, Straż Gminna 
i Policja służą pomocą osobom, których życie z powodu warunków zimowych może być zagrożone.

Zwracamy się również do wszystkich mieszkańców naszej gminy z prośbą o wzmocnienie opieki domowej nad bliskimi sobie 
ludźmi o ograniczonej samodzielności życiowej, bądź też zwrócenie uwagi na najbliższych sąsiadów, jak i zwiększenie stopnia wraż-
liwości społecznej na sytuację rodzin lub osób, które mogą być dotknięte skutkami zimy. Szczególna w tej sytuacji uwaga i troska 
może zapobiec nieszczęściom, przemarznięciom bądź śmierci. 

Bliższych informacji udziela: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo, Tel. (58) 620-82-02, Straż Gminna tel. (58) 

620-82-48, tel. kom. 606 428 652, 696 486 517, 696 486 518 oraz Ośrodek Zdrowia Kosakowo tel. (58) 679-13-23.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. w Kosakowie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego 
wybrano wykonawców na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych”. 
Zostały wybrane niżej wymienione oferty:

Rejon nr 1 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki – fi rma PP MAJA Maria Bigott, ul. Kaszubska 16, Pierwoszyno
Rejon nr 2 obejmujący miejscowości Pierwoszyno i Kosakowo – fi rma PP MAJA Maria Bigott, ul. Kaszubska 16, Pierwoszyno
Rejon nr 3 obejmujący miejscowość Pogórze i Suchy Dwór – fi rma PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, ul. Kilińskiego 58, Rumia
Rejon nr 4 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz – Firma Usługowo-Handlowa VENTUS 
Jarosław Nagel, ul. Grzybowa 7, Dębogórze. 

Uwagi i zapytania prosimy kierować do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. w Kosakowie 
tel. 58 625 47 47

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH „PEKO” SP. Z O.O. W KOSAKOWIE 
PRZYPOMINA O KONIECZNOŚCI ZABEZPIECZENIA WODOMIERZY ORAZ PRZYŁĄCZY 

WODOCIĄGOWYCH PRZED SKUTKAMI MROZU.

Często znajdują się one w nieogrzewanych pomieszczeniach, przy otwartych oknach. Podczas zimy grozi to rozsadzeniem wodomierzy 
i przyłączy przez lód i w efekcie zalaniem pomieszczeń. Zamarznięcie tych elementów sieci wodociągowej może spowodować kilkudniowe 
przerwy w dostawach wody.

Ochrona wodomierzy i przyłączy przed skutkami niskich temperatur nie jest trudna, ani kosztowana.
Aby zabezpieczyć wodomierze wystarczy tylko owinąć je ciepłymi tkaninami. Do ochrony biegnących w nieogrzewanych pomiesz-

czeniach rur i studni wodomierzowych można użyć z kolei styropianu lub specjalnej pianki poliuretanowej. Dobrze jest także podnieść 
nieco temperaturę w tych pomieszczeniu (zamykając okna lub dogrzewając je). W przypadku wystąpienia skrajnie niskich temperatur 
(poniżej –20°C) jednym ze sposobów zabezpieczenia instalacji wodociągowej (zwłaszcza w budynkach jednorodzinnych) jest zostawie-
nie na noc lekko odkręconego kranu w budynku. Ciągły przepływ wody utrudnia bowiem zamarzanie wody w rurach.

W miejscu, w którym znajdują się przyłącza i wodomierze, temperatura nie powinna być niższa niż +4°C.
PUK PEKO nie pokrywa kosztów wymiany uszkodzonego wodomierza.

Kontakt telefoniczny w sprawie odśnieżania – PUK PEKO - p. Andrzej Socha, Tel. 510 064 779, (58) 625 47 47.

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

Adres: 81-198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69,. tel. (58) 660-43-43, fax 660-43-01
e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl

Ukazuje się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Nakład 3000 egz.
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XX-lecie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
 
 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” powstał w 1991r. wraz z reaktywowaniem 
samorządu terytorialnego i jest odpowiedzią na konieczność współpracy międzygminnej tam, gdzie istniały 
komunalne firmy państwowe zarządzające sieciami lub instalacjami przekraczającymi granice jednej gminy. 
Podstawowym działaniem Związku jest realizacja zadań publicznych gmin członkowskich w zakresie ochrony 
środowiska, edukacji ekologicznej, gospodarki wodno-ściekowej i grzewczej. Zadania te Związek realizuje sam, 
lub poprzez powołane w tym celu spółki komunalne dla których jest organem współwłaścicielskim: PEWIK sp.    
z o.o. w Gdyni, OPEC sp. z o.o. w Gdyni, oraz EKO Dolina sp. z o.o. Związek, jako organizacja oparta na 
partnerstwie gmin, odnalazł swoje miejsce w lokalnej gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. 

 W tym roku obchodzimy dwudziestolecie istnienia naszej organizacji 
Obecnie jesteśmy dobrze znaną i cenioną instytucją samorządową, zrzeszającą 
osiem gmin, tj.: Gdynię, Kosakowo, Redę, Rumię, Sopot, Wejherowo (gmina 
miejska i wiejska) oraz Szemud o łącznej liczbie mieszkańców ponad 445 tysięcy. 

W tym czasie, Związek realizował ze współpracy ze spółkami komunalnymi projekty, których celem była szeroko 
pojęta ochrona środowiska naturalnego. Przykładem takich działań, był projekt „Dolina Redy i Chylonki- 
zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” w ramach programu „Ochrona wód Zatoki Puckiej i wód Bałtyku 
oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110”, oraz realizowany od 1999 roku przez KZG „Dolina Redy     
i Chylonki” nowoczesny, nieodbiegający od sprawdzonych wzorców zachodnioeuropejskich program gospodarki 
odpadami komunalnymi pt. „Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki” realizowany w ramach 
programu pn. „Kompleksowy system MIX zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi” przez spółkę EKO 
DOLINA. KZG było także inicjatorem zamknięcia starego wysypiska w Łężycach oraz budowy końcowego 
ogniwa systemu gospodarki odpadami na swoim terenie- nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, 
współfinansowanego z europejskiego systemu przedakcesyjnego ISPA oraz ze środków Funduszu Spójności.    
  Innym, nie mniej ważnym działaniem Związku ukierunkowanym na ochronę i poprawę środowiska, jest 
edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna. Rokrocznie, w ramach naszej oferty edukacyjnej, dzieci oraz 
młodzież wszystkich poziomów nauczania mogą brać udział w organizowanych warsztatach wyjazdowych, 
konkursach i projektach ekologicznych. Związek prowadzi również liczne kampanie i akcje edukacyjne 
skierowane do dorosłych mieszkańców całego regionu. Celem wymienionych działań jest ukazywanie lokalnych 
uwarunkowań przyrodniczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych w wielu dziedzinach 
związanych  gospodarką komunalną. Działania prowadzone przez Związek w tym zakresie wspierają: 
WFOŚIGW w Gdańsku, Urząd Regulacji Energetyki oraz spółki: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK, EC 
Wybrzeże, Pomorska Spółka Gazownictwa, REBA- Organizacja Odzysku. Prowadzone przez nas zadania 
służące ochronie i poprawie środowiska spełniają wysokie polskie i unijne wymogi prawne. Uhonorowaniem 
Związku i lokalnych samorządów jest tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” nadany przez Ministra Środowiska w 2008 
roku. Ten laur stał się dla nas dodatkową motywacją, aby zadania realizowane dla mieszkańców świadczyć na jak 
najwyższym poziomie. 
 Nadrzędnym celem jakie stawiamy sobie na najbliższe lata jest reorganizacja systemu gospodarki 
odpadami na terenie naszych gmin-członków. W myśl zasady, że „Każda całość to więcej, niż suma jej części” 
(Arystoteles), wierzymy, że warunkiem koniecznym dla skutecznego wdrożenia kompleksowej gospodarki 
odpadami jest, zgodnie z zapisami nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stworzenie 
spójnego i efektywnego systemu gwarantującego osiągnięcie wymaganych prze Unie Europejską poziomów 
odzysku surowców a jednocześnie systemu powszechnego i przyjaznego dla mieszkańców i środowiska. 
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