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DNI GMINY KOSAKOWO

Prawdziwym ukoronowaniem sezonu letniego są tradycyjne Dni Gminy Kosakowo, organizowane przez
rzez Wójta
Jerzego Włudzika. Również w tym roku obchodzić je będziemy hucznie i widowiskowo, a dla każdego znajdzie
jdzie się
moc atrakcji. Najgorętszy letni weekend w Gminie zaczynamy w piątek 15 sierpnia na Szpyrku w Rewie
e XVIII
Festynem Kaszubskim, współorganizowanym przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział DębogórzeórzeKosakowo. W sobotę i w niedzielę przeniesiemy się na plac przy ul. Żeromskiego w Kosakowie: 16
OTWARCIE PRZYSTANI
sierpnia zapraszamy na VIII Kosakowską Noc Kabaretową, 17 sierpnia – na Koncerty Gwiazd. Punktem
m
RYBACKIEJ W MECHELINKACH
kulminacyjnym imprezy będzie koncert największej gwiazdy Dni Gminy Kosakowo 2014 – URSZULI.
Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram imprez:
STR. 5

W BIULETYNIE

15 sierpnia – XVIII FESTYN KASZUBSKI
Godz. 13:30 – Przemarsz przez Rewę
Godz. 14:00 – Msza Św. przy Krzyżu Morskim na Szpyrku
Godz. 15:00 – Występy artystyczne, zespoły ludowe, loteria,
konkurs rzutu głazem o tytuł Króla Stolemów.

Godz. 18:00 – KONCERT RENI JUSIS
Prowadzenie imprezy: Edmund Lewańczyk

16 sierpnia – VIII KOSAKOWSKA
NOC KABARETOWA
Godz. 17:00 – kabaret regionalny
Godz. 18:00 – Kabaret regionalny
Godz. 19:00 – Kabaret MADE IN CHINA
Godz. 20:30 – KABARET RAK

17 sierpnia – KONCERTY GWIAZD
Godz. 16:00 – Rozpoczęcie imprezy, program dla dzieci: TULINKI
Godz. 17:00 – Wręczenie nagród uczestnikom III Regat
o Mistrzostwo Gminy Kosakowo
Godz. 18:30 – Występy solistów MŁODZIEŻOWEGO CHÓRU
GMINY KOSAKOWO
Godz. 19:30 – Koncert WERONIKI KORTHALS

Godz. 21:00 – URSZULA

Godz. 22:20 – Pokaz fajerwerków
Prowadzenie imprezy: Tomasz Podsiadły

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! KANAŁ
KOSAKOWO TV STR. 6
ZMIANY W FUNKCJONOWANIU
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ STR. 7
NAJBARDZIEJ WYPROMOWANA
IMPREZA LATA. MAŁA MISS 2014
STR. 12
IX SPOTKANIA CHÓRALNE
STR. 13

AKTUALNOŚCI

UCHWAŁY

podjęte na LIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 26 czerwca 2014 roku
1. Uchwała Nr LIX/37/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu pod nazwą „Fitness integruje – utworzenie zewnętrznych
stref rekreacji ruchowej w Mechelinkach,
Kazimierzu, Dębogórzu Wybudowanie,
Suchym Dworze” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013”
2. Uchwała Nr LIX/38/2014 w sprawie
zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo
XLIV/45/2013 z dnia 27 czerwca 2013
roku w sprawie nadania STANISŁAWA STASZICA ulicy położonej we wsi POGÓRZE
na terenie gminy Kosakowo.
3. Uchwała Nr LIX/39/2014 w sprawie podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu.

4. Uchwała Nr LIX/40/2014 w sprawie
określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia
wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Kosakowo .
5. Uchwała Nr LIX/41/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości – działki nr 218/25 obręb
Pogórze Gmina Kosakowo.
6. Uchwała Nr LIX/42/2014 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek
położonych przy ul. Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo
– pomiędzy ulicami Długą i Piaskową.
7. Uchwała Nr LIX/43/2014 w sprawie

uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi
Kosakowo obejmującej działkę nr 120/5
w Kosakowie przy ul. Żeromskiego.
8. Uchwała Nr LIX/44/2014 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego uchwałą
Rady Gminy Kosakowo Nr XLIII/74/2009 z
dnia 28 października 2009r., obejmującej
działki nr 1244/51 i 1244/23 w Mostach
gmina Kosakowo, przy ul. Cedrowej.
9. Uchwała Nr LIX/45/2014 w sprawie zaliczenia drogi w Dębogórzu, gmina Kosakowo do
kategorii dróg gminnych publicznych.
10. Uchwała Nr LIX/46/2014 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr
XXIV/69/2008 z dnia 3 września 2008 roku.

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO
W OKRESIE OD 10.06 – 26.06.2014 R.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarządzeniami Nr 62-66/2014 określiłem warunki ustanowienia służebności przesyłu dla
nieruchomości gminnych (dz. nr 137/8, 1067/2
i1067/4 obręb Pogórze, nr 127/4 i127/6 obręb
Dębogórze, nr 64/42, 166/19 i168/37 obręb
Kosakowo) na rzecz Pro-internet sp. zo.o. zsiedzibą w Gdańsku.
2. Zarządzeniem Nr 67/2014 powołałem 9-cio
osobową Komisję Konkursową w celu wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogórzu
wskładzie: 3 przedstawicieli Gminy, 2 przedstawicieli Kuratorium Oświaty, po jednym przedstawicielu: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, ZNP,
NSZZ „Solidarność”.
Konkurs odbył się wdniu 17 czerwca br. Wzięło w nim udział sześciu kandydatów. Komisja,
po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych
zkandydatami, większością głosów wybrała na
dyrektora SP w pogórzu Pana Rafała Juszczyka.
3. Zarządzeniem Nr 69/2014 wyznaczyłem na
okres 2-5.07.2014r. miejsca postojowe parkowania samochodów na działkach nr 119/7
i 120/5 położonych w miejscowości Kosakowo.

II. PRZETARGI - stan na 14.07.2014 r.

1. W dniu 30.06.2014 r. ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi
gminnej - ul. Kalinowej w m. Kosakowo na
odcinku ok 437m oraz remontu istniejącej
nawierzchni bitumicznej na odcinku ok 200
m. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm Kruszywo Sp. z o.o. z Linii jako lider
konsorcjum oraz Firma Budowlano-Usługowa,
Ewa Wicka z Luzina jako partner Konsorcjum.
Cena ofertowa wykonania zamówienia to 506
785,29 zł.
2. W dniu 04.07.2014 r. unieważniono w całości
przetarg nieograniczony na PRZEBUDOWĘ ULIC
NA TERENIE GMINY KOSAKOWO. Dotyczył on
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w Części I: przebudowy ul. Jastruna w m. Suchy
Dwór, w części II: przebudowy ul. Necla w m.
Suchy Dwór, w części III przebudowy ul. Poświatowskiej, Herberta, Borowskiego i Baryki w m.
Pogórze. Oferty z najniższą ceną, przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał i może
przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
3. W dniu 26.06.2014r. unieważniono przetarg
nieograniczony na Usługi drukarskie na potrzeby Urzędu Gminy Kosakowo II, ze względu
na fakt, iż w postępowaniu nie złożono żadnej
oferty.
4. W dniu 07.07.2014 r. ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługi
drukarskie na potrzeby Urzędu Gminy Kosakowo III. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
GRAFFIDEA Agnieszka Dryzek z Julianowa. Cena
ofertowa wykonania zamówienia to 3425,00 zł.
5. W dniu 18.06.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Usługi żywienia dla jednostek
organizacyjnych w gminie Kosakowo. Termin
otwarcia ofert upłynie w dniu 29.07.2014r.
6. W dniu 11.07.2014 r. ogłoszono wynik przetarg
nieograniczony na Wymianę stolarki okiennej
w budynku Gimnazjum w Mostach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma REMAR SŁAWOMIR
MARKIER z Pakości. Cena ofertowa wykonania
zamówienia to 68 416,68 zł.
7. W dniu 14.07.2014 r. unieważniono przetarg
nieograniczony na Przebudowę ul. Jagodowej
w m. Dębogórze, gm. Kosakowo. Oferta z najniższą ceną, przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
8. W dniu 11.07.2014 r. unieważniono przetarg
nieograniczony na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA
RUCHOMEGO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
CZĘŚĆ A – DYDAKTYCZNA. W części I Umeblowanie i pomoce dydaktyczne nie wpłynęła żadna oferta, a w części II Uczniowskie wyposaże-

nie oferta z najniższą ceną, przewyższała kwotę,
którą zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
9. W dniu 21.07.2014 r. unieważniono przetarg
nieograniczony na PRZEBUDOWĘ ULIC NA TERENIE GMINY KOSAKOWO II. Oferta z najniższą
ceną, przewyższała kwotę, którą zamawiający
zamierzał i może przeznaczyć na finansowanie
zamówienia.
10. W dniu 22.07.2014 r. unieważniono przetarg nieograniczony na BUDOWĘ CHODNIKA I
ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1517G W GMINIE KOSAKOWO, ze
względu na fakt, iż w postępowaniu nie złożono
żadnej oferty.
11. W dniu 25.07.2014 r. ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Remont Budynku Gimnazjum w Mostach. Najkorzystniejsza ofertę
złożyła firma P.P.H.U. DACHBUD Marian Formella
z Gdyni. Cena ofertowa wykonania zamówienia
to 173 529, 20 zł.
12. W dniu 25.07.2014 r. ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
CZĘŚĆ A – DYDAKTYCZNA II. Najkorzystniejszą
ofertę zarówno w części I: Umeblowanie i pomoce dydaktyczne, jak i w części II: Uczniowskie
wyposażenie złożyła firma TRONUS POLSKA Sp.
z o .o. z Warszawy. Ceny ofertowe wykonania zamówienia odpowiednio do części to : 924 744,
75 zł i 85 198,41 zł.
13. W dniu 14.07. 2014 r. ogłoszono przetarg
nieograniczony na Przebudowę ul. Jagodowej
w m. Dębogórze, gm. Kosakowo II. Termin składania ofert do 29.07.2014 r.
14. W dniu 25.07.2104 ogłoszono przetarg nieograniczony na BUDOWĘ CHODNIKA I ŚCIEŻKI
ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ
NR 1517 G W GMINIE KOSAKOWO. Termin składania ofert do 11.08.2014 r.

AKTUALNOŚCI

WYCIECZKA PRACOWNICZA ŹRÓDŁEM TANIEJ SENSACJI
Wśród nagminnie upublicznianych przez
Henryka Palczewskiego – redaktora naczelnego biuletynu „Kosakowo bez tajemnic” (prawdopodobnie finansowanych przez przyszłego
kandydata na wójta, radnego Szymona Tabakiernika) pomówień i kłamstw wobec mojej
osoby jako Wójta Gminy Kosakowo, ostatnio
pojawiły się prywatne zdjęcia pracowników
Urzędu. O ile zachowania redaktora noszące
cechy manii prześladowczej wobec mojej
osoby znoszę cierpliwie i z pokorą, zajmując
się sprawami poważnymi i ważkimi dla gminy (Pan Henryk Palczewski brak zdecydowanej reakcji z mojej strony na lawinę kłamstw,
w postaci pozwów kierowanych do sądów
przedstawia opinii publicznej jako przyznaniem racji), o tyle bezpardonowy, bezprawny
atak na dobra osobiste pracowników uznaję
za niedopuszczalny. Nazwanie „szkoleniem”
pracowniczej wycieczki, zorganizowanej
zgodnie z przepisami prawa pracy w ramach
funduszu socjalnego jest kłamstwem, skonstruowanym na założeniu, że Mieszkańcy
Gminy Kosakowo pozbawieni są zdolności
racjonalnego myślenia (jest to wykorzystanie
poglądów pewnego „klasyka”, że „ciemny
lud to kupi”). Tendencyjne manipulowanie
słownikiem języka polskiego ma na celu poniżenie w opinii publicznej pracowników samorządowych uczestniczących w prywatnej
wycieczce. Zaś użycie stwierdzenia „szkolenie” opatrzonego zdjęciami w strojach z epoki ma sugerować, że pracownicy bawią się za
pieniądze podatników, oddając hołd Wójtowi
Gminy. Tymczasem opublikowane fotografie
dokumentują jedynie prywatne spotkanie
pracowników Urzędu – uczestników wycieczki. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez
gospodarza obiektu w którym kwaterowali
uczestnicy wycieczki, konieczne jest przebie-

ranie się do kolacji w stroje historyczne, które
zapewnia gospodarz.
W tym miejscu konieczne jest poinformowanie Mieszkańców Gminy Kosakowo, że program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie
Wilczego Szańca, katedr, miasta Reszel wraz
z gotyckim zamkiem.
Mieszkańcy Gminy Kosakowo uczestniczą
w licznych spotkaniach i wycieczkach organizowanych zarówno przez Urząd Gminy,
jednostki pomocnicze jak i organizacje pozarządowe. Fotografii z tych wyjazdów nie warto publikować, bowiem trudniej przypisać im
fałszywą treść - w przeciwieństwie do prywatnych fotografii pracowników Urzędu Gminy.
Wspólnie z widniejącymi na bezprawnie
opublikowanych fotografiach osobami chcę
wyrazić ubolewanie w związku z nieuczciwą
praktyką dążących do władzy panów, którzy
instrumentalnie wykorzystują apolitycznych
pracowników administracji publicznej na potrzeby nadchodzącej kampanii wyborczej.
Wobec bezprawnego użycia fotografii i wizerunku podległych mi pracowników Urzędu Gminy uczestniczących w wycieczce
w dniach wolnych od pracy, mających prawo
do prywatności i ochrony swojego wizerunku,
informuję, że będą oni dochodzić ochrony
swoich dóbr osobistych na drodze sądowej.
W Gminie Kosakowo zarejestrowanych jest
1189 podmiotów gospodarczych. W biuletynie „Kosakowo bez tajemnic” ukazują się reklamy jedynie dwóch podmiotów,
w tym jednego należącego do Szymona Tabakiernika. Czy opłaty za te reklamy umożliwiają jego publikację i stymulują redaktora
naczelnego do pisania na jego łamach takich
nonsensów by zdyskredytować organy Gminy w związku z zamiarem kandydowania p.

Tabakiernika na wójta. Widocznie niektórzy
wychodzą z założenia, że cel uświęca środki
i każda metoda walki z urzędującym wójtem
jest dopuszczalna. Narzędziem w tej walce
mogą być także pracownicy Urzędu Gminy.
Tak na marginesie ciekawi jesteśmy, kogo reprezentuje p. Henryk Palczewski wypisując
wszędzie swoje przewodnictwo nad stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Kosakowo.
Mamy obawy czy to nie jest jednoosobowe
stanowisko, gdyż p. Palczewski nigdy nie występuje w innym towarzystwie i nikt inny nie
przyznaje się do Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo. Nawet p. Szymon Tabakiernik nie odpowiada na apel p. Palczewskiego o kandydowaniu na Wójta. Obawia się
zapewne, że jest to jednoosobowe poparcie.
Prezes mówi: „ MY MIESZKAŃCY”, a gdzie Ci
mieszkańcy?
W świetle powyższego nasuwa się uzasadnione podejrzenie, że redaktor naczelny
biuletynu „Kosakowo bez tajemnic” cierpi
na manię (mania-stan pobudzenia, niekiedy chory wywołuje konflikty z otoczeniem,
czasem narusza prawo, niekiedy występują
również urojenia wielkościowe lub posłannicze, chory uważa się za człowieka wybranego,
zdolnego do wzniosłych czynów. Zwykle zachowaniu maniakalnemu towarzyszy bezsenność, ale chory nie potrzebuje snu, ponieważ
wzmożona aktywność nie powoduje u niego
zmęczenia”) wobec czego spodziewać się
można kolejnych nagminnych nadużyć prawa
i oszczerstw.
Wobec tych, które się już ukazały jak i obecnych wyrażamy swoje oburzenie i kategoryczny sprzeciw. Tak się nie godzi.
Wójt gminy
wraz z pracownikami urzędu

NASZE HASŁO: URZĄD PRZYJAZNY DLA MIESZKAŃCÓW,
PRZEDSIĘBIORCÓW I TURYSTÓW
W swoim wyborczym biuletynie H. Palczewski próbuje pokazać, że źle dzieje się w Urzędzie Gminy Kosakowo. Urzędników zaś przedstawia jako bezdusznych i niby okazujących
swoją wyższość w stosunku do interesanta.
Tak chciałby pewnie, żeby było. Zupełnie, jakby zapomniał, co było, gdy on tu sprawował
rządy. Wielu z nas nie może do dziś o tym zapomnieć.
Otóż, Panie Palczewski, tak jakby Pan nie
zauważał, że Urzad Gminy w Kosakowie od
czasu sprawowania władzy przez Wójta Jerzego Włudzika posiada Certyfikat Jakości
ISO 9001:2008. Naszym hasłem jest: „urząd
przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców
i turystów”, a misją uzyskanie zadowolenia
mieszkańców Gminy i innych klientów urzędu z
poziomu obsługi oraz kształtowanie jak najlepszego wizerunku organizacji i gminy.
W ramach systemu zarządzania jakością ISO

zawsze w m-cu czerwcu i grudniu zachęcamy
naszych klientów do wypełnienia ankiety,
dzięki czemu pragniemy poznać ich zdanie
o pracy urzędu. Zgłaszane uwagi, życzenia,
propozycje analizujemy i wyciągamy z nich
wnioski celem podniesienia poziomu usług.
W roku 2013 wpłynęło 85 ankiet bezpośrednich – 92% ankietowanych okazało duże zadowolenie z pracy urzędu (nie było ani jednej
negatywnej oceny), a 80% ankietowanych
podało, że byli załatwieni natychmiast po
przyjściu do urzędu. W tym roku w czerwcu
wpłynęły 34 ankiety (1 negatywna). Na pytanie co należałoby poprawić w obsłudze urzędu odpowiadano: nic, jest super, jest dobrze,
brak uwag, jestem mile zaskoczona, nic nie
trzeba poprawiać, moim zdaniem bardzo (wyjątkowo) dobrze, kompetentnie i życzliwie, jest
bardzo mile i sympatycznie, jestem zadowolona z obsługi, nic bym nie zmieniał, pracownicy

są kompetentni i terminowi, bardzo wysokie
kompetencje obsługi, jest informacja, szybkość
skuteczność, uśmiech – wszystko, co może być.
Nie wpadamy w zachwyt, naszą misję staramy
się wypełniać każdego dnia. Jako pracownicy
samorządu wiemy, co znaczy służba lokalnej
społeczności. Oburzające jest wciąganie nas
w manipulacje na potrzeby kampanii wyborczej. Jesteśmy apolityczni. I mamy także
nadzieję, że mieszkańcy Gminy odczuwają
naszą przychylność.
W ramach ISO dokonujemy na przeglądach
zarządzania kierownictwa corocznie podsumowania pracy urzędu. Np. - na 6.642 wydanych w 2013r. w urzędzie decyzji, złożono
25 odwołań (t.j. 0,4% wszystkich wydanych
decyzji). Z tego: 4 decyzje utrzymano w mocy,
2 przekazano do ponownego rozpatrzenia,
2 pozostawiono bez rozpatrzenia, 2 umorzono, 15 jest w toku.
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SOŁECTWA

Z ŻYCIA
SOŁECTW
OTWARTE REGATY
SOŁECKIE
W dniu 10.08.2014 o godzinie 12:00 w Mechelinkach odbędą się trzecie Otwarte Regaty Sołeckie. Zapraszamy wszystkich Sołtysów
Gminy Kosakowo do wzięcia udziału w sportowej imprezie.
Organizatorami są: Wójt Gminy - Gminne Koło
Sołtysów Gminy Kosakowo oraz Port Mechelinki.

STRONA INTERNETOWA SOŁECTWA KOSAKOWO
NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE
Z wielką przyjemnością informujemy naszych mieszkańców, że strona www sołectwa Kosakowo
została wybrana w konkursie „Sołectw@ w sieci” najlepszą witryną w województwie pomorskim
(spośród 17 zgłoszonych stron) i tym samym została wybrana Finalistą II edycji konkursu. 2 lipca
2014r. sołtys Anna Chojnicka odebrała dyplom i nagrodę w Senacie RP.
Strona sołectwa jest jedną z pierwszych stron społeczności lokalnych w Polsce -to już 7 lat. W tym
czasie opublikowaliśmy ponad 580 wpisów. Dziennie odwiedza nas 30-100 unikalnych użytkowników. W 2008 zostaliśmy laureatem konkursu „Europa w każdej gminie” >>
Od wielu lat staramy się systematycznie aktualizować stronę internetową, a sukces, o którym
dowiedzieliśmy się w poprzednim miesiącu będzie nas jeszcze bardziej mobilizował do pracy.

ZARYBIENIE STAWU
W DĘBOGÓRZU
W dniu 27 czerwca 2014 r staw w Dębogórzu
został ponownie zarybiony. Wpuszczono węgorze - liny- karpie oraz inne ryby oraz zakupiono dla nich karmę (50 kg). Sołtys Józef Melzer zobowiązał się, że będzie dokarmiał ryby
co drugi dzień. Zakaz łowienia ryb obowiązuje
do końca 2015 roku.

UWAGA!!! Wyławianie ryb będzie
uznane jako Kłusownictwo!!!

SOBÓTKI W GMINIE KOSAKOWO
Noc Świętojańska, Sobótki, Noc Kupały – tak tradycyjnie określa się najkrótszą noc w roku,
która w tradycji ludowej stanowi jedną z ulubionych okazji do dobrej
zabawy. Poszczególne sołectwa Gminy Kosakowo wraz
z Wójtem Gminy Kosakowo
Jerzym Włudzikiem zorganizowały sobótkowe imprezy.

DĘBOGÓRZE

W niedzielę 22 czerwca przy
Świetlicy Sołeckiej na mieszkańców Dębogórza czekały liczne
sobótkowe atrakcje: konkurs na najpiękniejszy sobótkowy wieniec, zabawa
przy ognisku, grill, gry oraz konkursy dla
dzieci.

KAZIMIERZ

W Kazimierzu bawiliśmy się
w sobotę 21 czerwca na placu zabaw, przy ognisku i w
rytmach muzyki tanecznej.

KOSAKOWO

Dnia 23 Czerwca w Kosakowie
odbyło się tradycyjne ognisko
Nocy Świętojańskiej.
Do godzin późnych wieczornych piekliśmy wspólnie z mieszkańcami kiełbaski przy
ognisku a przy stole degustowaliśmy smaczne wypieki. Rozmawiali-
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śmy o problemach i radościach naszej społeczności. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt
Jerzy Włudzik, wicewójt Zdzisław Miszewski oraz Przewodniczący Rady
Gminy Kosakowo Mirosław Marek.
Na nasze ognisko przybyli również mieszkańcy nowych osiedli
w Kosakowie, których serdecznie
witamy w naszej miejscowości.
Warto zaznaczyć, że stan osobowy naszego sołectwa w ciągu
czterech lat zwiększył się z 700 do
1300 mieszkańców.
Dziękuję radzie sołeckiej i za pomoc w
zorganizowaniu imprezy.

MECHELINKI

Sobótki w Mechelinkach tradycyjnie miały
miejsce przy scenie plenerowej. Wśród
atrakcji: ognisko z kiełbaskami, zabawa taneczna przy muzyce.

PIERWOSZYNO

Również w poniedziałek 23
czerwca na świętojańską zabawę zaprosiło sołectwo Pierwoszyno we współpracy z Klubem
Wierchy. Na leśnej polanie przy
ulicy Diamentowej przygrywał do tańca zespół Szwagry. Gastronomię zapewniła restauracja Podkowa. W programie: ognisko
z kiełbaskami, gry i zabawy dla dzieci, zabawa
w poszukiwanie kwiatu paproci.

AKTUALNOŚCI

OTWARCIE PRZYSTANI RYBACKIEJ W MECHELINKACH

W sobotę 19 lipca br. miało miejsce uroczyste
otwarcie Przystani Rybackiej w Mechelinkach.
Temu wyjątkowemu wydarzeniu towarzyszyła
promocja albumu autorstwa p. Zygmunta Miszewskiego i Sławomira Luniaka ”Rybacy i Stara
Przystań w Mechelinkach”, wystawa „Mechelinki
w akwareli” autorstwa p. Mirosława Rudnickiego,
występ wokalny regionalnego zespołu „Kosakowianie”, zespołu Manijol oraz młodych artystów.
Symbolicznego przecięcia wstęgi otwarcia obiektu dokonali Wójt gminy Jerzy Włudzik, Rybacy Ryszard Szulc i Paweł Niczke, Wicedyrektor Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Michał
Krause, Ksiądz Rafał Wirkus z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Sołtys wsi Mechelinki
Sabina Doering, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Marek.
Kierując słowa do przybyłych gości, rybaków,
mieszkańców, samorządowców, wójt gminy powiedział: „Jestem dumny, że Gmina Kosakowo tak
dynamicznie się zmienia, a krajobraz Mechelinek
jest tego dowodem. Rybołówstwo przybrzeżne
zmieniło się nie do poznania. Nasi Rybacy mają

teraz nowoczesny sprzęt, godne warunki pracy,
a Mechelinki wypiękniały i zyskały dodatkową
atrakcję turystyczną, jaką jest pomost rybacki.
Jestem pewny, że rybakom i ich rodzinom przystań się podoba i jest to miejsce gdzie są gospodarzami. Nie obyło się bez problemów, ale i takie
rzeczy wpisują się w odważne przedsięwzięcia,
a my sobie z nimi poradzimy! Przekonany jestem,
że nowa przystań to krok milowy w dziedzinie rybołówstwa w naszej gminie. Czy mam rację - ocenią pokolenia.”
Po części oficjalnej otwarcia przystani nasi Rybacy wzięli udział w wodowaniu albumu ilustrującego ich działalność na morzu, na którego Matkę
Chrzestną autorzy wybrali radną wsi Mosty Alinę
Merchel, od pokoleń związaną z rybołówstwem.
„Czas szybko zakrywa woalem zapomnienia ludzkie postacie, dłużej trwają nazwiska, fakty, niekiedy łodzie. Ciesząc się z oddania tej przystani do
eksploatacji należy pamiętać o tym, co było przed
nią. Wspomnienia jako swoisty utrwalacz przeszłości nie pozwolą zatrzeć w pamięci zasłużonych
dla mechelińskiego rybołówstwa łodziowego na-

zwisk takich jak: Barlaszowie, Borscy, Budzisze,
Białkowscy, Konkolowie, Kunkielowie, Kupcowie,
Mużowie, Paszkowie, Pienczkowie, Reccy i wielu
innych. Dzisiaj na mechelińskiem brzegu rybacką powinność czynią rodziny: Czapp, Grabińscy,
Litwin, Machola, Mazur, Niczke i Szulc. Będą kontynuować dzieło ojców nowej, godnej XXI wieku
prawdziwej przystani rybackiej. Szczęść im w tym
Boże!”
Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz instytucji powstała Przystań Rybacka, której budowa
w większości została sfinansowana z funduszy
unijnych, a dokładnie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
Wysokość pozyskanego dofinasowania z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to ok.
15 mln złotych. W ramach Inwestycji wybudowano osiem budynków, wśród nich warsztatowo
– socjalny, sprzedaży bezpośredniej, pięć boksów
dla rybaków oraz wędzarnie. Powstał też pomost
żelbetowo-stalowy, tylko kilka metrów krótszy niż
molo w Orłowie.

5

AKTUALNOŚCI

GMINA KOSAKOWO WŚRÓD ZWYCIĘZCÓW
OGÓLNOPOLSKIEGO PLEBISCYTU DLA SAMORZĄDOWCÓW
Wśród 50 zwycięzców
II Edycji Plebiscytu
„Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”
znalazła się Gmina
Kosakowo.
Plebiscyt
miał charakter ogólnopolski, a uprawnionych do startu było ponad 15
000 instytucji publicznych z 2479 gmin. W pierwszym etapie urzędy otrzymywały nominację. Mogli
jej udzielić dziennikarze lokalni oraz mieszkańcy.

W drugim etapie odbywało się głosowanie. Wygrały
te urzędy, które otrzymały najwięcej głosów. Trwająca od 5 marca rywalizacja samorządów zakończyła
się sukcesem 50 instytucji. II Edycja plebiscytu objęła
zasięgiem niemal wszystkie instytucje samorządowe
w Polsce. Warszawska Grupa Doradców Public Relations – organizator wydarzenia – wykluczyła z udziału tylko urzędy w 16 miastach wojewódzkich. Ponad
połowa z nich to urzędy miast. Wśród laureatów znalazło się 9 miast rządzonych przez prezydentów m.in.
Kołobrzeg czy Wejherowo. W przeciwieństwie do in-

nych, tego typu wydarzeń samorządowych, szansę
na wygraną w Plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom
i Społeczeństwu” miały również niewielkie urzędy gmin. Plebiscyt Warszawskiej Grupy Doradców
PR miał, bowiem 3 podstawowe cele: nagrodzenie
najlepszych samorządów, podkreślenie znaczenia
mediów lokalnych i regionalnych w kreowaniu wizerunku miejsca oraz udowodnienie, że nawet niewielkie gminy mogą prowadzić skuteczną komunikację
społeczną. W sumie nagrodzonych zostało sześcioro
wójtów, wśród nich Jerzy Włudzik.

RUSZYŁ KANAŁ KOSAKOWO TV
szenia oraz aktualności dotyczące gminy Kosakowo. W ramówce programu zobaczą Państwo także
liczne fotorelacje, w tym m.in. z lokalnych imprez,
czy też przedstawiające nowe inwestycje, które powstają na terenie gminy.

KOSAKOWO TV
– NOWY PROGRAM W TELEWIZJI
KABLOWEJ PRO-INTERNET !
Uprzejmie informujemy, iż oferta Telewizji Kablowej Pro-internet została wzbogacona o nowy
program telewizyjny – Kosakowo TV. Na dzień dzisiejszy jest to program planszowy, w którym mogą
Państwo znaleźć najważniejsze informacje, zapro-

Kosakowo TV powstał z inicjatywy Wójta Gminy
Kosakowo Jerzego Włudzika, który od początku
budowy sieci światłowodowej na terenie gminy
postulował o stworzenie programu lokalnego.
Bardzo zależało mi, żeby o tym co dzieje się w naszej
gminie można było dowiedzieć się nie tylko ze strony internetowej urzędu czy Biuletynu Gminnego, ale
również za pośrednictwem kanału w TV – zdaję sobie
sprawę, że nie wszyscy korzystają z Internetu. – mówi
Wójt Jerzy Włudzik.

W najbliższej przyszłości w programie Kosakowo
TV pojawią się również materiały filmowe (reportaże, dokumenty, filmy), które w głównej mierze
będą dotyczyły tematyki lokalnej gminy Kosakowo.
Kosakowo TV dostępny jest już dla wszystkich abonentów Telewizji Kablowej Pro-internet – częstotliwość 850 MHz, transmisja cyfrowa DVB-T.
W chwili obecnej program nadawany jest w rozdzielczości SD, a po zakończeniu testów dostępny
będzie jako program HD.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO
OGLĄDANIA NOWEGO PROGRAMU !

JUŻ 1 WRZEŚNIA GIMNAZJALIŚCI ROZPOCZNĄ NAUKĘ
W NOWYM GIMNAZJUM GMINNYM
Budowany kompleks obiektów szkolnych to: Budynek gimnazjum – 17 sal lekcyjnych, każda z
nich o średniej powierzchni 68 m². Wszystkie
sale będą wyposażone w nowoczesne pomoce
dydaktyczne – tablice multimedialne z oprzyrządowaniem oraz łącze Wi-Fi, kompleksowo umeblowane w tym ergonomiczne krzesła dla uczniów.
W budynku szkolnym będą znajdowały się: pokój nauczycielski, biblioteka wraz z czytelnią, stołówka/
jadalnia dla 150 uczniów oraz świetlica. Duży hall główny o powierzchni
300 m² będzie sprzyjał odpoczynkowi między lekcjami, a funkcjonalne gabinety psychologa, pedagoga,
pielęgniarki i stomatologa będą
spełniały najwyższe standardy.
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W przyszłym roku gotowe będą sala gimnastyczna pokryta dachem łukowym, w której funkcjonować będzie boisko do piłki ręcznej, koszykowej,
siatkowej, tenisa ziemnego, badmintona. Przewidziano też możliwość podziału boiska trzema
kotarami na trzy mniejsze, każde ze składaną
tablicą do gry w koszykówkę. Trybuny rzędowe,

z możliwością złożenia są przewidziane na ok. 200
osób. Pływalnia wraz z kompleksowym wyposażeniem sanitarnym. Na basenie będzie funkcjonowało sześć torów pływackich. Powstanie również
boisko terenowe typu Orlik, z bieżnią o czterech
torach na 100 metrów, skocznią w dal i wzwyż oraz
torem do pchnięcia kulą.

AKTUALNOŚCI

GMINA KOSAKOWO WIOSENNĄ STOLICĄ KASZUB
1 lipca br. w Dworku Osada Wędrowca Wójt Gminy
Jerzy Włudzik odebrał nagrodę w plebiscycie portalu
internetowego „Piękne Kaszuby” oraz „Puls Kaszub”,
pod patronatem Radia Plus oraz ZKP, pt. „4 Stolece
Kaszëb”. Decyzją internautów to właśnie nasza gmina wiosną wygląda najpiękniej. Głosujący z pewnością docenili nowe inwestycje i przedsięwzięcia,
które skierowane są nie tylko do mieszkańców, ale
i turystów, takie jak rozbudowa promenady w Rewie,
długi na blisko 180 m pomost rybacki w Mechelinkach, nowe urządzenia fitness niemal w każdej wsi,
czy ścieżkę rowerową z Pogórza przez Kosakowo do
Mechelinek. Konkurs, który jak tytuł mówi wyznacza
stolice Kaszub zgodnie z porami roku trwa cały czas,
zimą wyróżnienie odebrało miasto Gdynia- zachęcamy Państwa do głosowania na stronach portalu, aby
również letnia edycja należała do nas. Wręczenie
nagród uświetnił występ Młodzieżowego Chóru
Gminy Kosakowo pod batutą Pani Magdaleny Stenki.

NOWE ZASADY ZBIÓREK PUBLICZNYCH
Od 18 lipca 2014r, na przeprowadzenie zbiórki
publicznej nie trzeba urzędowej zgody. To współobywatele decydują o tym, czy cel zbiórki wart jest
wsparcia.

JAK ZGŁOSIĆ ZBIÓRKĘ GOTÓWKI
LUB DARÓW?
Można to zrobić przez Internet albo wysyłając
formularz pocztą do Ministerstwa Administracji
i cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
W ciągu max. 3 lub 7 dni (odpowiednio dla zgłoszeń elektronicznych i papierowych) zgłoszenie pojawi się na portalu – wtedy można zacząć zbiórkę.
Do elektronicznego zgłoszenia zbiórki wystarczy
profil zaufany ePUAP. Można go potwierdzić w urzędzie skarbowym, zus, urzędzie wojewódzkim.

ZBIÓRKA PUBLICZNA
W dniach 10 i 24 maja br. Fundacja na Rzecz
Rozwoju Dzieci z Gminy Kosakowo „DORASTAĆ”
z siedzibą w Rewie, ul. Kujawska 24, przeprowadziła zbiórkę publiczną (nr decyzji: OO.5311.1.2014.
KS. wydanej przez Wójta Gminy Kosakowo). Zebrane środki w wysokości 740,00 zł w całości
przeznaczono na zajęcia wyrównawcze z języka
angielskiego dla dzieci z naszej Gminy co potwierdzono rachunkiem. Koszt przeprowadzenia
zbiórki wyniósł 0,00 zł.

Portal ZBIÓRKI.GOV.PL – ruszy w momencie wejścia w życie ustawy.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ ZBIÓRKĘ
GOTÓWKI LUB DARÓW?
Organizacje, fundacje, stowarzyszenia – podmioty,
które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego. Zbiórkę może także prowadzić komitet
społeczny, który mogą założyć co najmniej 3 osoby.

CZY ZBIERAĆ GOTÓWKĘ LUB DARY
MOŻNA NA KAŻDY CEL?
Cel musi być ze „sfery zadań publicznych” – bo
mówimy o zbiórce publicznej. Dlatego celem mogą
być np.[. pomoc społeczna (także ofiarom katakli-

Jeśli organizuje się zbiórkę:
• poprzez przelewy na konto albo w inny elektroniczny sposób (np. SMS charytatywne) – niepotrzebne są dodatkowe zgłoszenia lub pozwolenia
• w gotówce do puszki czy skarbony, albo dary rzeczowe – wystarczy taka zbiórkę zgłosić na ogólnopolskim internetowym portalu zbiórek ZBIÓRKI.GOV.PL,
a później na tym portalu zamieścić sprawozdanie –
po to, by inni mogli się o zbiórce dowiedzieć.
Więcej na – mac.gov.pl/zbiorki

STRZEŻONE KĄPIELISKA W GMINIE KOSAKOWO
Informujemy mieszkańców gminy jak i przybyłych turystów, że na terenie Gminy Kosakowo
zorganizowano i uruchomiono następujące trzy
strzeżone kąpieliska z przeznaczeniem do kąpieli i pływania: Rewa od strony Zatoki Puckiej, Rewa
od strony Zatoki Gdańskiej oraz w Mechelinkach.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp.
z o.o., odpowiedzialna za kąpieliska w gminie Kosakowo, uzyskało wszystkie niezbędne i pozytywne

XIV MARSZ ŚLEDZIA
Już po raz czternasty odbędzie się
słynny Marsz Śledzia z Kuźnicy do
Rewy. Śmiałków, którzy zdecydowali się przejść pieszo przez Zatokę Pucką, powitamy w Rewie na
Szpyrku w sobotę 16 sierpnia br.
około godz. 14:30-15:00 (termin rezerwowy w zależności od pogody:
17 sierpnia). Impreza odbywa się
pod honorowym patronatem Wójta
Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika. Wszelkie informacje o imprezie
znaleźć można na stronie internetowej: www.marszsledzia.pl.

zmów), ochrona zdrowia, pomoc osobom niepełnosprawnym, w3spieranie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przedsiębiorczości, wynalazczości,
rozwoju wspólnot lokalnych i podtrzymywania
tradycji, wspierania nauki, kultury, ekologii i inne.

opinie oraz pozwolenia i atesty właściwych organów państwowych, aby codziennie ww. kąpieliska
były czynne od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. 9:00
– 17:00. Pieczę nad nimi sprawuje w sumie 10-u
ratowników WOPR. Są one wyposażone w odpowiedni sprzęt medyczny pierwszej pomocy, jak
i ratowniczy dla osób kąpiących się i uprawiających
sporty wodne. Zapraszamy zatem do korzystania
z bezpiecznych i urokliwych kąpielisk naszej gminy.

UPAMIĘTNIENIE
ROCZNICY WYBUCHU
POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
W związku z upamiętnieniem rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, na prośbę Wojewody
Pomorskiego włączone zostaną syreny alarmowe w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17.00 (dźwięk
ciągły w okresie jednej minuty). W dniu 31 lipca,
„radio Gdańsk” uprzedzi o uruchomieniu syren.
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A K T U A L N O Ś C I / K U LT U R A

ZMIANY
W FUNKCJONOWANIU

KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ
Korzystających z komunikacji autobusowej, informujemy, że w maju i czerwcu 2014 r., wprowadzono szereg zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w gminie Kosakowo.
Z dniem 12 maja 2014 r. wprowadzone zostało
skomunikowanie i wzajemne oczekiwanie autobusów linii 146 i 197 o godz. 5:20 na przystanku „Obłuże Centrum” w kierunku Śródmieścia i Cisowy.
Od dnia 28 czerwca 2014 r. – w wyniku realizacji wniosku Mieszkańców – wprowadzone
zostaje skomunikowanie wybranych kursów linii 105 z Mechelinek z wybranymi kursami linii
173 w kierunku Chyloni na przystanku „Kosakowo – Krokusowa”. W tych kursach autobusy
linii 173 oczekiwać będą do 3 minut na autobus
linii 105. Aby to skomunikowanie było możliwe,
wybrane kursy linii 105 z Mechelinek zostaną
przyspieszone o 1 minutę. Aby nie zmieniać
rozkładu jazdy na dalszym odcinku trasy, w kursach tych wprowadzony zostanie postój 1 min
na przystanku „Kosakowo – Urząd Gminy”.
Skomunikowania na przystanku „Kosakowo –
Krokusowa” odbywać się będą o następujących
godzinach:
• 8:49, 9:49, 10:49, 11:49 i 16:54 w dni powszednie
• 11:49, 12:49, 13:49, 14:49, 15:49 i 16:49
w soboty
• 12:49, 13:49, 14:49, 15:49 i 16:49 w niedziele i święta
Za niedogodności związane z oczekiwaniem
na autobus innej linii przepraszamy. Jednocześnie, od 19 czerwca 2014 r., w wyniku przetargu
nieograniczonego, obsługa wybranych zadań
przewozowych na linii 146 (trzy pojazdy na
cztery w ruchu w dni powszednie i wszystkie
w weekendy), realizowana będzie przez Przewozy Autobusowe GRYF sp. z o.o. sp. k. z Żukowa na mocy nowej umowy, w której zaostrzone
zostały wymogi taborowe. Po upływie 3-miesięcznego okresu przejściowego, operator nie
będzie mógł eksploatować na linii 146 autobusów starszych niż z 2001 r.

LOTY SZKOLENIOWE
W związku z licznymi skargami mieszkańców gminy dotyczącymi nasilenia w ostatnim czasie lotów
śmigłowców wojskowych z lotniska w Babich Dołach , szczególnie w porze wieczorowo-nocnej, dowództwo Brygady Lotnictwa MW wyjaśniło, iż loty
te odbywają się w ramach rocznego planu szkolenia Sił Powietrznych SZ RP w miesiącach czerwiec-lipiec, kiedy to odbywa się szkolenie nowych
(młodych) pilotów. Loty prowadzone są zgodnie
z zasadami i procedurami obowiązującymi w cyklu
szkoleniowym Sił Powietrznych. Zakończenie w/w
lotów przewidywane jest do połowy sierpnia br.
Prosimy naszych mieszkańców wyrozumiałość
i jeszcze trochę cierpliwości .
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WYDARZENIA
KULTURALNE
XI UROCZYSTOŚĆ
W OGÓLNOPOLSKIEJ
ALEI ZASŁUŻONYCH
LUDZI MORZA
W sobotę 14 czerwca br. odbyła się XI Uroczystość
Odsłonięcia Tablic, Postumentów i Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie, zorganizowana
przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika.
Uroczystości poprzedziła Sesja popularno-naukowa
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, poświęcona Ryszardowi Kaczorowskiemu. Wysłuchaliśmy
referatów przygotowanych przez prof. Daniela
Dudę, mgr Michała Szajnę, mgr Jakuba Szajnę, bsm
pchor. mgr inż. Patryka Rucińskiego.
Po Sesji przenieśliśmy się do Rewy, by oddać hołd
wszystkim bohaterom polskiego morza.
W tym roku Gwiazdami uhonorowano: kapitana żeglugi wielkiej Kazimierza Jurkiewicza, komandora Adama
Mohuczy, Henryka Wolniaka. Odsłonięto również Tablicę upamiętniającą Ryszarda Kaczorowskiego oraz
Postument poświęcony Szkunerowi Zew Morza. Wiązanki pod Krzyżem Morskim złożyli m.in.: Dowódca 3.
Flotylli Okrętów kmdr Mirosław Mordel, Wójt Gminy
Kosakowo Jerzy Włudzik, prezes Związku Piłsudczyków RP generał dywizji Związku Stanisław Śliwa,
prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof.
Daniel Duda, Starosta Powiatu Puckiego Wojciech
Dettlaﬀ, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Mirosław Marek, Prezes Oddziału Pomorskiego Związku
Piłsudczyków RP Julian Aleksander Michaś, Wicewójt
Gminy Kosakowo Zdzisław Miszewski, Prezydent
Szlachty Tatarskiej Byłego Księstwa Litewskiego i Polski Jerzy Murza Szahuniewicz. Specjalną modlitwę
w intencji Ludzi Morza odmówił ks. kanonik Stanisław
Jarzembski, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Rewie.
Poniżej prezentujemy sylwetki uhonorowanych
w tym roku Ludzi Morza:
KAZIMIERZ JURKIEWICZ - urodzony w 1912 r. w Goraju Lubelskim, kapitan żeglugi wielkiej. Przepracował
32 lata na Darze Pomorza, w tym 23 – jako komendant.
„Biała Fregata” zawdzięcza mu znaczącą część swojej
legendy. W latach 1934-1935 wziął udział w najsłynniejszym rejsie żaglowca – podróży dookoła świata.
Pod jego dowództwem Dar Pomorza odniósł brawurowe zwycięstwo w regatach Operacja Żagiel 72. Był
również dyrektorem Państwowej Szkoły Morskiej w
Gdyni, autorem podręczników, wykładowcą i wychowawcą kilku pokoleń oficerów Marynarki Handlowej.
Kapitan pozostał wierny „Białej Fregacie” także po
przejściu na emeryturę i od 1982 r. pełnił na statku –
muzeum funkcję kustosza. Zmarł w 1985 r. w Gdyni.
Jego imię nosi Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni.
ADAM MOHUCZY - urodził się 7 marca 1891 r.
w Witebsku. W 1911 r. ukończył Korpus Morski
w Petersburgu, a w 1926 r. – Ecole de Guerre Navale w Paryżu. Dowódca Kadry Marynarki Wojennej
w Toruniu. Podczas wojny polsko - bolszewickiej brał
udział w walkach pod Grodnem jako dowódca II Ba-

talionu Morskiego. Za czyny wojenne został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti
Militari V klasy. Po wojnie pełnił funkcję komendanta
Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej oraz dowódcy ORP Generał Haller. We wrześniu 1926 r. został komendantem Portu Wojennego w Gdyni i opracował
plan obrony Gdyni oraz helskiego obszaru umocnionego. W czerwcu 1929 objął stanowisko dyrektora
Szkoły Morskiej w Tczewie, potem w Gdyni. Doprowadził do zakupu późniejszego statku szkolnego
s.v. Dar Pomorza. W 1939 r. pełnił funkcję prokuratora Morskiego Sądu Wojskowego oraz uczestniczył
w obronie Helu. Powtórnie zmobilizowany w 1945
r. na stanowisku dyrektora nauk Oficerskiej Szkoły
Marynarki Wojennej oraz szefa Sztabu Głównego
Marynarki Wojennej. W 1948 r. został aresztowany
i bezpodstawnie oskarżony o zaniedbania służbowe.
Był represjonowany i torturowany podczas śledztwa.
Zmarł 7 maja 1953 r. w więzieniu w Sztumie. Postanowieniem Naczelnego Sądu Wojskowego z roku
1957 został całkowicie zrehabilitowany.
HENRYK WOLNIAK - urodził się 11 grudnia 1929 r.
w Pucku. W latach 1955 - 1980 był kierownikiem
warsztatów uczniowskich w Puckich Zakładach
Mechanicznych. Od roku 1980 aż do przejścia na
emeryturę w 1990 r. pracował jako specjalista ds.
szkolenia zawodowego kształcąc przyszłe kadry
morskie. W 1945 r. wstąpił do harcerstwa do drużyny im. Gen. J. Hallera. Służba harcerska druha Henryka Wolniaka nierozerwalnie związana była z żeglarstwem: uzyskał stopnie jachtowego kapitana
żeglugi wielkiej i kapitana motorowodnego żeglugi
wielkiej. Wyszkolił sumiennie całe rzesze żeglarzy,
był jednym z budowniczych Harcerskiego Ośrodka Morskiego. Został odznaczony m.in. Krzyżem za
Zasługi dla ZHP, Honorowym Odznaczeniem Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego, Złotą Odznaką
Zasłużony Pracownik Morza, Brązowym Medalem
za Zasługi dla Obronności Kraju oraz państwowym
oznaczeniem Srebrny Krzyż Zasługi.

K U LT U R A

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POWIAT PUCKI OCZAMI MŁODEGO MIESZKAŃCA”

W dniu 17.06.2014 r. w Starostwie Powiatowym
w Pucku rozstrzygnięto konkurs plastyczny zorganizowany z okazji obchodów XV- lecia Powia-

tu Puckiego. Nadesłano 183 prace konkursowe
w czterech grupach wiekowych: kl. I -III (szkoła
podstawowa): 24, kl. IV-VI (szkoła podstawowa):
47, gimnazjum: 81, szkoły ponad gimnazjalne:
31. Miło nam ogłosić, iż w kategorii klas kl. I-III I miejsce zajęła Marta Wojtunik, mieszkanka gminy ,uczennica SP im. Obrońców Kępy Oksywskiej
w Dębogórzu. Nagrodę wręczono podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Puckiego zwołanej
z okazji obchodów XV- lecia Powiatu Puckiego.
Młodej laureatce gratulacje złożyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Starosta Pucki
Wojciech Dettlaﬀ, Wicewójt gminy Kosakowo Zdzisław Miszewski oraz Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo Mirosław Marek. Gratulujemy!

KONCERT KU PAMIĘCI
MICHAELA JACKSONA
17 czerwca br. Młodzieżowy Chór Gminy
Kosakowo oraz MS Crew zaprezentowali
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie niezwykłe muzyczno-wokalne widowisko poświęcone pamięci Michaela Jacksona. Zarówno w przepięknej scenografii, jak
i zaprezentowanych utworach w kunsztownych opracowaniach oraz popisach tanecznych nie zabrakło nawiązań do dorobku ikony
muzyki pop.
W koncercie udział wzięli członkowie Chóru,
Soliści i MS Crew: Marta Bartuś, Wiktoria Czerlińska, Natalia Denc, Dominika Eliasz, Patrycja
Fifielska, Wiktor Gabor, Angelika Janta, Natalia Janta, Paulina Kierszka, Karolina Mazur, Mariusz Mazur, Dawid Migga, Roksana
Migga, Magdalena Mikulska, Julia Misiak,
Amelia Olewińska, Nikola Raczko, Julia
Sporek, Natalia Sychowska, Agnieszka
Tkaczyk, Marta Turzyńska, Alan Wittbrodt, Zuzanna Wittbrodt, Dominika
Wojewska, Aleksander Wons, Agnieszka
Woźniak, Anna Zapadka, Wiktoria Zdanowicz. Oświetlenie: Katarzyna Łagosz, Mateusz Netel; nagłośnienie: Ryszard Sosnowski;
multimedia: Adam Schröder, Adam Szczuko;
reżyseria, choreografia, przygotowanie wokalne oraz taneczne: Magdalena Stenka. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła wykonawców zasłużonymi, gromkimi brawami.

KLUB MAM MALUSZKA
Rodzice z Klubu Mam Maluszka zapraszają ma
cotygodniowe spotkania. Harmonogram spotkań Klubu Mam Maluszka na sierpień:
7 VIII 2014 – Mosty (plac zabaw koło stadniny
koni, w programie puszczanie baniek, tych malutkich i jak się uda, tych dużych),
14 VIII 2014 - Rewa cypel (puszczanie latawców
oraz podziwianie „Katesurfingowców”?),
21 VIII 2014 - Kosakowo (Plac Zabaw koło stawku, spotkanie z Kamilą i Anią- fachowcami od
wychowania seksualnego dzieci),
28 VIII 2014 – Mechelinki („rondo” i ruszamy na
spacer po lesie, szukanie „leśnych skarbów”)
Zapraszamy
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II FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ
I FILMOWEJ – KOSAKOWO 2014
14 maja br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbył się II Festiwal Piosenki Musicalowej i Filmowej, zorganizowany przez Gimnazjum w Mostach i Magdalenę Stenkę pod
patronatem Wójta Gminy Kosakowo Jerzego
Włudzika.
Jury w składzie: Dyrektor Gimnazjum w Mostach Adam Pop, Paulina Kraska – specjalista
do spraw kultury w UG Kosakowo, Agnieszka
Naczk – nauczyciel języka angielskiego, Magdalena Stenka – nauczyciel muzyki w Gimnazjum
w Mostach, opiekun Młodzieżowego Chóru
Gminy Kosakowo, Agnieszka Tkaczyk – solistka Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo,
odtwórczyni głównych ról musicalowych, przyznało następujące miejsca i wyróżnienia.
Kategoria szkół podstawowych:
• Grand Prix – Magdalena Mikulska, – I miejsce – Alicja Sporek,- II miejsce – Zuzanna
Polańska, – III miejsce – Klaudia Łata,
• wyróżnienia: Oliwia Peplińska i Aleksandra
Gliniewicz; oraz wyróżnienia dla zespołów:
Samara i Kolorowe Nutki.
Kategoria gimnazjum:
• I miejsce – Alan Wittbrodt, – II miejsce, nagroda publiczności – Diana Bhatt,- III miejsce – Nikola Raczko.
Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:
• I miejsce – Karolina Mazur i Wiktor Gabor, –
II miejsce – Dominika Eliasz;oraz I miejsce
dla zespołu Onesity.
Nagrodą główną Festiwalu dla zwycięzcy był
Bursztynowy Mikrofon ufundowany przez dyrektora Gimnazjum w Mostach p. Adama Pop

oraz kupon o wartości 300
zł do wykorzystania w sieci
sklepów Empik ufundowany
przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika.
Festiwal prowadzili: Lidia
Mikulska i Alan Wittbrodt;
nagłośnienie: Ryszard Sosnowski, prezentacje multimedialne: Adam Schröder.

IV KOSAKOWSKI FESTYN RODZINNY
Dnia 21,06,14r. (sobota) odbył się coroczny,
już IV Kosakowski Festyn Rodzinny.
Z każdym rokiem organizatorzy przybliżają
różnego rodzaju zajęcia ruchowe oraz sposoby
spędzania wolnego czasu.
W tym roku również udało się im pokazać, że
zabawa z rodziną to świetna sprawa, pełna
śmiechu. Wyścigi w workach, bieg ze związanymi nogami dwóch uczestników, wspólny taniec
“Zumby”, pokaz tańca starodawnego i nowoczesnego, malowanie buzi - to tylko niektóre z nich.
Dzieci mogły również wziąć udział w zbiórce
harcerskiej, drużyny “Chata” oraz sprawdzić się

w różnych dyscyplinach sportowych. Pomimo kapryśnej pogody dopisali uczestnicy imprezy,
szczególnie dzieci, które spędziły czas na zabawie. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni za
udział w Festynie oraz zapału
ducha. Dziękujemy organizatorom, naszym strażakom, pracownikom RKiS Urzędu Gminy oraz
wszystkim, którzy pomogli przy
organizacji Festynu.
Do zobaczenia za rok.

UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA
Z ORKIESTRĄ DĘTĄ MCT ŻERKÓW
Tegoroczne uroczystości Bożego Ciała w parafii p.w. Świętego Antoniego w Kosakowie
uświetnił występ orkiestry dętej z naszej
partnerskiej gminy Żerków. Młodzież miała
również okazję poznać naszą malowniczo
położoną gminę. Serdeczne podziękowania
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kierujemy do Radnej wsi Pierwoszyno Wiktorii Śliwińskiej
oraz Przewodniczącego Rady
Mirosława Marka za wkład własny oraz pomoc w organizacji
pobytu delegacji.

JUBILEUSZ
Najserdeczniejsze
życzenia
składamy Pani Łucji Krause
z Pierwoszyna, która niedawno (3 lipca 2014 r.) skończyła
93. lata. Z tej okazji wójt Jerzy
Włudzik wręczył Szanownej Jubilatce kosz słodyczy oraz bukiet kwiatów.

K U LT U R A

PRZEDSTAWIENIE RODZICE-DZIECIOM
3 czerwca 2014 r. w Domu Kultury w Pierwoszynie odbyło się kolejne przedstawienie z cyklu
Rodzice-Dzieciom. Tym razem, Rodzice oraz wychowawcy z Przedszkola Publicznego w Rewie
przybliżyli dzieciom treść legendy o Smoku Wawelskim.
Na scenie pojawili się: królowa, królewna Kasia,
szewczyk, smok, damy dworu, kwiatek oraz rycerz. Dzieci z zainteresowaniem śledziły losy
głównych bohaterów, bo w tej legendzie, wszystko się pomieszało – królewna psociła, damy dworu ciągle się kłóciły, smok nie jadł nikogo, ale szukał partnerki bo... bardzo lubił tańczyć, rycerz był
tchórzliwy, królowa polubiła smoka, a owieczka
nie była prawdziwą owieczką - tylko osiołkiem.
W przedstawieniu nie zabrakło również muzyki.
Smok tak lubił pląsać, że zaraził swoim entuzjazmem nie tylko panny z Krakowa, ale także całą
publiczność, która z zaangażowaniem zatańczyła
układ „Galaretki”. Na koniec, mali i duzi widzowie
otrzymali słodką niespodziankę. Czekamy z niecierpliwością na przyszłoroczne przedstawienie!

SUKCES UCZNIÓW Z MOSTÓW W PROJEKCIE:

„POMORSKIE-DOBRY KURS NA EDUKACJĘ. KSZTAŁTOWANIE
KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW W REGIONIE POPRZEZ EDUKACJĘ MORSKĄ”.

Organizatorem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

nie nabytych umiejętności poprzez edukację
morską.

W ramach Projektu Morskiego ogłoszono
konkurs na projekty uczniowskie, którego
celem było: rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych, pobudzanie
uczniów do twórczego myślenia i sprawdza-

26 czerwca rozstrzygnięto konkurs projektów. Z ponad 400-tu prac konkursowych
wyłoniono 69 zwycięzców. Wśród projektów
zwycięskich jest praca trzeciej grupy z Mostów. Ośmioro uczniów pod kierunkiem pani
Agnieszki Labuddy pracowało nad projek-

XI PRZEGLĄD FORM
TANECZNYCH
JASTARNIA 2014

WCZASOWICZE
I TURYŚCI ZGŁASZAJĄ...

18 czerwca br. odbył się XI Przegląd Form Tanecznych Jastarnia 2014. Grupa MS Crew z
choreografią do piosenki: Smooth Criminal Michaela Jacksona, w składzie: Dominika Eliasz,
Marta Turzyńska, Angelika Janta, Natalia Janta,
Paulina Kierszka, pod kierunkiem Magdaleny
Stenki – wywalczyła I miejsce. Gratulujemy.

...że niektórzy właściciele willi i pensjonatów
na terenie naszej Gminy nie wystawiają rachunków za wynajem u nich pokoi. Zdarzają
się także sytuacje nie pobierania opłat klimatycznych.
Jeżeli do urzędu w związku z tym wpływa
skarga, Gmina obowiązana jest zgłosić to do
Urzędu Skarbowego, co już miało miejsce.

tem „Jak zmienia się plaża w Mechelinkach?”
Opracowaliśmy osiem tematów problemowych:
Wybrzeże w Mechelinkach jest zróżnicowane –
dokumentacja fotograficzna, zajęcia w terenie.
Jak powstają różne rodzaje wybrzeży? Co możemy znaleźć na plaży? Jakie zmiany zaszły na
plaży w ostatnim czasie? Jak mieszka się przy
plaży? – wywiad z mieszkańcami. Jak wygląda
plaża moich marzeń. Bezpieczeństwo na plaży.
Efektem pracy było nie tylko nabywanie wiedzy
czy rozwijanie kreatywności, samodzielności,
odpowiedzialności i wytrwałości, ale również
zbudowanie makiety fragmentu plaży w Mechelinkach .
Przebieg prac projektowych i wyniki działań
grupy prezentowane były na blogu

plazamechelinki.blog.pl
Zwycięska grupa nagrodzona została udziałem
w tygodniowym obozie żeglarskim na Bałtyku,
który odbędzie się w czasie wakacji. Gratulujemy uczniom i życzymy sprzyjających wiatrów!
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MAŁA MISS LATA 2014
Wspaniała słoneczna pogoda i licznie zgromadzona publiczność, tak rozpoczął się konkurs
Wyborów Małej Miss Lata odbywający się corocznie na scenie plenerowej w Mechelinkach.
W sobotę 19 lipca br. do konkursu Małej Miss
zgłosiło się 29 kandydatek w wieku 3–10 lat,
które miały za zadanie odpowiedzieć na proste
pytanie, a w finale wystąpić z wybraną przez

siebie piosenką, wierszykiem, tańcem itp.
Każda dziewczynka na zakończenie otrzymała
drobny upominek.
Jury w składzie: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Natalia Kościńska – podinsp. ds.
oświaty UG Kosakowo, Anna Jamróz – Miss
Polski 2009, Sara Muża – Mała Miss Lata 2010
oraz pani Beata, wybrana spośród publiczno-

ści, przyznało następujące tytuły i wyróżnienia:
- Mała Miss Lata 2014 – Nikola Kalinowska (nr
2) z Gdyni,
- I Wicemiss – Matea Wojtysiak (nr 9) z Gdyni,
- II Wicemiss – Julia Grodek (nr 6) z Gdyni,
- nagrody specjalne: Angelika Krześniak (nr 1) z
Łodzi, Oliwia Kreft (nr 4) z Dębogórza oraz Judyta Neliszer (nr 18) z Piekar Śląskich.

BURSZTYNOWA MISS POLSKI – KOSAKOWO 2014
Trzeci konkurs eliminacyjny Bursztynowej Miss
Polski 2014 odbył się 19 lipca br. na Scenie
Plenerowej w Mechelinkach. 9 pięknych kandydatek zaprezentowało się w 4 wyjściach
konkursowych, w strojach: marki Butik I Like,
firmy Self oraz sponsorowanym przez Slim
Express – strojach marki Akas.
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Tytuł Bursztynowej Miss Polski Kosakowo
2014 przypadł Aleksandrze Mandryk (nr 9) z
Braniewa.
Przyznane zostały także tytuły komplementarne:
- Kosakowo Uroda 2014 – Katja Bogeslaw (nr
7),

- Kosakowo Fantazja 2014 oraz Kosakowo Miss
Publiczności 2014 – Sandra Muzalewska (nr 6),
- Kosakowo Slim Express 2014 – Barbara
Ostrowska (nr 8).
Więcej informacji o wyborach Bursztynowej
Miss Polski można znaleźć na stronie www.
bursztynowamiss.pl.

ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE

Z ŻYCIA NASZEGO ODDZIAŁU
ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
28 czerwca br. zespół Kosakowianie występował z godzinnym koncertem w Nowym Porcie
w Gdańsku z okazji Uroczystości 120-Lecia Latarni Morskiej i Kuli Czasu. Wśród gości na kon-

cercie obecni byli m.in. przedstawiciele władz
miasta Gdańska z Pawłem Adamowiczem na czele oraz liczni kaszubi z Kanady. W programie

występu znalazła się piosenka morska; zespół
przybliżył również widowni pochodzenie instrumentów kaszubskich
oraz zachęcił najodważniejszych śmiałków do spróbowania swoich sił w
grze na diabelskich
skrzypcach i burczybasie oraz w odśpiewaniu alfabetu kaszubskiego. Z kolei
5 lipca członkowie
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
oddział Dębogórze-Kosakowo wzięli udział
w Zjeździe Kaszubów w
Pruszczu Gdańskim.

WYSTĘPOWALIŚMY W GRECJI
Zespoły regionalne z gminy Kosakowo : Dębogórskie Kwiatki oraz Kosakowianie uczestniczyły w IV
Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym
w Grecji w dniach 5-7 lipca 2014 roku . Chcąc dotrzeć na miejsce imprezy musieliśmy przekroczyć
granicę sześciu państw: Słowacji , Węgier, Rumunii, Serbii, Macedonii i oczywiście Grecji, aby następnie wraz z pozostałymi jedenastoma zespołami ludowymi z innych krajów zaprezentować się
publiczności na scenie. Trwa sezon urlopowy i w
bardzo atrakcyjnych wypoczynkowo miejscowościach nadmorskich Grecji oprócz stałych mieszkańców przebywa mnóstwo turystów. W związku
z tym , iż występy odbywały się w godzinach wieczornych , my również mieliśmy okazję pomoczyć
się w Morzu Egejskim i poleżeć na ciepłym piasku
w Paralii. Przed prezentacją własnego programu
korzystaliśmy z możliwości poznania członków
grup folklorystycznych z innych państw m.in.
Austrii, Turcji, Rosji. Niezwykle pomocna w słonecznej Grecji okazała się stała obecność byłej
mieszkanki naszej gminy , a Greczynki z wyboru
życiowego - córki Zrzeszeniowców F.F. Sorn - Ewy.

Program wyjazdu był niezwykle
urozmaicony dzięki czemu nie tylko promowaliśmy naszą Ojczyznę
: małą i dużą , ale także poznaliśmy
nowe kultury i pogłębiliśmy wiedzę o innych krajach.

IX SPOTKANIA CHÓRALNE
Czerwcowe IX Spotkania Chóralne organizowane
przez chór „Morzanie” przy wsparciu z budżetu
Gminy zgromadziły liczną publiczność. Wystąpiło 8 zespołów z powiatów sąsiednich - tj puckiego, wejherowskiego i Gdyni - które zaprezentowały swój dorobek. Do tegorocznej edycji
Spotkań zgłosiły się zespoły : Pięciolinia z Lini,
Bursztynki z Mieroszyna, Chór Cantus z Gdyni, Chór Przemienienie z Gdyni, Chór św Cecylii
z Pucka Chór Rumianie z Rumi, Zespół Kaszubki
z Chwaszczyna oraz Chór Morzanie. Chociaż każdy z nich wykonał do 5 utworów – zebrani mogli
usłyszeć pieśni o dużym wachlarzu tematycznym i brzmieniowym.
Jak zwykle tegoroczny koncert nie mógłby się
odbyć bez pomocy sponsorów i ludzi dobrej

woli . Organizatorzy składają
podziękowania - Wójtowi Jerzemu Włudzikowi za szczególną
przychylność i wsparcie, pomoc
w realizacji kolejnych edycji Spotkań Chóralnych oraz wszystkich
przedsięwzięć organizowanych
przez Chór „Morzanie”. Panu Stanisławowi Śliwie- właścicielowi
firmy „Celstan” za przychylność,
pomoc i wsparcie rzeczowe oraz
Panu Arkadiuszowi Żugier z Pracowni Złota i Bursztynu, którego
dziełem są statuetki przyznawane w czasie koncertów.
Podziękowania Chór składa także na ręce Zarzą-

du i Rady Banku Rumia Spółdzielczego, który
niezawodnie od lat otacza go opieką i wsparciem
finansowym oraz właścicielowi Restauracji „Biancas” za przygotowanie poczęstunku.
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B I B L I OT E K A

BIBLIOTEKA
GMINNA

W piątek 13 czerwca 2014 r. w obecności licznie
zgromadzonych Gości w Bibliotece Publicznej
Gminy Kosakowo nastąpiło uroczyste otwarcie
wystawy autorstwa Eugeniusza Stanka zatytułowanej „To tylko kredka”.
Eugeniusz Stanek – mieszkaniec Mostów, emerytowany pracownik naukowy Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Już w młodości przez
rok uczył się rysunku w Ognisku Plastycznym,

„TO TYLKO KREDKA – WERNISAŻ

lecz do artystycznych zainteresowań powrócił
dopiero po zakończeniu pracy zawodowej. Podjął naukę malowania na zajęciach plastycznych
w Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
w latach 2004 – 2009. Maluje temperą, akrylem
i pastelami olejnymi. Jego obrazy eksponowane
były na kilku wystawach zbiorowych oraz sześciu
indywidualnych.
W Bibliotece Kosakowskiej wystawiał swoje pra-

ce po raz drugi. Były to wybrane 32 pejzaże wyłącznie wykonane pastelową kredką olejną, aby
ukazać efektowne możliwości tej techniki. Przedstawiają one widoki północnych Kaszub oraz
specyficzne zakątki Hiszpanii.

KLUB MAŁEGO CZYTELNIKA
28 czerwca 2014 r. odbyło się ostatnie przed
przerwą wakacyjną spotkanie w ramach Klubu
Małego Czytelnika. Najpierw były tradycyjne zaję-
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cia, czyli: angielski, czytanie i zabawy plastyczne.
A potem przyszedł czas na nagrody. Nasi najwytrwalsi klubowicze (czyli Ci, którzy na zajęciach
byli obecni zawsze lub prawie
zawsze, a spotkań w roku szkolnym 2013/2014 było 19) zostali
nagrodzeni książkami oraz innymi upominkami. Oczywiście pozostali uczestnicy również dostali
kolorowe podarunki.
Serdeczne podziękowania ze strony Biblioteki, w postaci kwiatów i
słodkości, otrzymała Pani Marta
Więcławska-Wałęsa za prowadzenie zajęć w języku angielskim
dla naszych małych czytelników
(w ramach wolontariatu).
Podziękowania należą się również Pani
Malwinie Miklaszewicz,
młodszemu
bibliotekarzowi, któ-ra przygotowując
kolejne
spotkania
zawsze
wkładała
w nie mnóstwo pracy
i wykazywała się niezwykłą pomysłowością. Oby tak dalej!
Po rozdaniu nagród
na dzieci i ich rodziców czekał słodki
poczęstunek, który
umiliła nam jedna

z mam, Pani Kasia Radomska, czytając wiersze
własnego autorstwa tematycznie związane z naszym Klubem.
Raz jeszcze dziękujemy Wszystkim,
zarówno
dzieciom jak i rodzicom, za udział
i zaangażowanie.
Czekamy na Was
we wrześniu! :-)
A oto kilka zdjęć
z minionych spotkań.

SPORT

SPORT

Gminny Klub Sportowy Sztorm wraz z Sołectwem Mosty zorganizował 21 czerwca br. na
placu obok boisk przy Złotych Piaskach tradycyjną Noc Sobótkową. Patronat nad imprezą
objął Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik.
Zabawa rozpoczęła się od występów solistów Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo przygotowanych przez Magdalenę Stenkę – na scenie pojawili się: Dominika Eliasz,
Nikola Raczko i Wiktor Gabor. O godz. 17:00
rozpoczął się ostatni mecz A-Klasy w sezonie
2013/2014, w którym Sztorm podejmował
gości z Redy Rekowa – Błyskawicę.
W międzyczasie na boisku nr 2, najmłodsi
pod okiem trenerów grup juniorskich: Mirosława Kowalewskiego i Tomasza Janiaka, brali
udział w piłkarskich grach oraz konkursach.
Po końcowym gwizdku arbitra (mecz zakończył
się bezbramkowo, dając awans również drużynie gości), piłkarze i kibice rozpoczęli świętowanie awansu do V Ligi, a Wójt Gminy Jerzy
Włudzik, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Marek oraz Sołtys i Radna Mostów Alina

SOBÓTKI ZE SZTORMEM I SOŁECTWEM MOSTY.
AWANS SZTORMU DO V LIGI

Merchel, złożyli gratulacje za awans zarządowi
klubu oraz prezesowi Antoniemu Wicy, trenerowi Robertowi Mądrzakowi i wszystkim piłkarzom. Wyróżnienia trafiły również do juniorów
Sztormu rocznika 2002,
prowadzonych przez trenerów: Łukasza Godlewskiego i Michała Michalskiego, za ukończenie
rozgrywek na 2. miejscu i
awans do Pomorskiej Ligi
Juniorów D1.
Gdy emocje sportowe
nieco opadły, na scenie
pojawił się zespół Czarne
Kapelusze, a po nim DJ
Rico i przyjaciele. Podczas zabawy nie mogło
zabraknąć tradycyjnego,
sobótkowego
ogniska.
Imprezę ze sceny prowadził Karol Dettlaﬀ.

KOSAKOWO VOLLEY
Dnia 17 maja w Kosakowie odbyła się już kolejna, VI edycja turnieju o Puchar Sołtysa Wsi
Kosakowo – Kosakowo Volley. Tegoroczna
edycja była rozgrywana systemem mixtów,
a więc par mieszanych. W turnieju wzięło
udział 7 drużyn. Poziom rozgrywek stał na
bardzo wysokim poziomie o czym świadczył
przebieg każdego meczu, w którym zwycięska drużyna wygrywała różnicą tylko kilku
punktów. Jak co roku tak i w tym sprzyjała
pogoda. W historii turnieju nie miała miejsca
sytuacja, w której musiał on by zostać przełożony. Kibice i zawodnicy mogli skorzystać
z poczęstunku oraz gorącej kawy i herbaty.

Puchar sołtysa trafił do pary Alicja Rodziewicz – Szymon Sipurzyński. Statuetką dla
najlepszego zawodnika została nagrodzona
Alicja Rodziewicz a puchar dla najsympatyczniejszej drużyny przypadł dla pary Sylwia Piesik – Maciej Budzisz.
Poniżej pełna klasyfikacja:
1. Alicja Rodziewicz, Szymon Sipurzyński;
2. Aleksandra Wróblewska, Paweł Huliński;
3. Anna Szufladowicz, Artur Klein; 4. Sylwia Piesik, Maciej Budzisz; 5-7. Aleksandra
Jaszczuk, Paweł Gregorek; Paulina Kosińska,
Marcin Kukiewicz; Aleksandra Mac, Jakub Sipurzyński.

TURNIEJ
SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
W sobotę 2 sierpnia prawdziwa gratka dla
fanów siatkówki plażowej – na plaży w Rewie, za pętlą autobusową koło Baru Nadmorskiego, odbędzie się Turniej Siatkówki
Plażowej. Drużyny dwuosobowe mogą deklarować swój udział, przesyłając zgłoszenie na adres: sport@kosakowo.pl lub w
dniu Turnieju na miejscu zawodów do godz.
11:30. Rozpoczęcie Turnieju zaplanowano
na godz. 12:00.
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UKS MOSTY: II TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA
W dniu 8 marca br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach odbył się II Turniej Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kosakowo (rocznik
2005). W rozgrywkach wzięły udział dwie drużyny z Gminy Kosakowo: UKS Lider Dębogórze oraz
gospodarz turnieju – AP-UKS Mosty.
Drużyna AP-UKS Mosty zajęła w swojej grupie
1. miejsce wygrywając wszystkie 5 meczów (3:0
z MKS II Władysławowo, 3:1 z Liderem Dębogórze,
2:0 z Huzarem Choczewo, 1:0 z Orkanem Rumia

i 1:0 z AP Gdynia Dąbrowa); w półfinale zespół
z Mostów pokonał 1:0 UKS Dragon Bojano i przegrał dopiero w finale 2:5 z MKS I Władysławowo,
zajmując ostatecznie II miejsce. Z kolei UKS Lider
Dębogórze, z 1 wygraną, 2 remisami i 3 przegranymi (0:1 z AP Gdynia Dąbrowa, 1:3 z AP-UKS Mosty,
0:0 z MKS II Władysławowo, 1:0 z Huzarem Choczewo i 1:1 z Orkanem Rumia), zajął w grupie 4. miejsce, a w meczu fazy finałowej uległ 0:1 drużynie
UKS Orły Tczew i zakończył turniej na miejscu VIII.

Pamiątkowe medale i puchary dla drużyn biorących udział w zawodach wręczali: Wójt Gminy Jerzy Włudzik, prezes UKS Mosty Kazimierz Wróbel
oraz kierownik AP-UKS Mosty Tomasz Sosnowski.
Klasyfikacja końcowa Turnieju: I. MKS Kowal I
Władysławowo, II. AP-UKS Mosty, III. UKS Dragon
Bojano, IV. AP Gdynia Dąbrowa, V. Błękitni Wejherowo, VI. Huzar Choczewo, VII. UKS Orły Tczew,
VIII. UKS Lider Dębogórze, IX. Vestito Gdynia, X.
MKS Kowal II Władysławowo, XI. Orkan Rumia.

UKS MOSTY: TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ – GRAFPROM-CUP 2014
22 lutego br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w
Mostach miał miejsce Turniej Halowej Piłki Nożnej Grafprom-Cup 2014 (rocznik 2003). W turnieju wzięło udział 10 zespołów, wśród których
drużyna gospodarzy – AP-UKS Mosty zajęła VI
miejsce, przegrywając w decydującym meczu 1:2
z Jedynką I Reda. Wcześniej mecze grupowe, z 2
zwycięstwami (2:0 z Bałtykiem Gdynia, 5:0 z UKS
Sławoszyno) i 2 porażkami (1:2 z Jedynką
II Reda, 0:1 z Dragonem Bojano), drużyna
z Mostów zakończyła na 3. miejscu. Na
osłodę można cieszyć się drugą lokatą
zawodnika w klasyfikacji strzelców – Nikodema Czarneckiego i wyborem najlepszego bramkarza turnieju w głosowaniu
wszystkich trenerów drużyn – Jakuba
Leszczyńskiego.
W trakcie ceremonii rozdania nagród
miało miejsce uroczyste podziękowanie za pracę w Akademii Piłkarskiej UKS
Mosty Trenerowi Andrzejowi Zawadzkiemu. Mimo zaproszenia Trener nie

pojawił się, a okolicznościową pamiątkę odebrał
Prezes UKS-u Pan Kazimierz Wróbel, który obiecał przekazać ją byłemu Trenerowi Koordynatorowi.
Akademia Piłkarska UKS Mosty pragnie podziękować wszystkim drużynom i ich trenerom za udział
w Turnieju; rodzicom i opiekunom; Dyrekcji Gimnazjum w Mostach za użyczenie Hali Sportowej

TURNIEJ BAŚKI – MISTRZOSTWA BAŁTYKU
29 czerwca br. w Hali Sportowej
przy Gimnazjum w Mostach rozegrane zostały Mistrzostwa
Bałtyku w Baśkę. Turniej
odbywał się według obowiązujących przepisów
gry Baszka Méster Sport
z asem serce jako najstarszym trumfem (tzw.
Czerwona Baśka) w 3 kategoriach: drużynowej, pań
oraz panów. Zawodniczki oraz
zawodnicy rozegrali 4 rundy po
40 rozdań. Patronat honorowy nad turniejem objął Wójt Gminy Kosakowo.
Indywidualnym Mistrzem Bałtyku został Adam
Szczypior (Alibi Pub Kościerzyna), który wyprzedził zawodników Szpela Władysławowo: Henryka
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Odwalda i Adama Sitarza. Tuż za
podium znaleźli się: Zdzisław
Dawidowski (PKA Gdynia)
oraz Adam Nadolski (Szpela Władysławowo). Wśród
pań zwyciężyła Aleksandra Czapiewska (Tury
Chojnice), która wyprzedziła Bernadettę Banowską (AZS Osiedle Rumia) i
Krystynę Łukasiuk (Szpela III
Władysławowo). Drużynowo
tytuł zdobył zespół Alibi Pub Kościerzyna w składzie: Adam Szczypior,
Andrzej Hapka, Maciej Grulkowski i Leszek Latoszewski, który wyprzedził Bazuny II Żukowo oraz
Szpela II Władysławowo. Dalsze miejsca za podium zajęły: Tury Chojnice, Dragon Gdynia i Bocar
Osłonino.

na rozgrywki; głównemu sponsorowi turnieju
Firmie Grafprom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Turnieju.
Końcowa klasyfikacja turnieju: I. UKS Dragon Bojano, II. Jedynka II Reda, III. MKS Władysławowo,
IV. Arka Gdynia, V. Jedynka I Reda, VI. AP-UKS
Mosty, VII. Orły Osowa, VIII. UKS Sławoszyno, IX.
Bałtyk Gdynia, X. Orzeł Gdynia.

SPORT

VI OTWARTE REGATY O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY KOSAKOWO
W sezonie letnim w kalendarzu imprez Gminy Kosakowo zawodów żeglarskich
nie brakuje: kolejną propozycją są VI Otwarte Regaty
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo,
współorganizowane
we
współpracy z Yacht-Clubem
Rewa, które odbędą się
w sobotę 9 sierpnia br. w
Rewie. Zapisy: godz. 9:00 9:30. Start: godz. 10:00.

VI OTWARTE REGATY
O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO

III REGATY
O MISTRZOSTWO
GMINY KOSAKOWO
Wzrastająca w niewiarygodnym tempie popularność żeglarstwa w naszej Gminie sprawi, że
na starcie III Regat o Mistrzostwo Gminy Kosakowo nie zabraknie z całą pewnością ani sterników z załogami, ani emocji sportowych. Regaty
– wyłącznie dla mieszkańców Gminy Kosakowo,
organizowane przez Wójta Jerzego Włudzika we
współpracy z Yacht-Clubem Rewa, odbędą się
w niedzielę 17 sierpnia br. w Rewie. Przyjmowanie zgłoszeń w Yacht-Clubie: godz. 9:00 – 9:30;
losowanie łodzi i odprawa sterników: 9:30 –
10:00; start: godz. 10:00; pływanie: godz. 10:00
– 13:00; godz. 13:30 – klarowanie łodzi; godz.
16:00 – uroczyste wręczenie nagród w ramach
obchodów Dni Gminy Kosakowo na scenie na
placu przy ul. Żeromskiego w Kosakowie.

W niedzielę 29 czerwca br. w Rewie odbyły
się VI Otwarte Regaty o Puchar Wójta Gminy
Kosakowo, organizowane we współpracy z
Yacht-Clubem Rewa. Emocji tradycyjnie nie
zabrakło. Tym razem w walce z żywiołem najlepsza okazała się załoga prowadzona pewną
ręką przez doświadczonego Jacka Ludwiczaka.
Drugie miejsce na podium zdobył Krzysztof
Kostrzecki z załogą, a na najniższym stopniu
uplasował się Krzysztof Stromski z załogą. Gratulujemy

IX KIBOL-CUP 2014 – MISTRZOSTWA POWIATU W FUTSALU O PUCHAR STAROSTY
Nie udało się obronić drużynie Dębogórza Wybudowania mistrzostwa powiatu na IX Mistrzostwach Powiatu w Futsalu o Puchar Starosty Puckiego – Kibol-Cup 2014. Zespół zakończył turniej na IV miejscu,
przegrywając w małym finale z Solarem Władysławowo, a w półfinale, w dramatycznych okolicznościach po remisie i rzutach karnych – z Drewniakami
Władysławowo. Na ćwierćfinałach – miejsca V–VIII
– swój udział w turnieju zakończyły zespoły: Rewy
i Rezerw Kosakowo. Ze swoich grup eliminacyjnych
nie udało się awansować do dalszej gry zespołom
Pierwoszyna i Delfina Rewa, i zostały one sklasyfikowane na miejscach IX–XVI. Całe podium w tym
roku zajęły zespoły z Władysławowa: I – Drewniaki,

II – Specjaliści, III – Solar. Turniej odbył się 9 marca
w Hali Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie (Władysławowo).
Wyniki meczów kosakowskich zespołów: Grupa A:
Rewa – Mechowo 3:0, Rewa – Konfesjonał Żarnowiec 3:0, Rewa – Solar Wła-wo 4:1. Grupa B: Delfin
Rewa – Specjaliści Wła-wo 1:1, Drewniaki Wła-wo –
Delfin Rewa 3:1, Korona Żelistrzewo – Delfin Rewa
2:1. Grupa C: Rekowo Reda – Dębogórze Wyb. 1:2,
Joker Karlikowo – Pierwoszyno 1:1, Dębogórze Wyb.
– Pierwoszyno 1:1, Rekowo Reda – Pierwoszyno 5:2,
Dębogórze Wyb. – Joker Karlikowo 4:0. Grupa D: Kaszubia Starzyno – Rezerwy Kosakowo 1:0, Rezerwy
Kosakowo – Zatoka Puck 5:4, Rezerwy Kosakowo –

Galaktyczni Hel 5:1. Ćwierćfinał: Rewa – Drewniaki
Wła-wo 0:1, Dębogórze Wyb. – Rezerwy Kosakowo
5:0. Półfinał: Drewniaki Wła-wo – Dębogórze Wyb.
5:5, k. 5:4. O III miejsce: Dębogórze Wyb. – Solar
Wła-wo 0:5.
Na otwarciu Mistrzostw obecny był Wójt Gminy
Jerzy Włudzik, który również z trybun wspierał najliczniejszą, jak się okazało, reprezentację
drużyn z Gminy Kosakowo. Mistrzostwa zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Sportowe Kaszuby we współpracy z Centrum Kultury,
Promocji i Sportu we Władysławowie i z pomocą
poszczególnych samorządów gminnych powiatu
puckiego.
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NAGŁÓWEK

K U LT U R A

KALENDARZ WYDARZEŃ
DATA

GODZ.

So, 02.08.2014

12:00

N, 10.08.2014

10:00

N, 10.08.2014

11:00

Pt, 15.08.2014

NAZWA IMPREZY

MIEJSCE

Wójt Gminy

Plaża w Rewie

Przew. Rady Gminy,
Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

III Otwarte Regaty Sołeckie

Wójt Gminy, Gminne
Koło Sołtysów, Port
Mechelinki

Zatoka w Mechelinkach

12:30

Święto Wojska Polskiego - 94.
Rocznica Bitwy
Warszawskiej

Wójt Gminy

Pomnik Żołnierzy WP
i AR i Kwatera w Kosakowie

Pt, 15.08.2014

13:30

XVIII Festyn Kaszubski

So, 16.08.2014

10:00

III Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo

So, 16.08.2014
(termin rezerwowy:
N, 17.08.2014)

10:00
- ok. 14:30

XIV Marsz Śledzia

So, 16.08.2014

17:00

N, 17.08.2014

10:00

N, 17.08.2014

16:00

So, 23.08.2014
- N, 24.08.2014

09:00

So, 23.08.2014
- N, 24.08.2014

10:00

So, 30.08.2014

10:00

So, 30.08.2014

10:00

od N, 31.08.2014

-

Pn, 01.09.2014

12:30

75. Rocznica Wybuchu II
Wojny Światowej

Wójt Gminy

N, 07.09.2014

14:00

Dożynki Gminy Kosakowo

Wójt Gminy

So, 13.09.2014

16:00

V Dębogórskie Święto Tabaki

So, 13.09.2014

Dni Gminy Kosakowo
- VIII Kosakowska Noc Kabaretowa
Msza Święta Odpustowa
Św. Rocha
Dni Gminy Kosakowo - Koncerty Gwiazd
II Ogólnopolski Turniej Piłki
Nożnej U12: Sztorm Mosty
Kosakowo Cup 2014 (rocznik
2002)
Mistrzostwa Polski w Klasie
Puck - Regaty
Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo
III Memoriał Bogdana Kamieńskiego - Regaty
Rozgrywki Letniej Ligi Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Kosakowo

Dzień Ziemniaka

Pt, 19.09.2014

11:00

So, 20.09.2014
- N, 21.09.2014

10:00

So, 20.09.2014

14:00

N, 21.09.2014

16:00
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Turniej Siatkówki Plażowej
VI Otwarte Regaty o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo

ORGANIZATOR

75. Rocznica Zakończenia Walk
w Obronie Kępy Oksywskiej
III Memoriał Andrzeja Reymana - Regaty
Przesłuchania konkursowe
do VIII Festiwalu Piosenki
Żołnierskiej
Koncert Galowy VIII Festiwalu
Piosenki Żołnierskiej

Wójt Gminy, ZKP o.
Dębogórze-Kosakowo
Wójt Gminy, Yacht-Club Rewa
Stow. Studiów i Analiz
z s. w Gdyni, Wójt
Gminy, OSP Kosakowo

Szpyrk w Rewie
Zatoka w Rewie
Trasa z Kuźnicy do Rewy,
Szpyrk w Rewie

Wójt Gminy

Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie

Proboszcz parafii
w Rewie

Kościół w Rewie

Wójt Gminy

Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie

GKS Sztorm Mosty

Boisko przy Złotych Piaskach w Kosakowie

HOM Puck,
Yacht-Club Rewa

Zatoka w Pucku

Wójt Gminy,
Przew. Rady Gminy

Boisko Orlik w Mostach

Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

Wójt Gminy

Boisko Orlik w Mostach

Fundacja Kultury
„Liberty”
Wójt Gminy, Sołtys
Kazimierza

Pomnik Żołnierzy WP
i AR i Kwatera w Kosakowie
Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie
Boisko w Dębogórzu
Plac przy Świetlicy
w Kazimierzu

Wójt Gminy

Obelisk w Mostach

Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

Wójt Gminy, ZKP o.
Dębogórze-Kosakowo

Dom Kultury
w Pierwoszynie

Wójt Gminy, ZKP o.
Dębogórze-Kosakowo

Dom Kultury
w Pierwoszynie

AKTUALNOŚCI

NAGŁÓWEK

WAŻNIEJSZE TELEFONY:
• Biuro Obsługi Interesanta Urzędu
Gminy Kosakowo
– tel. 58 660 43 43
• Sekretariat Wójta Gminy
Kosakowo
– tel. 58 660 43 00
• Biuro Rady Gminy Kosakowo
– tel. 58 660 43 25

• Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
– tel. 58 620 06 95
• Gminna Komisja Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– tel. 58 620 06 95
• Biblioteka Publiczna
im. Augustyna Necla
w Kosakowie
– tel. 58 735 46 56

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
gdzie słyszysz Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny”

Szanownej Pani

• Gimnazjum w Mostach
– tel. 58 679 23 90
• Zespół Szkolno-Przedszkolny
i Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Dębogórzu
– tel. 58 679 13 25
• Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mostach
– tel. 58 679 13 21
• Szkoła Podstawowa w Pogórzu
– tel. 58 665 76 30

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

Marzenie Rzepie
Radnej Gminy Kosakowo,
wyrazy głębokiego żalu oraz szczerego współczucia
z powodu tragicznej śmierci Syna
składają

Jan Dąbrowski

z Kosakowa, lat 92

Patryk Rzepa
z Rewy, lat 15

Jan Smakosz

z Pogórza, lat 73
Przewodniczący Rady
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik
z Pracownikami Urzędu Gminy
Kosakowo i Sołtysami

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

druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI
ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław
www.argi.pl
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Podsumowanie edukacji ekologicznej- rok szkolny 2013/2014
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2013/2014 po raz szesnasty realizował przedsięwzięcia
informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców z terenu Związku, w tym działania edukacyjne prowadzone we współpracy łącznie z
ponad 250 placówkami oświatowymi wszystkich poziomów nauczania z terenu swoich gmin członkowskich. W sposób szczególny w
bieżącym roku działania Związku ukierunkowane były na działania związane z edukacją ekologiczną dot. znowelizowanej ustawy
utrzymania czystości i porządku w gminach.
Wśród przeprowadzonych w minionym roku szkolnym działań edukacyjnych znalazło się 61 jednodniowych warsztatów
edukacyjne, w tym warsztaty: „Bliżej Europy-nowoczesne metody gospodarowania odpadami” [36], „Ujmowanie i uzdatnianie wody” [8],
„Oczyszczanie ścieków” [6] oraz „Ciepło dla Trójmiasta” [11]. W zajęciach, które Związek realizował przy współudziale spółek EKO
DOLINA, OPEC, PEWIK udział wzięło ponad 1,5 tys. dzieci i młodzieży, w tym także uczniowie Szkoły Podstawowej Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mostach.
Realizowano także wspólnie z placówkami oświatowymi pięć całorocznych konkursów ekologicznych. Część konkursów posiada
już długoletnią tradycję. Konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci” Związek kontynuuje nieprzerwanie od 16 lat, a konkurs dot.
zbiórki nakrętek pt. „Mała nakrętka, duży problem” od lat 11. Wśród laureatów konkursu, wyróżniono Gimnazjum w Mostach, którego
uczniowie zebrali łącznie 510 kg plastikowych nakrętek, zdobywając tym samym dla swojej szkoły II miejsce w kategorii gimnazja, zespoły
szkól, szkoły ponadgimnazjalne i inne. Gratulujemy!
Dużą popularnością cieszył się konkurs prowadzony wspólnie ze spółką EKO DOLINA pt. „Ekspert E. E. czyli w trosce o
środowisko” (IV edycja), w którym uczestniczyło 29 placówek oświatowych zbierając łącznie 24,5 tony zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w tym także Gimnazjum w Mostach którego uczniowie zebrali wspólnymi siłami ponad 2 900 kg, zyskując tym samym
tytuł „Ekspert EE 2013/2014” oraz zdobywając II miejsce w kategorii dyrektorskiej (szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, inne placówki
oświatowe). Wśród uczniów zaangażowanych w zbiórkę zużytego sprzętu w kategorii uczniowskiej wyróżniono Zuzannę Kowalczyk (II
miejsce) oraz Konrada Gajewskiego (III miejsce). Prowadzono także konkurs fotograficzny (VI edycja), w którym tegoroczny temat
brzmiał „Człowiek w przyrodzie”. Piątym prowadzonym przez Związek konkursem jest zbiórka baterii. Od bieżącego roku szkolnego
Związek prowadził konkurs indywidualnie. Związek podpisał ze szkołami i przedszkolami 137 umów na odbiór baterii, w tym z czterema
placówkami oświatowymi z terenu gminy Kosakowo.
Wśród laureatów indywidualnych prowadzonych w tym roku konkursów z terenu gminy Kosakowo nagrody zdobyli:

w VI edycji
„Konkursu fotograficznego”
kategoria gimnazja:
II miejsce Martyna Migga
(Gimnazjum w Mostach)

w VI edycji
„Konkursu fotograficznego”
kategoria gimnazja:
III miejsce Kacper Grzelak
(Gimnazjum w Mostach)

w XVI edycji konkursu
„Małe dzieci nie chcą śmieci”
kategoria szkoły podstawowe klasy I:
Martyna Niedbała
(Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mosty)

Rzeczowe efekty ekologiczne prowadzonych przez Związek działań mówią same za siebie: 24.5 tony zebranego zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego, 11.5 tony zebranych baterii, prawie 8 ton zebranych plastikowych nakrętek to zdecydowanie powód do
dumy.
Kolejne przedsięwzięcie w postaci projektu edukacyjnego pn. ”Lider Lokalnej Ekologii” prowadzono już po raz piąty. Jest to
kompleksowy, interaktywny projekt edukacji ekologicznej, który angażuje coraz większe rzesze uczestników. Jego adresatami są placówki
oświatowe wszystkich poziomów edukacyjnych. W bieżącym roku szkolnym głównym zagadnieniem, któremu placówki oświatowe
uczestniczące w projekcie poświęcały czas, uwagę i pracę, było holistyczne podejście do ochrony świata przyrody, w tym ochrony wód,
powietrza i ziemi. Realizacja zadań wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Tym bardziej
cieszy nas fakt, że sprostało w pełni temu zadaniu aż 36 placówek oświatowych, które otrzymały honorowy tytuł „Lidera Lokalnej
Ekologii - 2013/2014”, a w śród nich także Gimnazjum w Mostach. Koordynatorkami wszystkich konkursów organizowanych w
placówce były p. Anna Gerber i p.Elżbieta Totzke.
Ponadto w bieżącym roku szkolnym Związek zainicjował pogłębioną współpracę z placówkami oświatowymi w ramach nowego
projektu pt. „Szkoła dla środowiska” skierowanego do szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej. Pierwsza edycja
projektu zatytułowana „O odpadach po nowemu” poświęcona jest prowadzeniu edukacji i szczegółowemu informowaniu środowisk
szkolnych - oraz za ich pośrednictwem środowisk lokalnych - w zakresie właściwego postępowania z odpadami na terenie Regionu
Gospodarki Odpadami (RGO) Eko Dolina, zgodnie ze nowelizowaną ustawą z dn. 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy, radosnych, bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl
gospodarka odpadami: (58) 624 66 11, dgo@kzg.pl, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58)6247515, dos@kzg.pl

