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„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

NOWA HALA SPORTOWA  
PRZY GIMNAZJUM W KOSAKOWIE 

JUŻ OTWARTA
W sobotę 7 marca br. o godz.12.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na 

uroczyste otwarcie Hali Sportowej przy Gimnazjum w Kosakowie. W tym kolejnym nowym, 
sportowym obiekcie gminnym nasza młodzież będzie mogła korzystać z boiska do piłki ręcznej, 
koszykowej, siatkowej, tenisa ziemnego, badmintona. Przewidziano możliwość podziału 
boiska trzema kotarami na trzy mniejsze, każde ze składaną tablicą do gry w koszykówkę.  
Na wyposażeniu są też składane trybuny rzędowe na ok. 200 osób. Infrastruktura towarzysząca 
hali to: zaplecze sanitarne, szatnie, pokój nauczycieli oraz kantorki na sprzęt sportowy.

Wybory sołtysa z kalendarzem 
wyborczym - str. 3

Korzystne zmiany w regulaminie
utrzymania czystości i porządku - str. 5

Kalendarz imprez  i wydarzeń
kulturalno- sportowych, miesiąc
marzec/kwiecień 2015r. -  str 13

– W BIULETYNIE – 

Z życia szkół - str. 9
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1. Uchwała Nr VI/14/2015 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonego uchwałą 
Rady Gminy Kosakowo Nr XLIII/74/2009 
z dnia 28 października 2009 r., obej- 
mującej działkę nr 1150/13 w Mostach 
gmina Kosakowo, przy ul. Kasztanowej.

2. Uchwała Nr VI/15/2015 w sprawie 
zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo 
Nr LV/10/2014 z  dnia 27 lutego 2014r.  
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
kanału zrzutowego odprowadzają-
cego oczyszczone ścieki z Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków do Zatoki Puckiej  
w Mechelinkach gm. Kosakowo.

3. Uchwała Nr VI/16/2015 w sprawie 
uchylenia Uchwały Rady Gminy Kosa-
kowo Nr  XIII/89/07 z dnia 24 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie inkasa 
podatku od nieruchomości, rolnego  
i  leśnego.

4. Uchwała Nr VI/17/2015 w sprawie 
ustalenia przedstawicieli Gminy 
Kosakowo w  Zgromadzeniu Komunal 
nego Związku Gmin „Dolina Redy i Chy-
lonki” w Gdyni.

5.  Uchwała Nr VI/18/2015 wyboru 
przedstawicieli do Stowarzyszenia 
Turystycznego „KASZUBY PÓŁNOCNE” 
Lokalna Organizacja Turystyczna 
z siedzibą w Pucku.

6. Uchwała Nr VI/19/2015 w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Komendą Wojewódzką Policji w Gdań-
sku dotyczącego przekazania środków 
finansowych przez Gminę Kosakowo na 
częściowe pokrycie wkładu własnego 
oraz kosztów niekwalifikowalnych Pro-
jektu pn.  „Walka z kłusownictwem na 
terenie powiatu puckiego” objętego 
dofinansowaniem w ramach osi prio-
rytetowej 4 - „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007 - 2013” reali-
zowanego przez Komendę Powiatową 
Policji w Pucku.

7. Uchwała Nr VI/20/2015 w sprawie 
ustalenia wysokości diet dla sołtysów  
i zwrotu kosztów podróży służbowych 
na terenie kraju.

8. Uchwała Nr VI/21/2015 w sprawie 
wyboru przedstawiciela do Walnego 
Zebrania Delegatów Stowarzyszenia 
o nazwie „Związek Miast i Gmin Mor-
skich”.

9. Uchwała Nr VI/22/2015 w sprawie 
zmiany uchwały Nr III/8/2014 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 11 grudnia 2014 
r. w sprawie powołania stałej Komi-
sji Rady Gminy Kosakowo do spraw 
Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji 
i Sportu (skład komisji: Lucyna Sorn – 
przewodnicząca, członkowie Brzozowska 
Alicja, Marek Mirosław, Roszak Bożena, 
Majek Marcin ).

 

Podejmowanie działań przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Osoby, które nie po raz pierwszy wywierają na Komisji Rewizyjnej Rady Gminy podjęcie określonych działań i badanie 

wyimaginowanych nieprawidłowości informujemy, że komisja rewizyjna nie ma prawa z własnej inicjatywy wszczynać kontroli. Takie 
jej działanie byłoby bezprawne. Mogłaby to zrobić tylko w sytuacji, gdyby przewidywał to uchwalony przez radę gminy roczny plan 
jej pracy lub też rada podjęłaby odrębną uchwałę zezwalającą komisji na takie działanie. 

Uchwały podjęte na VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w  dniu 27 stycznia 2015 roku

SZKOLENIE NOWEJ  
RADY GMINY

Informuję, że w dniach 30-31 stycz-
nia br. zorganizowałem w ośrodku 
wypoczynkowym Grand w Rozewiu 
2-dniowe szkolenie dla radnych i urzęd-
ników współpracujących z Radą Gminy.  
Tematyka szkolenia była bardzo obszerna. 
Obecni na szkoleniu radni mieli możliwość 
szczegółowego poznania problematyki 
pracy w samorządzie. W porządku szko-
lenia znalazły się takie tematy, jak: prawa 
i obowiązki radnego udział w pracach 
rady i udział w pracach instytucji samo-
rządowych, zwoływanie sesji, porządek 
sesji, proces legislacyjny, rodzaje i treść 
uchwały, struktura i konstrukcja uchwały, 
budżet, absolutorium, inicjatywa uchwało-
dawcza, przepisy antykorupcyjne , oświad-
czenia majątkowe i dostęp do informacji 
publicznej. Uzyskaliśmy bardzo dużo przy-
datnych informacji.
Każdy z obecnych miał również możli-
wość konsultacji na interesujący go 
temat z wykładowcą, doktorem prawa, 
praktykiem z wieloletnim doświadczeniem 
samorządowym. Szkolenie zakończyło się 
kolacją. 
Dziękując radnym, wójtowi oraz 
pracownikom urzędu za obecność życzę 
dobrej i owocnej współpracy dla dalszego 
rozwoju naszej gminy.

Marcin Kopitzki
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015 Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: zarządzenia wyborów

sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo
Na podstawie art. 20 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 3 Statutów Sołectw, stanowiących 
załączniki do Uchwały Nr XXXIV/67/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005r.  
/z późn. zm./

zarządzam, co następuje: 
§ 1

Na dzień 12 kwietnia 2015r. zarządzam wybory sołtysów we wszystkich sołectwach 
Gminy Kosakowo.

§ 2
Wybory przeprowadzą Sołeckie Komisje Wyborcze, z siedzibą w każdej miejscowości.

§ 3
Zgłoszenia kandydatów na sołtysów przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie, 
mająca siedzibę w Urzędzie Gminy Kosakowo.

§ 4
1. Kalendarz Wyborczy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Tryb zgłaszania kandydatów na sołtysów i kandydatów do sołeckich komisji wyborczych 
zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       /-/ Jerzy Wludzik
  Wójt

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 pkt 3 Statutu Sołectwa kadencja Sołtysa trwa 4 lata od dnia wyborów, które 
muszą się odbyć nie później niż 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy na nową kadencję. 
Poprzednie wybory odbyły się 27 marca 2011r. 

-----------------------------------------------------------
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2015 
Wójta Gminy Kosakowo z dnia 18 lutego 2015r.
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KALENDARZ WYBORCZY
 dla przeprowadzenia w Gminie Kosakowo wyborów sołtysów zarządzonych  

na dzień 12 kwietnia 2015r. 
Lp. TREść cZyNNOścI DO DNIA
1 Powołanie przez Wójta Gminnej Komisji Wyborczej 27.02.

2 Przyjmowanie przez Gminną Komisję Wyborczą zgłoszeń kandydatów na sołtysa  
/wraz z listą poparcia i pisemną zgodą na kandydowanie/ 

2.03.-13.03. 
godz. 15,00

3 Podanie do wiadomości wyborców obwieszczeń zawierających dane o kandydatach na 
sołtysów 16.03.

4 Zgłaszanie kandydatów do sołeckich komisji wyborczych /przez kandydatów na sołtysa/ 23.03. 

5 Powołanie sołeckich komisji wyborczych 25.03. 

6 Sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy 7.04. 
7 Druk kart do głosowania /kandydaci wymienieni w kolejności alfabetycznej nazwisk/ 9.04.

8 Szkolenie członków sołeckich komisji wyborczych 9.04.

9 Zakończenie kampanii wyborczej 10.04.
/do godz.24,00/

10 Przekazanie sołeckim komisjom wyborczym kart do głosowania i materiałów 
wyborczych 11.04.

11 Głosowanie 
/lokale wyborcze w każdej miejscowości/

12.04.
w godz. 8-18
/bez przerwy/

12 Wnoszenie protestów przeciwko ważności wyborów do Gminnej Komisji Wyborczej /
termin rozpatrzenia do 3 dni/

 13.04.

13 Ogłoszenie wyników wyborów sołtysów 17.04. 

14 Zebrania Wiejskie /złożenie ślubowania i objęcie funkcji przez nowo wybranych sołtysów 
oraz wybory rad sołeckich/ 17.04.-30.04.

15 Usunięcie plakatów, haseł wyborczych itp. 30.04.

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2015
Wójta Gminy Kosakowo z dnia 18 lutego 2015r.

TRyB ZGŁASZANIA KANDyDATÓW NA SOŁTySÓW I KANDyDATÓW  
DO SOŁEcKIcH KOMISJI WyBORcZycH

Zgłaszanie kandydatów na sołtysa
1. Sołtys jest wybierany w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych 

mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Kandydować na sołtysa może mieszkaniec sołectwa wpisany do stałego rejestru wyborców na terenie sołectwa, 

posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Zgłoszenie kandydata na sołtysa wymaga przedłożenia listy 15 podpisów osób go popierających – stałych mieszkańców 

sołectwa uprawnionych do głosowania.

Wykaz podpisów winien zawierać tytuł: „UDZIELAM POPRAcIA LIścIE KANDyDATA........................................ NA SOŁTySA WSI 
…………………..” 
/imię i nazwisko kandydata/  /nazwa wsi/
Wyborca może udzielić poparcia więcej niż jednej liście. Wyborca udzielający poparcia składa na liście podpis obok 
czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL.
4. Kandydat na sołtysa musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
5. Zgłoszenia kandydatów na sołtysów przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza z siedziba w Urzędzie Gminy Kosakowo. Jeżeli 

w terminie nie zgłoszono żadnego kandydata, komisja niezwłocznie wzywa poprzez rozplakatowanie obwieszczeń do 
dokonania zgłoszeń w terminie 5 dni.

Zgłaszanie kandydatów do Sołeckiej Komisji Wyborczej
1. Każdy kandydat na sołtysa może zgłosić jednego kandydata do właściwej dla wyboru sołeckiej komisji wyborczej. 

Członkiem sołeckiej komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na sołtysa. 
2. Zgłoszenia kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej przyjmuje Wójt Gminy /zgłoszenie powinno zawierać: imię  

i nazwisko kandydata do komisji, jego adres, PESEL, oraz oświadczenie o  wyrażeniu zgody na powołanie do komisji. 
Zgłoszenie podpisuje zarejestrowany kandydat na sołtysa. 

3. Sołecką komisję wyborczą powołuje Wójt Gminy spośród kandydatów zgłoszonych przez kandydatów na sołtysa. 
W skład komisji wchodzi jedna osoba wskazana z urzędu przez Wójta.
4. Komisja liczy co najmniej 4 członków. Jeżeli liczba osób zgłoszonych do komisji przez kandydatów na sołtysów jest 

mniejsza niż trzy, brakujące osoby powołuje Wójt. 
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PODPISANIE LISTU 
INTENCYJNEGO

Szefowie wszystkich samorządów 
powiatu puckiego podpisali list intencyjny  
w sprawie wspólnej strategii rozwoju. 
Działania mają skonsolidować i wzmocnić 
promocję regionu.
Inicjatywa jest kolejną płaszczyzną 
współpracy wójtów i burmistrzów z po-
wiatu puckiego. „Strategia Rozwoju 
Ziemi Puckiej na lata 2016-2025” będzie 
szczegółowym dokumentem, opisującym 
m. in. zakres działań samorządów oraz 
zagadnienia budżetowe. Szefowie samo-
rządów przedstawią projekt radnym. Jeżeli 
zostanie przyjęty, prace nad stworzeniem 
strategii powinny zakończyć się we 
wrześniu.

PRZEKAŻ 1% PODATKU 
DLA ORGANIZACJI 

POŻyTKU PUBLICZNEGO
Wypełniając deklaracje podatkowe 

po raz kolejny sami możemy wybrać cel, 
na który przeznaczymy jeden procent 
naszego podatku. Zachęcamy Państwa do 
przekazania dotacji na rzecz gminnych 
organizacji pożytku publicznego. 

• ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE 
ODDZIAŁ DĘBOGÓRZE-KOSAKOWO 
(KRS: 0000025331)

• KASZUBSKI REGIONALNY CHÓR 
„MORZANIE” (KRS: 0000236352)

• STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI 
ARTYSTYCZNIE UZDOLNIONYCH 
GMINY KOSAKOWO  
(KRS: 0000290973) 

• GMINNY KLUB SPORTOWY „SZTORM 
MOSTY” (KRS: 0000417874) 

• YACHT CLUB REWA  
(KRS: 0000356002)

• STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 
(KRS: 0000404487))

• OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
W KOSAKOWIE (KRS 0000402095)

• FUNDACJA DORASTAĆ  
(KRS 0000473750)

• STOWARZYSZENIE 
AGROTURYSTYCZNE ALVIK  
(KRS 0000318237)

ZMIANy W PARAfII P.W. śW. ROcHA W REWIE
W piątek 13 lutego br. parafianie z Rewy, Rada Sołecka oraz wójt z delegacją samorządu 

gminy, podczas uroczystej Mszy Świętej pożegnali proboszcza, księdza kanonika  
Stanisława Jarzembskiego, którego ksiądz Arcybiskup Leszek Sławoj Głódź skierował 
do nowych zadań w parafii p.w. Św. Wojciecha w Redzie. Dziękując za dziesięcioletnią 
współpracę wójt gminy powiedział: „ Patrząc na lata posługi Księdza wśród nas, 
dostrzegamy, jak wielką wartość mają słowa: „Żyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały 
Ciebie”. Ślady Twojej pracy, Księże Stanisławie, dostrzegamy wokół nas, a ślady 
Twojej działalności duszpasterskiej tkwią w sercach Parafian. Zaszczytem dla nas, było 
towarzyszenie Księdzu w tworzeniu nowej Wspólnoty wiernych w Gminie Kosakowo”. 
Życzymy, by doświadczenie będące wynikiem pracy w  różnorodnych warunkach  
i   środowiskach było powodem do zadowolenia i kapłańskiej satysfakcji. 
Jednocześnie witamy nowego proboszcza, księdza kanonika Wiesława Philippa, życząc 
pomyślności w posłudze duszpasterskiej w nowej parafii.

OGÓLNOPOLSKA KARTA  
DUŻEJ RODZINy

Program ulg i zniżek dla rodzin 
wielodzietnych

Celem programu jest podjęcie działań 
na rzecz rodzin wielodzietnych. Program 
ma zasięg ogólnokrajowy i adresowany 
jest do członków rodzin wielodzietnych 
bez względu na ich miejsce zamieszkania.
W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do 
instytucji podległych ministrom (np. nie-
których muzeów, instytucji wystawienni-
czych, parków narodowych, rezerwatów 
przyrody, obiektów rekreacyjno-sporto-
wych).
Z programu mogą korzystać członkowie 
rodzin wielodzietnych, czyli takich, w któ-
rych jest troje i więcej dzieci. 
Informacje na temat kto może zostać 
Beneficjentem programu znajdą Państwo 
na stronie: http://www.kosakowo.pl/stro-
na/?q=node/1858
Gdzie składać wniosek o wydanie Karty 
Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny (KDR) 
wydawana jest bezpłatnie na wniosek 
członka rodziny wielodzietnej. Wnioski o 
wydanie karty należy złożyć w Urzędzie 

Gminy Kosakowo w Referacie ds. Oświaty  
i Zdrowia (pok. 210 II piętro ) w godz. pracy 
urzędu gminy. Sprawami zajmuje się pod-
inspektor Natalia Kościńska tel. kontak-
towy 58 660-43-45 
Członkowie rodzin wielodzietnych mają 
obowiązek niezwłocznego powiadomienia 
o wystąpieniu zmian mających wpływ na 
uprawnienia do korzystania z programu.  
W przypadku stwierdzenia utraty upraw-
nień – KDR podlega zwrotowi.
Formularz wniosku dostępny jest na stro-
nie internetowej www.bip.kosakowo.pl  
w zakładce Oświata - Ogłoszenia. Na stro-
nie internetowej rodzina.gov.pl zamiesz-
czono wykaz uprawnień/zniżek przysługu-
jących na podstawie programu.
W gminie Kosakowo z ulg karty Dużej 
Rodziny korzysta już blisko 100 rodzin, w 
niedługim czasie podamy dodatkowe ulgi, 
z których rodziny skorzystają na terenie 
naszej gminy.

UWAGA PŁATNIcy PODATKU OD NIERUcHOMOścI I ROLNEGO
Sołtysi przestali być inkasentami podatków.
Informujemy, że podatki od nieruchomości i rolny od tego roku należy 
wpłacać przekazem, przelewem lub bezpośrednio w banku na konto 
podane w decyzji.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski ogłosił rok 2015 
Rokiem Samorządności. Wystosował Apel 
do Rodaków, przypominając o przywilejach 
wolnej Polski oraz o możliwościach, 
jakie mają lokalne wspólnoty. Zachęca 
nas do współuczestniczenia w sprawach 

publicznych. Samorząd terytorialny to 
zarówno wymiar lokalnej władzy pu-
blicznej, jak i wspólnot lokalnych czy 
regionalnych, dzięki którym instytucje 
samorządowe mają zdolność do ich 
reprezentowania.

APELUJEMy DO JEŻDŻĄcycH 

QUADAMI, MOTOcyKLAMI 

ORAZ SKUTERAMI – ABY 

PODCZAS JAZD NIE 

PORUSZALI SIĘ PO TERENAcH 

PRYWATNYCH I NIE NISZCZYLI 

UPRAW ROLNycH.

25 LAT SAMORZĄDNOścI
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OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., gestor sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy Kosakowo, w miejscowościach Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno, Kosakowo, Dębogórze, Suchy Dwór, 
informuje, że Uchwałą nr 1/2015 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia  
16 stycznia 2015r. zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nr grupy Grupa taryfowa Rodzaj ceny/opłaty Jednostka Cena
 Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1

Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia 
lub na cele socjalno-bytowe, w tym za wodę 
do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do 
zraszania publicznych ulic i terenów zielonych 
oraz na cele przeciwpożarowe.

Cena za dostarczoną wodę [zł/m³] 3,94

2 Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną 
artykułów spożywczych i farmaceutycznych Cena za dostarczoną wodę [zł/m³] 3,96

 Usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków

1

Dostawcy:
a/ ścieków bytowych,
b/ mieszaniny ścieków bytowych  
z przemysłowymi,
c/ ścieków przemysłowych

Opłata za odbiór ścieków [zł/m³] 6,63

Do podanych cen netto zawartych w taryfie należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
Zatwierdzone taryfy obowiązują od 11 lutego 2015r. do 10 lutego 2016r.

GOSPODARKA ODPADAMI – INFORMACJE 
1) ODPADy WIELKOGABARyTOWE I OPONy

Informujemy, że w dniu 21 marca 2015 (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon.
Do odpadów wielkogabarytowych, należą takie odpady jak:
• zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (wielkogabarytowy sprzęt AGD),
• armatura sanitarna, lustra, 
• stare meble (np. tapczany, fotele, krzesła, stoły),
• stolarka budowlana (okna, drzwi),
• inne przedmioty o dużych rozmiarach.
W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych można także wystawiać zużyte opony. W zabudowie jednorodzinnej 
komunalne odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję, w miejscu nie utrudniającym ruchu drogowego  
i ułatwiającym załadunek sprzętu na pojazdy. W zabudowie wielorodzinnej należy ustawić je przy pergoli śmietnikowej.

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w dniu odbioru lub dzień wcześniej. 
Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie wystawiamy odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych.

2) ODPADy ROZBIÓRKOWE I BUDOWLANE 
(W RAMAcH DROBNycH PRAc REMONTOWycH)

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Nr LX/51/2014 z dnia 21.08.2014r. wprowadzono do Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo zapisy mające ułatwić mieszkańcom prowadzenie zbiórki odpadów  
i usprawnić system gospodarowania odpadami, tj.: odbiór odpadów powstałych podczas drobnych robót remontowych  
w ilości do 1m3 /rok (worek typu BIG-BAG) będzie można zgłaszać indywidualnie (w ramach ponoszonej opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych) do firmy odbierającej odpady na terenie naszej gminy na nr (58) 673-04-20 lub (58) 673-04-00.
 

3) ODPADy - POPIÓŁ I ŻUŻEL

ŻUŻEL I POPIÓŁ PALENISKOWy
Odbiór z terenu całej gminy Kosakowo

Dzień odbioru - wtorek
24.02.2015r., 10.03.2015r., 24.03.2015r., 08.04.2015r., 21.04.2015r., 19.05.2015r., 30.06.2015r., 
28.07.2015r., 25.08.2015r., 22.09.2015r. 06.10.2015r. 20.10.2015r., 03.11.2015r., 17.11.2015r., 
01.12.2015r., 15.12.2015r., 29.12.2015r,.

Prosimy o podpisanie pojemników. Pojemniki z popiołem powinny znajdować się w pergoli śmietnikowej  
(nie zakluczonej) lub wystawione przed nieruchomością do godz. 7:00 w dniu wywozu. W przypadku, gdy pojemnik 
będzie znajdować się na posesji za zamkniętą bramą lub na posesji będzie znajdować się pies, pojemnik nie zostanie 
opróżniony.
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Zorganizowany przez Wójta Gminy oraz kosakowską 
Bibliotekę Publiczną Wieczór Świąteczny, który odbył się 18 
grudnia 2014 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie,  
miał szczególną oprawę. Stał się również okazją do podsumowania 
sezonu artystycznego w Gminie Kosakowo oraz kolejnego semestru 
Kosakowskiego Klubu Seniora. Oprawę artystyczną zapewnił Zespół 
Kosakowianie pod kierownictwem Tadeusza Korthalsa.
Podczas Wieczoru ogłoszone zostały wyniki XI Konkursu  
Szopek Bożonarodzeniowych. Jury w składzie: Renata Parzuchowska 
– przewodnicząca (rękodzieło), Małgorzata Balcerowska (malarka) 
oraz Paulina Kraska (Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji) 
przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:
• I miejsce – Rodzina p. Wełnickich (Mosty)
• II miejsce – Rodzina p. Kołodziejskich (Kosakowo)
• III miejsce – Rodzina p. Wica (Rewa)
• Wyróżnienie – Rodzina p. Wojciechowskich (Suchy Dwór)

Ponadto wszystkie biorące udział w konkursie rodziny otrzymały 
upominki za trud pracy włożony w  wykonanie szopek. 

Krótkie prezentacje z dotychczasowej działalności Klubu 
Seniora oraz pokaz zumby w wykonaniu seniorek biorących udział  
w zajęciach potwierdziły, jak ważną rolę społeczną spełnia inicja-
tywa aktywizacji osób starszych. Wójt Gminy Kosakowo podziękował  
pani Magdalenie Studzińskiej, dotychczasowemu koordynatorowi 
Klubu z ramienia Fundacji Fly, oraz pani Halinie Klupińskiej, „prawej 
ręce” koordynatora, za całokształt pracy włożony w realizację  
zadań Klubu. 

Najważniejszą część Wieczoru wypełniło wręczenie nagród 
i wyróżnień przez Jerzego Włudzika - prezesa Stowarzyszenia 
na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo 
dla najzdolniejszych i najaktywniejszych młodych artystów  
z naszej Gminy. Wyróżnienia: Natalia Klein (aktywna postawa na 
Zajęciach kreatywnych prowadzonych przez panią Ewę Narloch-
Kerszkę), Paweł Hajder, Nikola Stepaniuk, Angelika Janta, Natalia  
Denc (taniec), Szymon Kowalski, Kamil Romanowski (debiuty 
teatralne), Szymon Kierszka (rola Iwana w Mistrzu i Małgorzacie), Krzysztof Stromski (rola 
Sanjita w Bestii z Beki), Aleksander Wons (debiut artystyczny). 
Wyróżnienia specjalne za całokształt działalności artystycznej: Wiktor Gabor, Sandra 
Makowska. 
Nagrody w dziedzinie sztuki wokalnej: Alan Wittbrodt, Marta Turzyńska, Agnieszka 
Woźniak, Dominika Eliasz, Magdalena Mikulska, Nikola Raczko, Mariusz Mazur, Karolina 
Mazur, Agnieszka Tkaczyk.

Nagrody w dziedzinie sztuki teatralnej: Adrian Gajzler (najlepszy aktor ról 
komediowych), Mateusz Kreft, Jakub Weber (najlepsi aktorzy ról dramatycznych), Lidia 
Mikulska, Patrycja Gajzler (najlepsze aktorki), Adam Szczuko, Paweł flatau (najlepsi 
aktorzy). 
Specjalne podziękowania za wsparcie środowisk artystycznych od Młodzieżowego Chóru i Teatru otrzymali: Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik, Paulina Kraska, Janusz Frąckowiak, Adam Pop, Halina Foltynowicz, Paweł Narloch, Helena Mazur, Ryszard Kloka, Ryszard 
Sosnowski, Kosakowo TV, Magdalena Stenka, Adam Schröder. 
Po Wieczorze Świątecznym odbyło się kolejne spotkanie Kosakowskiej Grupy Literackiej. Imprezę poprowadził dr Karol Dettlaff. 

A K T U A L N O Ś C I  /  K U LT U R A

WIEcZÓR śWIĄTEcZNy W GMINNyM  DOMU KULTURy

WYDARZENIA KULTURALNE

SPOTKANIE KOSAKOWSKIEJ 
GRUPY LITERACKIEJ

29 stycznia br. w budynku Biblioteki Publicznej w Kosa-
kowie odbyło się kolejne Spotkanie Kosakowskiej Grupy 
Literackiej, zorganizowane przez Wójta Gminy Jerzego 
Włudzika oraz tut. bibliotekę. Spotkanie zdominowała dyskusja 
na temat wydanej niedawno książki Na ulicach Gdyni – 17 
grudnia 1970. Nowe fakty – nowe interpretacje pióra Andrzeja 
Fica, bratanka Jerzego Stanisława Fica, jednego z członków 
Kosakowskiej Grupy Literackiej. Następnie było już bardzo 
poetycko i nastrojowo. Swoje wiersze zaprezentowali: Edyta 
Kurtyka, Katarzyna Radomska, Dominika Grymajło, Malwina 
Wilkowska, Lidia Mikulska, Adam Szczuko. Wieczór tradycyjnie 
poprowadził Karol Dettlaff. 
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A K T U A L N O Ś C I  /  K U LT U R A

„MORZANIE” ZAWOJOWALI WARSZAWĘ
Jeszcze dobrze nie przeszły echa prezentacji naszej kultury 

regionalnej przez Chór „Morzanie”, jaka odbyła się w październiku  
ubiegłego roku w Sejmie RP – gdzie zespół został zaproszony  
przez wiceministra rolnictwa, a już kolejne wydarzenie z udziałem 
tego zespołu odbiło się echem w stolicy. „Morzanie” zostali  
zaproszeni do uświetnienia ogólnopolskiej, cyklicznej imprezy, jaką 
jest gala Agroprzedsiębiorca RP 2014, która odbyła się 24 stycznia 
w salach Warszawskiego Centrum Wystawienniczego EXPO XXI. 
Jak napisano  w artykule z imprezy „(...) ceremonię nagradzania  
wzbogacił  swym brawurowym występem Kaszubski Regionalny 
Chór Morzanie z Dębogórza(...)” 

Chór jednak nie osiadł na laurach, ale dalej pilnie pracuje.  
Już 29 stycznia wziął udział w spektaklu „W kalejdoskopie 
historii „, organizowanym z okazji kolejnej rocznicy nadania 
praw miejskich Gdyni przez Szkołę Podstawową nr 23 w Gdyni 
– we Franciszkańskim Centrum Kultury. Bardzo ciepło został też 
przyjęty przez mieszkańców koncert kolęd, jaki chór dał 1 lutego 
br. podczas mszy św. w Kościele p.w. św. Antoniego w Kosakowie. 
Obecnie zespół przygotowuje duży projekt – prawykonanie  
„Requiem” autorstwa Bernarda Stielera – który zaprezentuje już 
niebawem na przełomie marca i kwietnia. Już dziś zapraszamy na 
to święto dobrej muzyki sakralnej, a chętnych do śpiewania – do 
zasilenia szeregów zespołu.

cO SŁycHAć W ZKP
24 stycznia w Checzy Nordowych Kaszebów w Kosakowie odbyła się zabawa karnawałowa. Jak zawsze miłośnicy 
naszych zabaw zapełnili całą salę. 
W czasie ferii zimowych w checzy odbyły się warsztaty szycia dla dzieci. Opiekowały się nimi panie ze zrzeszenia, 
pomagając im w tworzeniu prac. Efektem były piękne prace w kształcie serduszek walentynkowych oraz ptaków. 
Dzieci mogły się też nauczyć przygotowywania ciasta chlebowego, pączków oraz spróbować samemu ubić masło. 
Zrobione przez siebie prace oraz wypieki wszystkie pociechy zabrały ze sobą, by pokazać rodzicom.
Zrzeszenie zachęca do wpłacania 1% przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym przy wpisaniu w odpowiednią 
rubrykę KRS 0000025331.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
DO CHECZY 

7 MARcA  
BR. NA GODZ. 15:00  

NA DZIEń KOBIET.
KOŁO GOSPODYń WIEJSKICH 

PRZY ZKP O. DĘBOGÓRZE
- KOSAKOWO

http://www.ppr.pl/artykul agroprzedsiebiorca-rp-2014-188069.php

JUBILEUSZ
Życzenia zdrowia i radości składamy Pani 
Janinie Krasowskiej z Dębogórza, która 
obchodziła 96. urodziny. Jak zawsze, pa-
miętaliśmy. Były życzenia, kwiaty oraz kosz 
słodkości. Z tej wyjątkowej okazji jubilatkę 
odwiedzili zastępca Wójta Zdzisław Mi-
szewski oraz sołtys Józef Melzer. 

DANUTA TOcKE LAUREATKĄ NAGRODy 
SKRA ORMUZDOWA 2014 

Miło nam poinformować, że Pani Danuta Tocke - mieszkanka Dębogórza, regionalistka, 
wieloletnia prezes (obecnie wice prezes) Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział 
Dębogórze Kosakowo, wice prezes zarządu krajowego ZKP, otrzymała nagrodę Redakcji 
„Pomerania” Skra Ormuzdowa 2014. 
Skra Ormuzdowa jest przyznawana od 1985 roku przez Kolegium Redakcyjne i zespół 
redakcyjny „Pomeranii” za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, pasje 
twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i innej pomorskiej, działania bez rozgłosu, 
przezwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, społeczne inicjatywy w dziedzinie 
kultury. Gratulujemy, p. Danusiu. 

ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE 
ODDZIAŁ DĘBOGÓRZE - KOSAKOWO

ZAPRASZA NA SPOTKANIA 
KOŁA GOSPODyń WIEJSKIcH 

DZIAŁAJĄcEGO PRZy ZKP. 

SPOTKANIA ODBYWAJą SIĘ  
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK  

W GODZ. 17:00-19:00  
W CHECZY NORDOWYCH  

KASZUBÓW W KOSAKOWIE  
(ul. Rzemieślnicza 1). 

WSTĘP WOLNy.
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K U LT U R A  /  S Z K O Ł A

SPOTKANIE Z MARIUSZEM 
DRAPIKOWSKIM

30 stycznia br. w Gminnym Domu 
Kultury w Pierwoszynie odbyło się 
Spotkanie z Mariuszem Drapikowskim, 
gdańskim artystą specjalizującym się w 
złotnictwie, cenionym bursztynnikiem, 
którego prace wystawiane są m.in. w 
Muzeach Watykańskich. Przygotowana 
przez bohatera spotkania prezentacja, 
dokumentująca jego twórczość, okraszona 
komentarzem oraz anegdotami, wpłynęła 
na niezwykłą, podniosłą atmosferę wieczoru, którego centralnym punktem odniesienia było doświadczenie obcowania z przestrzenią 
sakralną. Oprawę muzyczną zapewnił Bogusław Olszonowicz, założyciel zespołu Duval, kompozytor wielu znanych pieśni religijnych. 
Organizatorzy Spotkania: Wójt Gminy Kosakowo, Gminna Biblioteka Publiczna oraz p. Alina Szydowska, właścicielka Galerii Domowej  
1 w Pierwoszynie.

Z ŻycIA SZKÓŁ
SZKOŁA W POGÓRZU

17 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu wzięli udział w WOJEWÓDZKIM 
KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – ETAP REJONOWY 
(Paulina, Maja, Przemek, Ala, Szymon i Mi-
chał). Samo zakwalifikowanie się tak dużej 
grupy uczniów jest już sukcesem. Jedynie 
30 osób wzięło udział na tym etapie 
konkursu. Konkurs odbył się w LO nr 2  
w Wejherowie. W wyniku zmagań z językiem 
obcym okazało się, że aż troje uczniów 
awansowało do etapu wojewódzkiego! 
Ogromne brawa dla uczniów i opiekuna – 
pani Marioli Sulkowskiej.

21 stycznia 2015 roku uczniowie klasy I 
wraz z wychowawcą ze Szkoły Podstawowej  
w Pogórzu odwiedzili Gminną Bibliotekę 
w Kosakowie. Poznały pracę bibliotekarza, 
zasady działania biblioteki oraz zapoznały 
się ze zgromadzonym księgozbiorem. 
Wysłuchały bajki pt. „Złotowłosa i trzy 
misie” oraz wzięły udział w zajęciach 
plastycznych dotyczących wysłuchanej 
bajki. Dyrekcja Szkoły dziękuje praco-
wnikom biblioteki za serdeczne przyjęcie 
uczniów.

Szkoła w Pogórzu zwraca uwagę nie tylko 
na rozwój intelektualny, ale i sportowy 
swoich uczniów. Biorą oni czynny udział 
m.in. w programie „ Powrót koszykówki do 
szkół”. Dzięki temu projektowi uczniowie 
mają możliwość doskonalenia swoich 
umiejętności koszykarskich, ale nie 
tylko. Mieli możliwość także spotkania 
się z zawodnikami Trefla Sopot podczas 
jednego z treningów. Dużą niespodzianką 
była informacja, że mogą również wziąć 
udział, jako dziecięca eskorta, w meczu 
Trefla Sopot z MKS Dąbrowa Górnicza. 
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S Z K O Ł A

PROJEKT „SKARBONKA”

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MOSTACH
„NASZA SZKOLNA POETKA” 

Helenka Grudzień uczęszcza do klasy trzeciej ZS-P w Mostach. W zeszłym roku wygrywała poetyckie 
konkursy szkolne, a w tym roku zdobyła I nagrodę w XXII Konkursie Literackim dla uczniów z całego 
Pomorza, który odbywał się w Przodkowie. Helenka kocha przyrodę, dba o nią, jest bystrą obserwatorką 
otaczającego ją świata i ma duże poczucie humoru. Każdy jej wiersz jest pięknie ilustrowany. Mamy 
nadzieję, że będzie nadal rozwijać swój talent.
„Zimowe zwyczaje”
Przyszła zima i mróz trzyma.
Sanki w kulig zaprzężone mkną przez pola jak szalone.
A w przeręblu siedzi mors, co ma całkiem nagi tors.
Nie tylko bałwan na środku wioski wytrzymuje takie przymrozki.
Dzieci zmarznięte i przemoczone miny mają zadowolone.
Pędem do domu wracam z sankami, bo tam mama czeka ze smakołykami.
Jest ciepłe kakao i słodkie pierniki,przy nich się dobrze układa wierszyki.
       Helenka Grudzień

Uczniowie klasy I b, podczas zajęć edukacyjnych realizują 
program „Szkoły Kreatywnych Umysłów”. W programie tym 
muszą zrealizować projekt „Skarbonka”, którego celem jest 
nabycie umiejętności oszczędzania i zdobycie  wiedzy z podstaw 
tzw. edukacji finansowej. Ujęta w programie propozycja tema-
tyki  „Skarbonka” w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, 
sprzyjać ma rozbudzaniu ich zainteresowań, kształtowaniu postaw 
przedsiębiorczych i   kreatywnych.
Podczas wspólnych spotkań wychowawcy p. Lucyny Sorn z dziećmi 
i ich rodzicami narodził się pomysł stworzenia „Fotościany” 
świątecznej i odpłatnego wykonywania zdjęć podczas kiermaszu. 
Przygotowaniem „fotościany” zajęli się rodzice, a uczniowie 
poznali tajniki reklamy i tworzyli plakaty zachęcające do wyko-

nania sobie świątecznego zdjęcia. / zarobek zasilił konto naszej 
Skarbonki/
W styczniu, w ramach projektu „Skarbonka” rozpoczęto przygoto-
wania do Wieczoru Poezji i Piosenki w wykonaniu uczniów  
i rodziców klasy I. Dzieci otrzymały przygotowane specjalnie  
bilety, wycenione na 2 zł i miały za zadanie rozprowadzić wśród 
rodziny, znajomych, sąsiadów. Pozyskane w ten sposób pieniążki 
zasiliły konto „Skarbonki”. W międzyczasie przygotowano 
scenariusz, rozdano role. Dzieci uczyły się swoich tekstów  
i wymyślały stroje na wieczór. Ponieważ wieczór połączony został 
z dniem Babci i Dziadka, należało wykonać też prezenty. Należy 
podkreślić, że oprócz uczniów, występującymi podczas wieczoru 
byli również rodzice. 

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNy W DĘBOGÓRZU
MAŁy MISTRZ

Główną ideą Projektu Mały Mistrz jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych 
do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, 
kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu 
życia. Projekt „Mały Mistrz” jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Po kilkutygodniowych przygotowaniach z rytmiki nadszedł długo oczekiwany przez uczniów 
moment publicznego wykonania Poloneza, co zaowocowało tym, że wszyscy otrzymali upragnioną 
odznakę „Tancerz- gimnastyk”. Następnie uczniowie ćwiczyli i doskonalili się w zabawach i grach: 
poruszanie się po boisku, kozłowanie prawą i lewą ręką w miejscu i w biegu,  podania  ,chwyty  
i rzuty oburącz sprzed klatki piersiowej, znad głowy i jednorącz, rzuty piłłki do kosza. 15 stycznia 
zdobyli kolejną sprawność sportową Piłkarz-koszykarz, uczestnicząc w wyścigach rzędów. 

KONKURS PIOSENEK  
NASZycH DZIADKÓW

23 stycznia w Domu Kultury w Pierwo-
szynie odbył się jubileuszowy Konkurs 
Piosenek Naszych Dziadków. Wyróżnienie 
zdobyła OLIWIA KREFT z piosenką „Baju 
baj” Anny Jantar. 
Gratulujemy!!!

LALECZKI DLA UNICEFU  
- POMAGAMy DZIEcIOM

W ramach tej akcji uczniowie z grupy 
języka kaszubskiego przygotowywali spe-
cjalną, charytatywną laleczkę UNICEFu. 
Laleczka ta nie jest zwykłą szmacianą lalką 
– jest symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą 
udzielić swoim rówieśnikom z biednych 
krajów. Każda laleczka ma swoje imię, kraj, 
z którego pochodzi oraz jakieś hobby. 

XV GDyńSKI  
PRZEGLĄD JASEŁEK

8 i 9 stycznia 2015 r. w Kinoteatrze Grom  
w Gdyni odbył się XV Gdyński Przegląd 
Jasełek. Organizatorem przeglądu 
był Urząd Miasta Gdynia. Jego ideą 
jest podtrzymywanie tradycji Bożo-
narodzeniowych. Z roku na rok w prze-
glądzie bierze udział coraz większa  
liczba dzieci i młodzieży, a poziom prezen-
towanych przez uczestników przedstawień 
jest bardzo wysoki Ogromna w tym 
zasługa nauczycieli- ks.Tomasza Jereczka 
oraz Pani Magdaleny Piasecznej, którzy 
przygotowując swych podopiecznych do 
wzięcia udziału w konkursie, traktują go 
jako jeden z bardzo istotnych elementów 
służących wychowaniu młodego pokolenia. 
Wśród finalistów konkursu znalazł się 
Szymon Kowalski z kl 4a, który otrzymał 
wyróżnione indywidualnie za rolę Heroda. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
aktorskich...
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ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIEcI W DOMU KASZUBSKIM
Tradycyjną Zabawę Karnawałową dla dzieci zorganizowali w sobotę 30 stycznia br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu Wójt Gminy oraz 
sołtysi Dębogórza i Dębogórza Wybudowania. Nie zabrakło różnych atrakcji: gier, zabaw i konkursów z nagrodami. Uśmiechnięte od 
ucha do ucha dziecięce twarze dowodziły, że zabawa była przednia.

KLUB MAM MALUSZKA
W ubiegłym roku gościliśmy w Klubie 
Mam Maluszka specjalistów z różnych 
dziedzin (od logopedów, psychologów, 
seksuologów po dietetyków czy świętego 
Mikołaja włącznie). Niektóre spotkania 
upłynęły mamom i tatom na rozmowach, 
a dzieciom na wspólnej zabawie. Inne były 
tematyczne, choćby zajęcia muzyczne, 
plastyczne, kulinarne. Latem spotykaliśmy 
się na placach zabaw naszej Gminy, 
puszczaliśmy papierowe łódeczki w zato-
ce, duże bańki czy latawce. Jak widać 
pomysłów na wspólne spędzanie czasu 
mamy wiele i nigdy nie jest nam nudno!

Od nowego roku spotykamy się dwa 
razy w tygodniu -  

w poniedziałki i czwartki  
(w godzinach 10.00 – 12.00 w Domu 

Kultury w Pierwoszynie).
Do udziału w spotkaniach zapraszamy 
rodziców małych dzieci jak i również 

kobiety w ciąży.
Więcej informacji na stronie RKiS: 
http://www.kosakowo.pl/rkis/
index.php?kat=kmm lub na stronie 
facebook: https://www.facebook.com/
klubmammaluszka.
Można się z nami skontaktować również  
e-mailowo: klubmammaluszka@gmail.
com bądź przyjść na spotkanie.
Zapraszamy!

 MŁODZIEŻOWy cHÓR GMINy 
NA DESKACH FILHARMONII KASZUBSKIEJ

Wspaniały Koncert ku Pamięci Michaela Jacksona dały – tym razem - w Filharmonii 
Kaszubskiej w Wejherowie w dniu 15 stycznia nasz Młodzieżowy Chór oraz zespół 
taneczny MS Crew. Zgromadzona widownia nagrodziła wykonawców i dyrygenta – panią 
Magdalenę Stenkę – owacją na stojąco. Nie zabrakło bisu. 

MIESZKASZ W GMINIE KOSAKOWO, ale nie jesteś tu 
zameldowany…

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym należy w PIT (rocznym zeznaniu podatkowym) 
wpisywać aktualny adres zamieszkania (nie zameldowania), a wówczas część naszego 
podatku wpłynie do budżetu Gminy, w której się faktycznie mieszka. 
Zachęcamy do płacenia podatku tam, gdzie Państwo rzeczywiście mieszkacie. 
Środki przekazywane z budżetu państwa z tego tytułu do Gminy zasilą jej budżet. 
Więcej środków – to więcej inwestycji, szczególnie w postaci lepszej infrastruktury. 
Jeśli już złożyliście Państwo 
zeznanie podatkowe można 
je uzupełnić w druku 
aktualizacyjnym  ZAP-3.
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KARNAWAŁ SENIORA
W dniu 31 stycznia w Rewie odbył się kolejny już „Karnawał Seniora”. Tym razem seniorzy 
Rewy, bawili się we wspaniałej atmosferze w pensjonacie Rewa. Wieczór uświetnił swoją 
muzyką zespół Czarne Kapelusze. Tradycją jest już to, że sołtys wraz z radą sołecką 
honorują zasłużonych mieszkańców tytułem Przyjaciela Rewy. Tym razem zaszczyt ten 
przypadł Pani Annie Lubockiej. Królową i Królem balu, ponownie zostali Pani Irena czapp 
i Pan Leon czoska. W zabawie uczestniczył również wójt gminy z małżonką. Serdecznie 
dziękuję wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę, a nagrodzonym szczerze gratuluję. 
Sołtys wsi Rewa Marcin Kopitzki.

śWIAT MALUCHA – BABy’S WORLD: 
Zabawy taneczno-ruchowe z językiem 
angielskim dla najmłodszych. Zapraszamy 
rodziców ze swoimi pociechami do lat 4 do 
wspólnej zabawy.
Prowadząca: mgr Aldona Sokołowska – 
pedagog, nauczyciel języka angielskiego 

PODRÓŻUJ Z ANGIELSKIM – TRAVEL 
WITH ENGLISH 
Zajęcia językowe w połączeniu z pozna-
waniem obyczajów i kultury krajów 
anglojęzycznych i nie tylko... 
Prowadząca: mgr Aldona Sokołowska – 
pedagog, nauczyciel języka angielskiego 

JAK ROZWIJAć KREATyWNOść 
DZIECKA
365 Pozaszkolnych zajęć wolnych od 
telewizji i nudy 
Warsztaty aktywizujące dla dzieci w wieku 
6-12 lat. 
Prowadząca: mgr Aldona Sokołowska – 
pedagog,  nauczyciel języka angielskiego 

WARSZTATy KULINARNE Z JĘZyKIEM 
ANGIELSKIM „LITTLE MASTER CHEF – 
MALI KUCHARZE” 
Podróż kulinarna z elementami języka 
angielskiego to wspaniała okazja do 
poznania kuchni z różnych stron świata. 
Dzieci poznają sekrety i zwyczaje kulinarne, 
zasady savoir-vivre, skąd pochodzą 
składniki i co się z nimi dzieje w kuchni. 
Warsztaty skierowane do dzieci w wieku 6 – 
12 lat. Prowadząca: mgr Aldona Sokołowska 
– pedagog, nauczyciel języka angielskiego. 

„MAMO! TATO! POBAW SIĘ ZE MNĄ!” 
zajęcia dla dzieci w wieku 1-5 oraz ich 
rodziców 
Wszystkie ćwiczenia dostosowane do wieku 
w oparciu o ruch rozwijający Weroniki 
Sherborne. Prowadząca: mgr Monika Rekieć 
– pedagog specjalny, trener kreatywnego 
myślenia. 

„DORADZTWO ZAWODOWE” 
Zapraszam na konsultacje, które pomogą  
w zaplanowaniu swojej kariery zawodowej, 
dadzą wskazówki jak napisać profesjonalne 
CV, a także porady jak pomyślnie przejść 
przez rozmowę kwalifikacyjną oraz jak 
rozmawiać z szefem. Prowadząca: mgr 
Monika Rekieć – pedagog specjalny, trener 
kreatywnego myślenia, doświadczony 
rekruter i HR’owiec. 

„LET’S PLAY WITH ENGLISH” 
Angielski dla dzieci z klas I – III szkoły 
podstawowej prowadzone metodą TPR 
(Total Physical Response) Prowadząca: mgr 
Aldona Sokołowska – pedagog, nauczyciel 
języka angielskiego. 

„NIEKONWENCJONALNE TECHNIKI 
PLASTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU 
6-12” 
Oryginalne zajęcia twórcze rozwijające 
kreatywność plastyczną oraz działanie w 
różnych technikach i formach plastycznych 
z wykorzystaniem różnych materiałów. 
Prowadząca: mgr Elżbieta Czaja – pedagog 

„POMOC W LEKCJACH MATEMATYKI  
I FIZYKI” 
 Pan Jacek Chajęcki zaoferował swój czas, by 
pomagać w lekcjach matematyki i fizyki. 
Pan Jacek jest inżynierem. Jako student 
udzielał korepetycji z matematyki. Przez 
kilka lat współpracował społecznie  
z Biblioteką miejską w Gdyni - Małym Kacku 
udzielając korepetycji uczniom, czytelnikom 
tej biblioteki i organizując wiele konkursów 
o różnorodnej tematyce. Prowadzący: mgr 
inż. Jacek Chajęcki – mieszkaniec Suchego 
Dworu, wolontariusz 

GIMNASTyKA KRĘGOSŁUPA DLA 
SENIORÓW 
Ćwiczenia dla zachowania dobrej kondycji 
fizycznej skoncentrowane głównie na 
kręgosłupie. Prosimy o zabieranie własnej 
karimaty oraz wygodnego stroju i zmien-
nego obuwia. 
Prowadząca: pani Janina Czech  - mie-
szkanka Suchego Dworu, wolontariuszka 

CHOREOTERAPIA 
Zapraszamy wszystkich chętnych bez 
względu na wiek czy kondycję fizyczną. 
Nie jest to bowiem kurs tańca ani 
gimnastyka, nie opiera się na nauce zasad 
technicznych, kroków czy kombinacji. 
Choreoterapia bazuje głównie na tańcu 
naturalnym, dzięki któremu można 
odnaleźć własny rytm i uwolnić się od 
codziennych napięć. Zajęcia pozwalają 
zadbać o dobre samopoczucie fizyczne  
i psychiczne. 
Prowadząca: mgr Magdalena Langowska 
– założycielka studia tańca Dance&Soul, 
wieloletnia trenerka tańca 

śWIETLIcA REGIONALNA W SUcHyM DWORZE W 2015 ROKU: 

śWIETLIcA REGIONALNA  
W SUCHYM DWORZE 

ul. ch.Paska 6, 81-198 Suchy Dwór 
e-mail: swietlica.suchydwor@gmail.com 

Odwiedź nasz profil na facebook’u : 
świetlica Suchy Dwór 

Zapraszamy w marcu 2015 do świetlicy: 
6.03.2015 OD 18:00 DO 20:00 
„DZIEń KOBIET  Z SZAfĄ W TLE”  
Zapraszamy wszystkie Panie, które pragną 
spędzić wieczór w  kobiecym gronie na tak 
zwany wiosenny „szafing” w Świetlicy 
Regionalnej w Suchym Dworze. Będzie 
można wymienić się, sprzedać bądź oddać 
ubrania, biżuterię, buty a także wypić 
kawę, herbatę i pogawędzić w sąsiedzkim 
towarzystwie.  
27.03.2015 OD 18:00 DO 20:00 „ 
WIELKANOCNE STROIKI” 
Zapraszamy wszystkich dorosłych, którzy 
chcieliby pod okiem ekspertów od 
kreatywności stworzyć dla siebie lub 
swoich bliskich wielkanocne stroiki. 
Zachęcamy również do przyniesienia 
starych stroików, które będzie można 
uatrakcyjnić. 

śWIETLIcA REGIONALNA W SUcHyM DWORZE  
W 2015 ROKU

SALSA SOLO 
Kobiecość rozkwita w tańcu. Poszukamy 
naturalnego kobiecego ruchu, zapisanego 
w krągłości bioder, miękkości ramion, 
delikatności rąk. Zastrzyk pozytywnej 
energii, przebojowej muzyki i seksownych 
ruchów. Intensywny taniec, świetna 
zabawa i oderwanie od codzienności.
Zapraszamy bez względu na wiek i kondy-
cję fizyczną. Proszę zabrać strój na zmianę, 
zmienne obuwie sportowe, wodę do picia. 
Prowadząca: mgr Magdalena Langowska 
– założycielka studia tańca Dance&Soul, 
wieloletnia trenerka tańca. 

Szczegółowy rozkład zajęć znajdziecie 
Państwo na profilu świetlicy w facebook’u: 
Swietlica Suchy Dwor  oraz stronie www.
kosakowo.pl
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ROZGRYWKI ZIMOWEJ LIGI FUTSALU 
2014/15 O PUcHAR 

WÓJTA GMINy KOSAKOWO

I N F O R M A C J E  /  S P O R T

NABÓR DO GRUP MŁODZIEŻOWycH
GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO „SZTORM MOSTY”

Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” prowadzi nabór do grup młodzieżowych piłki nożnej. Więcej informacji, 
kontakt z trenerami poszczególnych roczników:
- 2004/05 – tr. Paweł Formella, tel. 608 272 212 (sztormmosty2004.futbolowo.pl),
- 2006/07 – tr. Michał Janiak, tel. 792 815 847 (sztormmosty2006.futbolowo.pl),
- 2008/09 – tr. Marek Hebel, tel. 512 375 925 (sztormmosty2008.futbolowo.pl).

TABELA PO 6. KOLEJcE
l.m. pkt. bram. Z - R - P

1. Dębogórze Wybudowanie 9 24 52 – 12 8 – 0 – 1
2. Rewa 9 24 52 – 14 8 – 0 – 1
3. Dębogórze 10 21 38 – 13 6 – 3 – 1
4. Sztorm II Mosty 10 19 30 – 27 6 – 1 – 3
5. Delfin Rewa 9 15 34 – 20 5 – 0 – 4
6. Pierwoszyno 9 15 22 – 22 5 – 0 – 4
7. AP Mosty 9 14 32 – 18 4 – 2 – 3
8. Leśne Ludki (Suchy Dwór) 9 14 32 – 34 4 – 2 – 3
9. Ryja (Mosty) 9 12 20 – 22 3 – 3 – 3

10. Kazimierz 9 7 21 – 47 2 – 1 – 6
11. Pogórze 9 6 15 – 35 2 – 0 – 7
12. Sztorm III Mosty 10 3 20 – 61 1 – 0 – 9
13. FC Reset (Dębogórze Wyb.) 9 0 12 – 55 0 – 0 – 9

SPORT

Na dwie kolejki przed końcem Zimowej Ligi Futsalu o Puchar Wójta 
Gminy Kosakowo, rozgrywanej w Hali Sportowej przy ZS-P w Mostach, 
prowadzą reprezentacje Dębogórza Wybudowania i Rewy – obie 
te ekipy zgromadziły po 24 pkt. Trzecie jest Dębogórze (21 pkt.),  
a czwarty – Sztorm II Mosty (19 pkt.). W Lidze nie ma już zespołu bez 
porażki: najdłużej niepokonana była Rewa, która w ostatniej kolejce 
uległa ekipie Dębogórza 1:3. Tylko jedną porażkę w tym sezonie mają 
jeszcze: Dębogórze Wybudowanie (3:4 z AP Mosty) i Dębogórze (1:4  
z Dębogórzem Wybudowaniem). 
Wśród strzelców najwyżej plasują się snajperzy dwóch czołowych 
zespołów: Tomasz Lewańczyk z Dębogórza Wybudowania (25 goli)  
i Sebastian Karnat z Rewy (22). Dalsze miejsca zajmują: Rafał Hoc z 
Delfina Rewa (14), Patryk Wychnowski z AP Mosty (13) i Radosław 
Styn z Dębogórza (11). W klasyfikacji drużynowej Fair Play z czystym 
kontem prowadzi Dębogórze Wybudowanie, druga jest Rewa  
(2 żółte kartki), a trzecia – Ryja /Mosty/ (3 żółte kartki).

DZIEcIĘcy TURNIEJ SZAcHOWy DLA UcZNIÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWycH I GIMNAZJÓW

odbędzie się w sobotę 7 marca 2015 r. od godz. 10.00 w Gminnym Domu Kultury  
w Pierwoszynie.

Rozgrywki przeznaczone są dla dzieci zainteresowanych rozwojem swych szachowych 
umiejętności. Nie przewiduje się nagród i dyplomów. 
Turniej treningowy umożliwia doskonalenie gry, spotkanie z nowymi przeciwnikami  
w różnym wieku i o różnym poziomie. Zapisy przyjmowane są drogą mailową:  

rkis@kosakowo.pl oraz telefonicznie: 58 620 06 95 do piątku 6 marca do godz. 16.00. 
Organizatorem zawodów jest Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik i Akademia Szachowa 8×8 Marzena Gajlewicz.
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Kalendarz imprez marzec/Kwiecień 2015r.
DATA GODZ. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE

N, 01.03.2015 09:00
„Kibol-Cup 2015”:

X Mistrzostwa Powiatu w Futsalu o Puchar 
starosty Puckiego

wójt Gminy,
sportowe Kaszuby,

CKPis wła-wo

Hala oPo Cetniewo 
we władysławowie

Cz, 
05.03.2015

17:00
wernisaż wystawy malarskiej pana 

Zdzisława Karbowiaka 
(wystawa do 7 kwietnia)

Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

so, 
07.03.2015

10:00 Dziecięcy Turniej szachowy – treningowy
wójt Gminy,

akademia szachowa 
8×8

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

so, 
07.03.2015

15:00 Dzień Kobiet
ZKP o. Dębogórze-

Kosakowo

Checz Nordowych 
Kaszubów  

w Kosakowie

Cz, 
12.03.2015

„Kocie Zaloty”: konkurs poetycki dla 
przedszkoli

Zs-P w Mostach Przedszkole w rewie

wt, 
17.03.2015

08:50
„Świetlik”:

ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych
szkoły w Gminie 

Kosakowo
szkoły w Gminie 

Kosakowo

Cz, 
19.03.2015

09:00
„Kangur”:międzynarodowy konkurs 

matematyczny
szkoły w Gminie 

Kosakowo
szkoły w Gminie 

Kosakowo

21/22.03.2015
16. kolejka V ligi:

Gedania Gdańsk – sztorm Mosty
sztorm Mosty,
Pomorski ZPN

Boisko w Gdańsku

Śr, 25.03.2015 17:00 Kiermasz wielkanocny sP w Pogórzu sP w Pogórzu

28/29.03.2015
17. kolejka V ligi:

sztorm Mosty – Czarni Pruszcz Gdański
sztorm Mosty,
Pomorski ZPN

Boisko w Kosakowie

wt, 
31.03.2015

„wielkanoc w oczach dziecka”:
konkurs plastyczny dla przedszkoli

Zs-P w Mostach Zs-P w Mostach

marzec / 
kwiecień

2015

„rodnô Mòwa”:
konkurs recytatorski literatury kaszubskiej

wójt Gminy,
ZKP o. Dębogórze-

Kosakowo

Checz Nordowych 
Kaszubów  

w Kosakowie

Cz, 
02.04.2015

20:00 requiem w rocznicę śmierci Jana Pawła II
Chór Morzanie,

Proboszcz Parafii 
w Pierwoszynie

Kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża 

w Pierwoszynie

Śr, 01.04.2015
18. kolejka V ligi:

wisła steblewo – sztorm Mosty
sztorm Mosty,
Pomorski ZPN

Boisko w steblewie

Cz, 
02.04.2015

– wt, 
07.04.2015

– wiosenna przerwa świąteczna –
szkoły w Gminie 

Kosakowo
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BIULETyN GMINNy - bezpłatny miesiecznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl

Ukazuje się w każdy ostatni tydzień miesiąca. Nakład 4.155 egz.

Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI

ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław

www.argi.pl

•	 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	Rozwią-
zywania	Problemów	Alkoholowych		
–	tel.	58 620 06 95

•	 Biblioteka	Publiczna		
im.	Augustyna	Necla		
w	Kosakowie		
–	tel.	58 735 46 56

•	 Gimnazjum	w	Kosakowie		
–	tel.	58 679 23 90 
 

•	 Zespół	Szkolno-Przedszkolny	i	Szkol-
nego	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

WAŻNIEJSZE TELEfONy:

DATA GODZ. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE

Cz, 
09.04.2015 

17:00
wernisaż wystawy malarskiej 

pani Marii Michalskiej  
(wystawa do 5 maja)

Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

so, 
11.04.2015

10:00 VIII rajd Pieszy, rowerowy i Nordic walking wójt Gminy
Trasa z Pierwoszyna do 

rewy

11/12.04.2015
19. kolejka V ligi:

sztorm Mosty – wietcisa skarszewy
sztorm Mosty,
Pomorski ZPN

Boisko w Kosakowie

18/19.04.2015
20. kolejka V ligi:

Portowiec Gdańsk – sztorm Mosty
sztorm Mosty,
Pomorski ZPN

Boisko w Gdańsku

Pt, 24.04.2015 18:00 Teatr Młodzieżowy: „wyspa surykatek”
wójt Gminy,

Teatr Młodzieżowy
Dom Kultury 

w Pierwoszynie

so, 
25.04.2015

09:30 Święto Patrona wsi Kazimierz: Msza Święta
wójt Gminy,

sołtys Kazimierza,
rada sołecka

Kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża 

w rumi

so, 
25.04.2015

17:00
Święto Patrona wsi Kazimierz: Nieszpory 

przy Kapliczce  
i uroczystość w Świetlicy sołeckiej

wójt Gminy,
sołtys Kazimierza,

rada sołecka

Kapliczka i Świetlica 
w Kazimierzu

25/26.04.2015
21. kolejka V ligi:

stolem Gniewino – sztorm Mosty
sztorm Mosty,
Pomorski ZPN

Boisko w Gniewinie

kwiecień 
2015

Mistrzowie sportu klas I-III:
międzyszkolne zawody sportowe

sP w Pogórzu
Hala sportowa 

w Pogórzu

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

Jacek Marciniak 
z Suchego Dworu, 

lat 15

Mirosawa Szwarc 
z Mostów,  

lat 58
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A K T U A L N O Ś C I

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
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„Gmina Kosakowo -
są takie miejsca, są tacy ludzie…”

Od 20 lat mieszkamy z mężem w Pierwoszynie. Powody, dla których to miejsce 
od początku do dziś jest naszym światem są te same: tu mamy przyjaciół, tu jest dużo 
wolnej przestrzeni i tu możemy obserwować wschody i zachody słońca. 

„Galeria Domowa 1” w naszym domu przy ul. Wiśniowej 21 wpisuje się  
w moje przekonanie, że dom potwierdza styl życia i jego mieszkańców. 

„Galeria Domowa 1” to miejsce, które żyje od 3.05.2008 r., tworzę je razem  
z mężem.

Motywem mojego działania jest wizja społeczeństwa obywatelskiego  
i aktywne jego tworzenie. Aktywne tworzenie to dla mnie dzielenie się sobą  
w działaniu na rzecz innych ludzi:
• przez wszystkie lata sprzątanie świata
• kontaktowanie zaprzyjaźnionych z nami osób
• popularyzacja lokalnych twórców
• tworzenie nowej tradycji „radosnego świętowania Święta Niepodległości”
• tworzenie i udział w spotkaniach na rzecz integracji międzypokoleniowej
• budowanie relacji przyjacielskich z sąsiadami
• działalność w radzie sołeckiej Pierwoszyna
• przenoszenie większych projektów kulturalnych na szersze forum poprzez współpracę 

z Biblioteką Publiczną w Kosakowie
• współpraca z PTTK „BLIZA” z Gdyni w popularyzacji szlaku Bernarda 

Chrzanowskiego w Pierwoszynie
Nie wiem jeszcze w stu procentach, ale powoli zaczynam już doświadczać tego, 

o czym pisze Władysław Bartoszewski w swojej książce „Warto być przyzwoitym”.  
W księdze naszego domu pod datą 23 lipca 2008r. w dniu, kiedy zaprzyjaźniony  
z nami Ojciec Leon Knabit mnich tyniecki poświęcił Galerię i całą tę checz, pozostawił 
wpis:

„Niech dobrze tu będzie Gospodarzom i Gościom.
Tu się tworzy nowe społeczeństwo

nowa Polska
nowy lepszy świat”.

Jak się masz? Pytała nas z troską nasza przyjaciółka, 
sąsiadka, koleżanka Róża.

Rodzina, przyjaciele i sąsiedzi
 Jesteśmy jak drzewa w lesie

 Razem tworzymy przestrzeń dla
miłości, radości i przyszłości.

.

G M I N A  K O S A K O W O  /  S ą  TA K I E  M I E J S C A ,  S ą  TA C Y  L U D Z I E

FKF

Jak się masz?

Alina Szydowska


