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1 czerwca br. odbędzie się otwarcie gminnego kompleksu Gimnazjum, hali sportowej 
oraz pływalni. W ciągu dwóch lat powstała nowoczesna baza oświatowo-sportowa, której 
budowa polepszyła warunki nauki uczniów Szkoły Podstawowej w Mostach oraz tych  
w wieku gimnazjalnym. W centrum Gminy zbudowany został zespół obiektów, tworzących 
dla stale powiększającej się liczby mieszkańców doskonałą bazę dydaktyczną, rekreacyjną 
oraz szerokie zaplecze sportowe. 
Już 1 września 2014 r. naukę w nowym Gimnazjum podjęło ponad 200 uczniów. Dostępna  
jest obecnie hala sportowa z boiskiem do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej, tenisa  
ziemnego czy badmintona. Dodatkowo  Gimnazjum wyposażone jest w boisko terenowe 
typu Orlik, z bieżnią o czterech torach na 100 metrów, skocznię w dal i wzwyż oraz rzutnię 
do pchnięcia kulą. Niewątpliwie dużym atutem całej inwestycji jest pełnowymiarowy, 
sześciotorowy basen pływacki ze specjalnym brodzikiem z biczami wodnymi  
oraz brodzikiem dla maluchów z ciepłą wodą. 
Obok Gimnazjum wybudowana została ścieżka pieszo - rowerowa na trasie Kosakowo-
Pogórze, podnosząca znacznie bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku.
Duża inwestycja jest zawsze dla samorządu wyzwaniem i dylematem, która z potrzeb 
mieszkańców jest ważniejsza do realizacji. Przesłankami decydującymi o realizacji tej 
inwestycji były m.in.  duży przyrost ludności w naszej Gminie, obniżenie wieku szkolnego 
oraz stale zwiększająca się liczba dzieci i młodzieży uczącej się. 
Jest to obiekt dedykowany całej społeczności Gminy. O szczegółach związanych z zasadami 
korzystania przez mieszkańców z nowej hali sportowej oraz pływalni poinformujemy  
Państwa w kolejnym Biuletynie Gminnym oraz na stronie internetowej  
www.kosakowo.pl.
Zarządcą obiektu i eksploatatorem części sportowych kompleksu jest gminna spółka 
komunalna PUK PEKO.

Wieloletni okres przygotowawczy tej inwestycji rozpoczęto w 1999 r. Uchwałą 
Nr IX/36/99 Rady Gminy Kosakowo w sprawie rozpoczęcia czynności przygotowawczych 
związanych z przystąpieniem Gminy Kosakowo do realizacji zadania inwestycyjnego pod  
nazwą „Budowa gimnazjum na terenie gminy Kosakowo”.
Na wyłonienie wykonawcy potrzebne były cztery postępowania w trybie zamówień 
publicznych. Do pierwszego z nich, obejmującego zaprojektowanie, wybudowanie  

i eksploatację kompleksu Gimnazjum Gmin-
nego zgłosił się jeden oferent: firma Sport 
StadiaNet GmbH. Firma ta ostatecznie 
złożyła ofertę na ponad 53 mln zł. Kwota ta 
przewyższała środki, jakimi dysponowała 
Gmina, wskutek czego postępowanie 
zostało unieważnione i do podpisania 
umowy nie doszło. Kolejne przetargi 
doprowadziły do wyłonienia wykonawcy, 
który za kwotę 32 mln wybudował 
budynek Gimnazjum, halę sportową  i pły-
walnię. Różnica w cenie wynosiła prawie  
14 mln. zł.    
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Uchwały podjęte na X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo  
w dniu 28 kwietnia 2015 roku

1. Uchwała Nr X/42/2015 w sprawie delegowania członków Komisji Mieszkaniowej.
2. Uchwała Nr X/43/2015 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo w roku 

2015.
3. Uchwała Nr X/44/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/8/2013 z dnia   28  lutego 2013 r. w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania na  terenie miejscowości Rewa i Mechelinki w Gminie Kosakowo oraz wysokości stawek 
opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

4. Uchwała Nr X/45/2015 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Kosakowo a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego 
polegającego na zagospodarowywaniu odpadów komunalnych w  zakresie termicznego przekształcania frakcji 
energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kosakowo.

SPOTKANIE Z PREZESEM SPÓŁKI PGNiG
W dniu 11 maja br., Wójt Gminy,  

w   uzgodnieniu z  Radnymi klubu „Wspól-
nie dla gminy”, zaprosił listownie 
Prezesa spółki PGNiG S.A. na spotkanie 
z  przedstawicielami samorządu Gminy 
Kosakowo. Tematyka spotkania obejmuje 
zarówno niezrealizowane przez spółkę 
porozumienie podpisane 8 czerwca 1999 
r. przez Wójta Romualda Glapę, dotyczące 
finansowania budowy kanalizacji sani-
tarnej,   jak i przekazanie niezmiennego 
stanowiska Mieszkańców, Wójta i Rady 
Gminy, w sprawie sprzeciwu wobec 
budowy gazociągu wysokiego ciśnienia 
w terenie zabudowanym oraz rozbudowy 
KPMG Kosakowo.

Kontynuacja rozmów w tym temacie jest 
konieczna. 
Władze gminy podejmują wszelkie 
działania (odrzucenie wszystkich 
wniosków PGNiG S.A. do opracowania 
studium gminy), jak i Apel do Marszałka 
Województwa Pomorskiego o nie 
przyjmowaniu wniosków wspomnianej 
spółki dotyczy rozbudowy KMPG 
Kosakowo do Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Pomor-
skiego?

Zaplanowane spotkanie, nie jest ani 
pierwszym, ani zapewne ostatnim z działań 
jakie Samorząd podejmuje w tej sprawie. 
Pojawiające się notorycznie, niezgodne 

z prawdą informacje podawane przez H. 
Palczewskiego, mówiące m.in. o „tajnych 
spotkaniach Radnych z przedstawicielami 
wspomnianej spółki”, mają zapewne 
na celu dyskredytację Radnych oraz 
wprowadzenie mieszkańców w poczucie 
zagrożenia, wynikające z błędnych 
przesłanek. Cytat „ … wara od wtrącania 
się w negocjacje i tajne spotkania poza 
plecami mieszkańców” jest przykładem 
słownictwa i intencji H. Palczewskiego.

Od dawna uzurpuje on sobie prawo 
do reprezentowania Mieszkańców pod 
przykrywką kilkunastoosobowego ( w  wię- 
kszości nie mieszkających w  gminie osób) 
stowarzyszenia. Co to znaczy poza plecami 

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 27.03. – 28.04.2015r.

 I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. W minionym okresie wydałem następujące zarządzenia:
 Nr 37/2015 w sprawie zatwierdzenia do realizacji ofert organizacji pozarządowych złożonych w II otwartym konkursie ofert roku 

2015. Informacja na www.bip.kosakowo.pl/stowarzyszenia
 Nr 41/2015  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kosakowo dla przeprowadzenia głosowania w  wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2. Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie informuje, że w terminie wynikającym z Kalendarza Wyborczego dla przeprowadzenia  

w Gminie Kosakowo wyborów sołtysów zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. nie wniesiono do Gminnej Komisji Wyborczej 
protestów przeciwko ważności wyborów. 

 W związku z powyższym wybory są ważne, a na sołtysów zostali wybrani: Sołectwo Dębogórze – Józef Melzer, Sołectwo Dębogórze 
Wybudowanie – Bożena Wolf – Sobieralska, Sołectwo Kazimierz – Jadwiga Wrzałek, Sołectwo Kosakowo – Andrzej Śliwiński, 
Sołectwo Mechelinki – Sabina Doering, Sołectwo Mosty – Alina Merchel, Sołectwo Pierwoszyno – Ewa Purska, Sołectwo Pogórze – 
Antoni Strzelec, Sołectwo Rewa – Marcin Kopitzki, Sołectwo Suchy Dwór – Bożena Roszak. 

3. W dniu 21 kwietnia 2015 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PUK PEKO. W porządku posiedzenie znalazły się 
następujące sprawy: sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki z oceny sprawozdania Zarządu za rok 2014, rozpatrzenie i zatwierdzenie 
sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, powzięcie uchwały o przeznaczeniu 
zysku  wynikającego z bilansu za rok 2014, udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej, powołanie rady nadzorczej na 
następną kadencję.

 Zgromadzenie Wspólników po wysłuchaniu sprawozdania Rady Nadzorczej dot. wyników oceny sprawozdania finansowego, 
sprawozdania z działalności spółki oraz wniosku zarządu s-ki dot. podziału zysku za rok obrotowy zatwierdziło sprawozdanie   
z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za rok 2014. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 5.367.623,31 zł., rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazuje zysk netto w wysokości 217.205,71 zł.  
Zysk przeznaczono na kapitał zapasowy spółki.

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W dniu 09.04.2015 r. w wyniku przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO OBIEKTU HALI BASENOWEJ DO 

GIMNAZJUM W KOSAKOWIE. Zawarto umowę z firmą INFO PIOTR Świeboda z Rzeszowa. Cena ofertowa wykonania zamówienia to 
205 717,02 zł. Okres gwarancji wynosi 3 lata.

2. W dniu 14.04.2015 r. w wyniku przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ I MONTAŻ ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU 
OBSŁUGI KLIENTA ESOK DO HALI BASENOWEJ GIMNAZJUM W KOSAKOWIE zawarto umowę z firmą Fitnet Sp. z.o.o  
z Żołędowa. Cena ofertowa wykonania zamówienia to 59 716,50 zł. Okres gwarancji wynosi 2 lata.



3

A K T U A L N O Ś C I 

Prace nad studium zagospodarowania przestrzennego Gminy trwają.
Wójt Gminy informuje mieszkańców:

1. Projekt zmiany studium nie przewiduje nowych inwestycji dla PGNIG tj. rozbudowy magazynu gazu i budowy gazociągu wysokiego 
ciśnienia do DN700.   Studium uwzględnia tylko te inwestycje, które zostały zrealizowane i są realizowane   w ramach koncesji Nr 
19/2001/m z dnia 31.12.2001 r. i  dla których uchwalono w latach 2002 i 2003 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
2. W sprawie Ekomariny i jej umieszczenia w studium Gminy ustaliliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Ekomarina,  
że dla tej inwestycji wszczęta zostanie odrębna procedura zmiany studium. Pozwoli to na wcześniejsze przygotowanie  
materiałów analitycznych  i niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia rozmów z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku 
oraz Urzędem Morskim w Gdyni, przed wysłaniem projektu zmiany studium do uzgodnień przez te instytucje.

Wójt Gminy Kosakowo informuje:
o wywieszeniu w budynku Urzędu Gminy Kosakowo na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie 
bezprzetargowym zamieszczonego w Zarządzeniu nr 47/2015 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 07 maja 2015 r. Nieruchomości stanowią 
własność Gminy Kosakowo, położone są w obrębie Rewa - działki nr 56/10, 56/11, 56/13.
Wykaz wywiesza się na okres od 8.05.2015 r. do 28.05.2015 r., a wnioski o nabycie w przypadku pierwszeństwa wynikającego z zapisów 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami można składać do dnia 19 czerwca 2015 r.

W sprawie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

mieszkańców? – Bo bez Pana udziału, 
Panie Palczewski? Kto dał Panu mandat 
do wyrażania opinii w ich imieniu? Stałe 
podżeganie niczemu dobremu nie służy, 
a już na pewno nie buduje mocnej pozycji 
negocjacyjnej przedstawicieli Gminy.

Wywodząc się z różnych komitetów 
wyborczych, powołaliśmy klub „Wspólnie 
dla gminy”, w skład którego wchodzi 
jedenastu radnych. Działamy w mocy  
prawa, wyrażany suwerenne opinie, 

pracujemy z myślą o mieszkańcach, 
o naszych rodzinach i sąsiadach. 
Jednoznacznie wypowiedzieliśmy się 
w  kwestii inwestycji PGNiG S.A. w   Apelu, 
który uchwaliliśmy na sesji nadzwyczajnej. 
Od dłuższego czasu, poruszamy się 
w  oparach absurdu, gdzie recenzentem 
działań demokratycznie wybranych Wójta 
i  Radnych jest człowiek, który pomimo 
prób, takiego zaufania mieszkańców nie 
zyskał. 

Proszę nie szargać dobrego imienia Gminy 
Kosakowo, której dynamiczny rozwój, 
uznane osiągnięcia, nie będące Pana 
udziałem, ale za sprawą Pana działalności, 
są coraz częściej podważane. Specjalizując 
się w pytaniach retorycznych, opartych 
na insynuacjach, wyrwanych z kontekstu 
wypowiedziach, nie mających nic 
wspólnego z rzeczywistością kreuje 
Pan gminną teorię spiskową. To jest 
wprost sprzeczne z interesem Gminy. 
O  przyzwoitości nie wspominając.

Informujemy że zgodnie z art. 38 ust. 
3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o usługach turystycznych   (tekst jednolity 
Dz. U.   z 2014 r. poz. 196) Wójt prowadzi 
ewidencję obiektów położonych na 
terenie Gminy innych niż o nazwie 
zastrzeżonej: hotel, motel, pensjonat, 
kemping (camping), dom wycieczkowy, 
schronisko młodzieżowe lub schronisko, w 
których świadczone są usługi hotelarskie.

Prosimy wszystkie osoby świadczące 
usługi turystyczne w obiektach 
innych niż wymienione powyżej 
o niezwłoczne złożenie wniosku  
o   wpis obiektu do ewidencji lub  

zaprzestanie świadczenia usług 
hotelarskich.

Przedsiębiorca przed podjęciem 
działalności obowiązany jest zgłosić  
obiekt (tzw. niekategoryzowany) do 
ewidencji prowadzonej przez Wójta 
zgodnie z art. 39 cytowanej ustawy.

Zgłoszenie do ewidencji dokonywane jest 
na wniosek przedsiębiorcy (stosowny 
wniosek można pobrać w tut. Urzędzie 
Gminy – pok. nr 5 lub na stronie BIP urzędu 
na www.bip.kosakowo.pl w zakładce 
Urząd Gminy-Referat ds. Obywatelskich  
i Organizacyjnych).

Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie 
niezgłoszonym do ewidencji, spowoduje 
konieczność podjęcia przez Urząd Gminy 
w   Kosakowie wszczęcie postępowania 
z  art. 601 § 4 pkt 3 kodeksu wykroczeń – 
„kto wbrew obowiązkowi świadczy usługi 
hotelarskie w  obiekcie niezgłoszonym do 
ewidencji podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny”.

Zmiany w rozkładzie jazdy  
ZKM Gdynia

Informujemy, iż w piątek 5 czerwca br. 
autobusy komunikacji miejskiej będą 
kursowały wg sobotniego rozkładu jazdy.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPI FE) przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie udziela kompleksowych 
bezpłatnych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Uzyskacie Państwo informacje 
związane z Programem, z którego Wasz pomysł mógłby dostać dofinansowanie oraz otrzymacie bezpłatną pomoc w przy-
gotowaniu wniosku. LPI FE w Wejherowie obejmuje swoim działaniem trzy powiaty: kartuski, pucki i wejherowski.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
e-mail: lpi@powiatwejherowski.pl”
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XII Uroczystości Odsłonięcia Tablic Pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie

W sobotę 20 czerwca br. zapraszamy na coroczne Uroczystości odsłonięcia tablic upamiętniających  
w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie. 
W  tym dniu  o godz. 16.00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbędzie się „Sesja popularno - naukowa  
w  95. Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem”. W trakcie Sesji zaprezentowane zostaną sylwetki osób, którym  
Kapituła w tym roku przyznała tytuły Zasłużony Człowiek Morza. Kolejnym punktem programu będzie 
wodowanie książki pt. „Józef Poznański – I Dyrektor Urzędu Morskiego” (wydanie III uzupełnione, poprawione) 
autorstwa prof. Daniela Dudy. 
Uroczystości w Alei w Rewie rozpoczną się o godz. 18:00. W tym roku odsłonięte zostaną tablice  
upamiętniające prof. Andrzeja Ropelewskiego, Jakuba Myślisza oraz Augustyna Krauze. 
Zapraszamy wszystkich serdecznie. 

Informacje ze Związku Piłsudczyków RP
Miło nam poinformować, iż mieszkaniec naszej gminy – Prezes Związku Piłsudczyków 

Rzeczypospolitej Polskiej Generał Związku, Stanisław Władysław Śliwa, 10 maja br.,  
w   250-tą Rocznicę Orderu Świętego Stanisława Patrona Polski,  otrzymał z    rąk  
prof. dr. hab. Marka Kwiatkowskiego oraz prof. dr hab. Mirosława Nadera – Order Świętego 
Stanisława. Uroczystość odbyła się w katedrze Św. Krzyża w Warszawie. W akcie nadania 
uczestniczył również Arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Serdecznie gratulujemy.

Kilka dni wcześniej, 6 maja br. Prezes Stanisław Władysław Śliwa reprezentował 
w  Senacie RP Związek Piłsudczyków podczas otwarcia wystawy „Naczelnik państwa  
i  marszałek Polski Józef Piłsudski (1867–1935)”. Podczas tej uroczystości Prezes  wręczył 
odznaczenie przyznawane przez Związek w podziękowaniu za krzewienie idei i czynów 
Józefa Piłsudskiego: marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi oraz senatorom Wojciechowi 
Skurkiewiczowi i Piotrowi Zientarskiemu. 

Ekspozycję, zorganizowaną z okazji 80. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego  
z inicjatywy Komisji Obrony Narodowej, przygotowało Wojskowe Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. Przybliża ona historię życia marszałka i jego służby Polsce: jako twórcy 
organizacji bojowej PPS, komendanta głównego Związku Strzeleckiego, a później 
I Brygady Legionów, naczelnika państwa i pierwszego marszałka odrodzonej RP. Przypomina także jego wycofanie się do Sulejówka  
i powrót po przewrocie majowym – objęcie funkcji generalnego inspektora Sił Zbrojnych i ministra spraw wojskowych. Autorzy wystawy 
podjęli także próbę ukazania legendy marszałka zarówno wśród jego współczesnych, jak i potomnych. „Komendant”, „Dziadek”, 
twórca niepodległej Polski, opiekun, patron i    twórca Wojska Polskiego, zwycięski wódz, najwybitniejsza postać w życiu politycznym  
i   społecznym odrodzonej RP – to słowa klucze i   określenia, które na trwałe zapisały się w polskiej świadomości historycznej.

Otwarcie wystawy towarzyszyło uchwale w 80. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, podjętej przez Senat na obecnym, 74. 
posiedzeniu z inicjatywy Komisji Obrony Narodowej. W uchwale Izba oddała cześć pamięci głównego architekta odbudowy państwa 
polskiego i jego siły zbrojnej, wybitnego polityka i dowódcy, dzięki któremu Polska obroniła się przed bolszewikami w sierpniu 1920 r.

WYDARZENIA  
KULTURALNE

Redaktor Biuletynu Gminnego w sądzie
Informujemy o złożeniu przez Henryka Palczewskiego do Sądu Okręgowego w Gdańsku pozwu przeciwko Krystynie 

Schmidt Redaktorowi Naczelnemu Biuletynu Gminnego o nakazanie opublikowania sprostowania do artykułów „Szanowni 
Mieszkańcy” i „Henryk Palczewski kłamał przed sądem”, zamieszczonymi w Nr 1/2015.
W odpowiedzi na pozew wnieśliśmy o oddalenie powództwa z uwagi na to, że informacje zawarte w objętych pozwem 
artykułach są zgodne z prawdą i to sam Henryk Palczewski swoim działaniem spowodował, że Wójt Gminy był uprawniony 
do poinformowania mieszkańców o nadużywaniu przez niego prawa do wolności słowa. 
Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że instytucja sprostowania ma służyć przedstawieniu przez zainteresowanego własnej 
wersji opisanych faktów bądź własnej oceny ich opisania i prawdziwości na dobra osobiste tej osoby, a przedmiotem 
badania w ramach postępowania sądowego nie jest badanie prawdziwości twierdzeń zainteresowanego, który 
przedstawia własną wersję zdarzeń. Z tego względu dla sądu nieistotny był dowód z treści orzeczenia wraz z uzasadnieniem, 
wydanego przez Sąd Okręgowy w sprawie XV Ns 444/14 (dot. gołosłownych i subiektywnych spekulacji H. Palczewskiego 
w sprawie wyborów).
Nie możemy się z tym zgodzić, gdyż z dokumentacji sądowej wyraźnie wynika, że H. Palczewski mówił nieprawdę. Składamy 
apelację od wyroku I instancji. 
Jeżeli sąd apelacyjny podtrzyma wyrok sądu okręgowego, będziemy musieli sprostowanie  H. Palczewskiego w Biuletynie 
Gminnym zamieścić, pomimo, że Sąd nie badał, czy ma ono cokolwiek wspólnego z prawdą.  
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Kazimierz rozpocznie zabawę w sobotę 20.06.2015  r. o godz. 18.00 przy placu zabaw. W programie: gry i konkursy dla dzieci, tradycyjna 
grochówka i chleb ze smalcem oraz zabawa przy ognisku i muzyce.
Kosakowo i Mosty zorganizują festyn wspólnie z klubem Sztorm Mosty w niedzielę 21.06.2015 r. na placu przy boisku „Złote Piaski”  
w Kosakowie. Początek imprezy już o godz. 14.00 (mecz piłki nożnej), a od godz. 16.00 organizatorzy zapraszają na rozpoczęcie sezonu 
letniego oraz wspólną zabawę przy muzyce i ognisku.
Pierwoszyno zaprasza we wtorek 23.06.2015 r. o godz. 18.00 na boisko przy ulicach: Bocznej i Rumskiej. W programie przewidziano 
m.in.: ognisko, wspólne pieczenie kiełbasek, gry i zabawy dla najmłodszych, a do tańca przygrywał będzie Tadeusz Korthals.
Pogórze na wspólną zabawę przy ognisku i muzyce zaprasza we wtorek 23.06.2015 r. o godz. 18.00. Impreza odbędzie się na działce 
przy ul. Różewicza.
Dębogórze i Dębogórze Wybudowanie na tradycyjną noc sobótkową zapraszają we wtorek 23.06.2015 r. na plac przy stawie  
w Dębogórzu. Początek zabawy – godz. 20.00, a w programie: wspólna zabawa przy ognisku, kiełbaski z grilla oraz konkurs dla dzieci. 
Mechelinki zabawę sobótkową najprawdopodobniej połączą z rozpoczęciem wakacji – w sobotę 27.06.2015 r. przy świetlicy sołeckiej. 
Termin może jednak ulec zmianie. Bliższe informacje dostępne będą na plakatach i na stronie internetowej.

Omnibus - konkurs wiedzy ogólnej
W dniu 18 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 17:30 w Świetlicy Sołeckiej w Suchym Dworze odbędzie 
się konkurs wiedzy ogólnej OMNIBUS. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Kosakowo. 
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swój udział telefonicznie (58 664 84 99), drogą mailową  
(swietlica.suchydwor@gmail.com lub jacek.chajecki@kosakowo.pl) lub osobiście (w świetlicy w godzinach  
jej funkcjonowania). Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 czerwca br. Dla najlepszych przewidziano  
nagrody finansowe i rzeczowe. Organizatorem konkursu jest radny Jacek Chajęcki. Wszystkich chętnych 
odsyłamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, zamieszczonym na stronie www.kosakowo.pl/rkis.

Sobótki Sołeckie w Gminie Kosakowo

10 maja w kościele w Kosakowie odbył  
się XIII Zjazd Kaszubskich   Śpiewaków.  
Mszę św. w kościele w Kosakowie odprawił  
ks. Jan Grzelak   i   ks. Tomasz Jereczek. 
Oprawę muzyczną zapewnił Zespół   
Kosakowianie. Następnie  Danuta  Tocke 
w imieniu naszego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego przywitała wszy- 
stkich   gości   i   uczestników, a prezes Rady   
Chórów Kaszubskich Tomasz Fopke 
opowiedział o historii   zjazdów. 
Uczestniczące w zjeździe chóry  i  zespoły: 

Kaszubski   Dzwon, Harmonia, Lutnia, 
Nadolanie, Morzanie, Kaszubki, Strzelenka, 
Rumianie, Towarzystwo   Śpiewacze im.  
J. Trepczyka, Kosakowianie, zaprezentowały 
po   trzy pieśni   w języku   kaszubskim.  
Na zakończenie odśpiewany  został hymn 
śpiewaków.
Część oficjalną zakończył wspólny 
pochód wszystkich gości do   Checzy, 
prowadzony przez orkiestrę dętą   
na   przygotowany  obiad i  słodkości.  
Od organizatorów chóry i zespoły otrzy 

- mały pamiątkowe statuetki 
muzyczne i   tablo. Każdy uczestnik 
dostał   pamiątkowe książeczki ze 
spisem   chórów i   galerią zdjęć. 
Szczególne podziękowania   należą 
się   sponsorom: Wójtowi   Gminy   
Kosakowo   Jerzemu Włudzikowi, 
Staroście Powiatu Puckiego 
Jarosławowi Białkowi   oraz  
Stowarzyszeniu Północno-
kaszubska    Lokal-na   
Grupa   Rybacka z Wła-
dysławowa. Organizatorzy 
dziękują  również członkom  
Zrzeszenia  z naszego   
oddziału  oraz Zespołowi 
Kosakowianie   za pomoc  
w organizacji. 

12 maja  panie  ze Zrzeszenia Kaszubsko 
Pomorskiego: Alicja Brzozowska, Krystyna   
Krystaszek, Danuta Tocke, wzięły   udział  
w II Bitwie  Kulinarnej  w Jastrzębiej  Górze.  
Do  przyrządzenia  w czasie 99 minut miały 
trzy  potrawy. Każda z  pań przygotowywała 
jedną:   czarninę, pulki ze śledziem, 
ciasto   drożdżowe. Do rywalizacji stanęły 
drużyny   ze Zrzeszeń z Nowej   Karczmy, 
Helu   oraz Kosakowa. Tytuł   arcymistrza 
trafił do   Helu, ale dzielnie spisała się 
również i nasza drużyna, zdobywając  tytuł  
mistrza kulinarnego. 
W drugiej połowie czerwca na terenie Gminy 
Kosakowo odbywać się będą tradycyjne 
Sobótki Sołeckie. Sołtysi wraz z Radami 
Sołeckimi oraz Wójtem Gminy Kosakowo 
zapraszają do wspólnej zabawy.

AKCJA SPRZĄTANIA
Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturowe Nasza Ziemia zaprasza 13.06.2015 r.  
o godz. 10.00 na wspólne sprzątanie terenów poza głównymi obszarami  
turystycznymi w Gminie Kosakowo. Po zakończeniu pracy o godz. 14.00  
odbędzie się spotkanie przy ognisku. 
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.naszaziemia.org.

A K T U A L N O Ś C I  /  K U LT U R A
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XLIV Gminny Konkurs „Rodno Mowa”
W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Checzy Nordowych Kaszebów w Kosakowie 
odbył się XLIV Gminny   Konkurs   „Rodnej Mowy”. Jury w składzie: radna 
Pierwoszyna Wiktoria Śliwińska, wiceprezes ZKP Danuta Tocke oraz prezes ZKP 
Franciszek Sorn i kierownik referatu ds. kultury, turystyki, rekreacji i sportu 
Anna Padée Kruszczak zdecydowało o przyznaniu następujących nagród: 
Klasy „0”
I miejsce - Tymoteusz  Niedbała, II miejsce - Radosław Szczepaniak, III  miejsce - 
Zuzanna Bieszke, wyróżnienie  - Tomasz Kubacki.
Klasy  I-III
I  miejsce - Julia  Dziemińska, II  miejsce - Julia  Król, III miejsce -  Lena 
Jaśniewska, wyróżnienie - Nikola  Czap.
klasy  IV-VI
I  miejsce - Wiktoria  Albecka, II miejsce - Oliwia  Kreft, III miejsce - Daria  
Chlebosz, wyróżnienie  - Marlena  Miszewska.
Gimnazjum
I miejsce - Jacek  Sorn, II miejsce - Natalia  Janta, III miejsce - Agata Sorn, wyróżnienie - Mateusz Klein.

Gminne talenty z szansą  na sukces 
W odpowiedzi na rosnące potrzeby utalentowanej wokalnie i aktorsko 

młodzieży z gminy Kosakowo, celem wspierania ich talentów, w 2007 roku Jerzy 
Włudzik powołał Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych 
Gminy Kosakowo. Od tego czasu Stowarzyszenie wspiera wysiłki młodych 
mieszkańców przyznając im stypendia i organizując warsztaty wokalno-
artystyczne w różnych miejscach Polski. 

Na przełomie marca i kwietnia br. ruszył kolejny projekt stowarzyszenia, 
wsparty pomocą finansową Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

SA, w ramach którego młodzi artyści wzięli udział  
w warsztatach wokalno-muzycznych. Efektem 
końcowym warsztatów będzie płyta z nagraniami 

Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo, która ma się ukazać w czerwcu br. pod 
czujnym okiem prowadzącej – pani Magdaleny Stenki oraz dzięki zapewnieniu 
profesjonalnych warunków nagraniowych w Malvision Studio w Swarzewie. 

Podopieczni stowarzyszenia wraz z utalentowanymi młodymi aktorami mają na koncie wiele występów, koncertów, spektakli 
i udziału w prestiżowych konkursach i projektach. Dzięki Prezesowi Stowarzyszenia Jerzemu Włudzikowi, w styczniu br. największe 
wokalne i taneczne talenty Gminy zaprezentowały się we wspaniałym „Koncercie poświęconym pamięci Michaela Jacksona” na scenie 
Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. 

III Festiwal Piosenki Musicalowej i Filmowej - Kosakowo 2015
Dnia 12 maja 2015 r. w Domu Kultury w Pierwoszynie odbyła się III edycja Festiwalu Piosenki Musicalowej i Filmowej. Organizatorem 

i pomysłodawcą imprezy była Magdalena Stenka. Festiwal prowadzili: Lidia Mikulska i Adam Szczuko, a część artystyczną zapewnił 
Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo oraz grupa taneczna MS Crew. 
Jury w składzie: Wójt Jerzy Włudzik, ad. dr Michał Kozorys, Iwona Guberska, Tadeusz Korthals, Adam Pop, Anna Padée-Kruszczak przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia. 

W kategorii klas III – VI szkół podstawowych:
I miejsce – Dawid Migga, 
II miejsce – Zuzanna Dramczyk, Alicja Sporek (ex aequo) 
III miejsce – Vanessa Sarkissian, 
wyróżnienia – Oliwia Kreft i Oktawia Piechowska. 

Kategoria gimnazjum: 
I miejsce – Alan Wittbrodt, 
II miejsce – Diana Bhatt. 

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce –  Nikola Raczko, 
II miejsce – Karolina Mazur. 

Kategoria zespoły:  
I miejsce – Magdalena Mikulska i Sara Muża, 
I miejsce – Aleksandra Stoińska i Filip Gesse, 
Wyróżnienie –  Martyna Szarnecka i Krystian Niedbała. 

Dodatkowo Dawid Migga otrzymał z rąk dr. Michała Kozorysa Nagrodę Dziekana Wydziału IV Akademii 
Muzycznej w Gdańsku Waldemara Górskiego za najlepsze wykonanie utworu. 
Grand Prix Festiwalu trafiło do Dominiki Eliasz, która otrzymała statuetkę Dyrektora Gimnazjum 
w Kosakowie Adama Pop oraz bon upominkowy o wartości 300 zł ufundowany przez Wójta Gminy. 
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłym roku. 

Organizator Festiwalu pragnie serdecznie podziękować jurorom, prowadzącym, Ryszardowi Sosnowskiemu 
za nagłośnienie, Adamowi Schröderowi za prezentacje multimedialne, Joannie Stępień, Helenie Mazur, 
Agnieszce Tkaczyk za pomoc w organizacji Festiwalu.
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X Spotkania Chóralne
Wójt Gminy Kosakowo oraz Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie zapraszają na X Spotkania Chóralne – 14 czerwca  
o godz. 13.00 w Domu Kaszubskim w Dębogórzu. W programie znane i lubiane pieśni w języku kaszubskim (i nie tylko) w wykonaniu 
zaproszonych chórów oraz zespołów z powiatu puckiego. Wstęp wolny.

Wernisaż wystawy Tadeusza Trockiego
W czwartkowe popołudnie, 7 maja 2015 r., w obecności gości z Wejherowa, Gdyni oraz Gminy Kosakowo, w Gminnej Bibliotece odbył się 
kolejny wernisaż malarski. Tym razem prace prezentował Tadeusz Trocki, mieszkaniec Wejherowa.
Należy nadmienić, iż po raz pierwszy w historii kosakowskiej Książnicy otwarcie wystawy miało iście uroczystą oprawę – z przecięciem 
wstęgi włącznie! 
Na wystawie zaprezentowano 27 obrazów olejnych o różnej tematyce, w tym: pejzaże, konie, kwiaty, akty i inne. Więcej informacji wraz 
z foto-relacją ze spotkania znajdą Państwo na stronie www.biblioteka.kosakowo.pl

BIBLIOTEKA GMINNA

Biblioteka zaprasza  
na wystawę  

pt. „Igłą malowane”
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo 
im. Augustyna Necla ma przyjemność 
zaprosić na uroczyste otwarcie wystawy 
pt. „Igłą malowane”, które odbędzie się  
2 czerwca 2015 r. o godz. 17:00  
w siedzibie Biblioteki. Swoje prace zapre-
zentują trzy Panie: Elżbieta Ciechan, 
Hanna Kornowicz oraz Maria Bullmann – 
mieszkanki gminy Kosakowo.
Ekspozycja będzie czynna do 3 lipca 
2015 r. w godzinach otwarcia placówki. 
Serdecznie zapraszamy!

KONKURS PLASTYCZNY „GMINA PĘDZLEM MALOWANA”
Wójt Gminy Kosakowo 
oraz Biblioteka Publiczna 
Gminy Kosakowo im. 
Augustyna Necla zapraszają 
do udziału w Konkursie 
Plastycznym Gmina Pędzlem  
Malowana. 
Konkurs przeznaczony 
jest dla dzieci i młodzieży  
z gminnych szkół podsta-
wowych i gimnazjum. Prace 
wykonane dowolną techniką 
malarską należy dostarczyć 
do dnia 25 czerwca  
2015 r. (czwartek) do 
budynku Biblioteki (ul. 
Fiołkowa 2a, 81-198 
Kosakowo).
Prace konkursowe będą 
oceniane w trzech kate-
goriach wiekowych: dzieci 
od 6 do 8 roku życia; dzieci 
od 8 do 11 roku życia; 
młodzież od 12 do 16 roku 
życia.
Nagrodą w Konkursie 
jest udział w warsztatach 
malarskich, które odbędą 
się 19 września 2015 r. pod 
okiem profesjonalistów pod-
czas Pleneru Malarskiego  
w Mechelinkach. 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronach: 
biblioteka.kosakowo.eu oraz kosakowo.pl/rkis. ZAChĘCAMY DO UDZIAŁU!
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TEATR MŁODZIEŻOWY GMINY KOSAKOWO

PREMIERA WYSPY SURYKATEK
W piątkowy wieczór 24 kwietnia br. Dom Kultury w Pierwoszynie opanowany został 
przez… surykatki, jednego gadającego tygrysa oraz Hindusa z Rewy, a niezwykłe 
perypetie bohaterów najnowszej premiery naszego Teatru Młodzieżowego śledził 
komplet widowni. 
Twórcom spektaklu udało się wyczarować świat pełen fantazji, polotu, humoru  
oraz aluzji do niezliczonej rzeszy dzieł literackich  i filmowych, a mimo to bliski i znany  
współczesnemu widzowi. Niezwykle dramatyczna, skomplikowana, ale spójna akcja, 
trzymała w napięciu do efektownego i przewrotnego finału. 
Wspaniała scenografia powstała we współpracy z Kołem Kreatywnym prowadzonym 
przez Ewę Narloch-Kerszkę oraz Januszem Frąckowiakiem z Yacht Clubu Rewa.  
Za efekty multimedialne odpowiedzialny był Adam Schröder, a akustyczne  
i oświetleniowe – Ryszard Sosnowski. 

W Wyspie surykatek udział wzięli: Jakub Weber – Barun, Aleksander Wons – Anastazy 
Broda, Katarzyna Pietrzak – Dalaya, Adrian Gajzler – Inkwizytor Horacy, Sara Muża – 
Strażniczka Wyroczni, Natalia Tylor – Widziadło I, Malwina Wilkowska – Widziadło II, 
Kinga Grzenkowska – Widziadło III, Szymon Kowalski – Robespierre, Szymon Kierszka 
– Danton, Filip Wójcikiewicz – Marat, Patrycja Gajzler – Patinka, Dominika Barzowska – 
Barzinka, Kamila Paprocka – Paprotka, Mateusz Kreft – Birbal, Sandra Makowska – Wódz 
Akhilesh Janecka, Wiktor Gabor – Wielki Inkwizytor Wiktoraj Gaboraj III, Lidia Mikulska – 
Łucja, Krzysztof Stromski – Tubylec Molier, Adam Szczuko – Tygrys, Paweł Flatau – Sanjit, 
Kamil Romanowski – Kapłan Romanow.
Scenariusz i reżyseria – Karol Dettlaff. Specjalne podziękowania za wsparcie dla: Wójta 
Gminy Kosakowo, Pauliny Kraski, Heleny Mazur i Ryszarda Kloki. 
Po spektaklu wyjątkową niespodziankę dla swojego opiekuna przygotowali 
członkowie Teatru – w dowód wdzięczności zaprezentowali nakręcony przez siebie 

pełnometrażowy film Zakochany Detu, ukazujący cały proces twórczy towarzyszący powstaniu Wyspy surykatek. Opiekun pragnie 
serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie filmu za ten niespodziewany prezent.  

WIECZÓR POETYCKI THEATRUM MUNDI
Theatrum mundi – czyli topos świat jest teatrem – był tematem przewodnim Wieczoru Poetyckiego, który odbył się w ramach obchodów 
Tygodnia Bibliotek w piątek 15 maja br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Temat został wybrany nieprzypadkowo: dla uczczenia 
jubileuszu 250-Lecia Teatru Publicznego w Polsce. Również program imprezy był szczególny – wypełniły go konkursy: recytatorski  
oraz poetycki.

Jury Konkursu recytatorskiego w składzie: Elwira Worzała – pisarka, animatorka kultury  
i sztuki, prezes Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich, Anna Paturej – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo, Adam Szczuko 
– laureat nagrody Najlepszy Aktor 2015 r. w Gminie Kosakowo, przyznało następujące 
nagrody i wyróżnienia: 
w kat. uczniów szkół podstawowych: I Mikołaj Obszyński (Żarnowiec), II Maria Mikulska 
(Pierwoszyno); w kat. uczniów szkół gimnazjalnych: I Kamil Romanowski (Rewa),  
II Aleksander Wons (Rewa), wyr. –  Laura Witz (Wierzchucino) i Mikołaj Wszołek (Krokowa); 
w kat. uczniów szkół ponadgimnazjalnych: I Lidia Mikulska (Pierwoszyno), II Kinga Waniek 
(Gdynia), III Sandra Makowska (Pierwoszyno). Na Konkurs poetycki nadesłano kilkadziesiąt 
wierszy z całej Polski. Jury w składzie: Elwira Worzała, Anna Paturej, Karol Dettlaff 
zdecydowało nie przyznawać pierwszego miejsca. II miejsce zajęła Anna Piliszewska 

(Wieliczka), III - Katarzyna Radomska (Pogórze). Wyróżnienia otrzymali: Edyta Kurtyka (Kosakowo) i Dominika Grymajło (Gdańsk).
Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo. Wieczór tradycyjnie poprowadził Karol Dettlaff.  

ŚLADAMI ŚW. JANA PAWŁA II
Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Kosakowie dla uczczenia I rocznicy kanonizacji naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, w dniach 
4-6 maja br. udali się na pielgrzymkę Jego śladami. Na trasie znalazły się takie miejscowości jak Toruń, Częstochowa, Wadowice, Kraków, 
Bochnia i Łagiewniki. W Toruniu mieliśmy okazję do zaprezentowania się na antenie Radia Maryja i pozdrowienia naszych rodzin oraz 

znajomych. 
Nocowaliśmy w Częstochowie, a wcześniej uczestniczyliśmy w czuwaniu i Apelu przed  
cudownym obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej. Następnego dnia udaliśmy się do Wadowic, 
gdzie zwiedziliśmy Dom Rodzinny Jana Pawła II 
i uczestniczyliśmy we mszy św. Po niej nie mogło 
zabraknąć „papieskich kremówek”. 
Dalej na naszym szlaku był Kraków. Tam 
zwiedziliśmy Wawel i piękną starówkę. Następnego 
dnia byliśmy w Bochni, gdzie po zwiedzaniu kopalni 
mieliśmy okazję pograć w piłkę i zjeść obiad na 
głębokości niemal 240 m. 
Ostatnim punktem pielgrzymki były krakowskie 

Łagiewniki. Tam żyła i pracowała św. s. Faustyna, a także znajduje się piękne Centrum św. Jana 
Pawła II, a w nim m.in. pierwsza płyta nagrobna polskiego Papieża Organizatorem wyjazdu 
była p. Maria Hinca, a opiekunem duchowym ks. Tomasz Jereczek.
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I Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o Świętym Janie Pawle II, 
pod hasłem: „Świętymi Bądźcie”

Święty Jan Paweł II w dniu 22 października 1978 roku skierował do młodzieży następujące słowa: „Jesteście przyszłością świata, 
jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją”… Towarzyszyły  one stale Jego pracy, pielgrzymkom i posługiwaniu – jako 
Piotrowi naszych czasów. 

Po powyższych słowach przyszły inne: bezpośrednie, oficjalne i nie-
oficjalne, pełne ciepła, zachęty, a czasami twarde i wymagające. 
Sprawy i problemy młodzieży zawsze znajdowały się w centrum 
uwagi pontyfikatu Świętego  Jana Pawła II. Dawał temu liczne dowody 
i świadectwa. Młodzież przyjmowała je wszystkie. Zdawała sobie 
bowiem sprawę, że za tymi słowami stoi autentyczność, szczerość, 
głęboka wiara, miłość i troska o ich dobro.

W dniu 27.04.2015 r. młodzież naszej szkoły w sposób szczególny 
z okazji I rocznicy kanonizacji Papieża - Polaka, uczciła Jego osobę 
w I Międzyszkolnej Olimpiadzie Wiedzy o Świętym Janie Pawle II, 
odbywającej się pod hasłem: „Świętymi Bądźcie”. Finał Olimpiady miał 
miejsce w Gimnazjum w Kosakowie.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez: Jego Ekscelencję  ks. abp.  Sławoja Leszka Głódzia, Pomorskiego Kuratora 
Oświaty Elżbietę Wasilenko, Prezydenta Miasta Gdynia dr. Wojciecha Szczurka, Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika, Dziekana 
Dekanatu Gdynia-Oksywie ks. Prałata dr. Sławomira Decowskiego oraz Dyrektora Gimnazjum w Kosakowie Adama Pop.

W konkursie uczestniczyli  uczniowie z dziesięciu szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu  Gminy Kosakowo, Gdyni oraz Rumi. 
Uczniowie pisali test wiedzy o życiu, pontyfikacie i nauczaniu Świętego Jana Pawła II, składający się z 45 pytań o charakterze zamkniętym  
i otwartym. Komisja konkursowa, której przewodniczącym był ks. Krzysztof Spławiński – wizytator  Gdańskiego Wydziału  
Katechetycznego, wytypowała laureatów. Znaleźli się wśród nich również i mieszkańcy naszej Gminy, uczniowie Gimnazjum  
w Kosakowie: III miejsce otrzymał Kamil Romanowski, a wyróżnienia: Krystian Denc oraz Remigiusz hinca. 
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu oraz wszystkim fundatorom 
nagród, m.in. O. Eugeniuszowi Leśniak – Proboszczowi Parafii z Gdyni, Kamilowi Góral – radnemu Miasta Gdyni, Markowi Biernackiemu – 
Posłowi RP oraz Wójtowi Gminy Kosakowo Jerzemu Włudzikowi. 
Po rozdaniu nagród  uczniowie Gimnazjum w  Kosakowie zaprezentowali widowisko słowno-muzyczne poświęcone Św. Janowi  
Pawłowi II, podczas którego recytowano poezję Karol Wojtyły. Słodko również wspominamy kawiarenkę z ,,papieskimi kremówkami” –  
i ,,to wszystko żeśmy wytrzymali i te kremówki też ”.          
Dziękujemy także wszystkim zaproszonym gościom, w szczególności pani Kurator Gabrieli Albertin, redaktorowi Tygodnika „Gość 
Niedzielny”, księżom proboszczom z zaprzyjaźnionych parafii. Konkurs był przepełniony wieloma pozytywnymi opiniami i poparciem 
zarówno ze strony środowiska świeckiego, jak i kościelnego, dlatego planujemy jego kontynuację w przyszłym roku na jeszcze 
większą skalę. 
Koordynator Olimpiady-Katecheta Gimnazjum w Kosakowie Maria hinca.

Eliminacje powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
27 marca 2015 r. w Jastarni odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Tego dnia MDP Kosakowo 
reprezentowały trzy druhny wytypowane w eliminacjach miejsko-gminnych: Dominika Trepczyk i Zosia Stasiak – w grupie szkół 
podstawowych, i Oliwia Trepczyk – w grupie szkół gimnazjalnych. Po zaciętej rywalizacji w formie pisemnego testu wiedzy, odpowiedzi 

ustnych i dogrywce – w najmłodszej grupie Zosia Stasiak wywalczyła III miejsce.  
Zdobyła puchar dla swojej jednostki – OSP Kosakowo i nagrodę w postaci sprzętu 
sportowego. Warto wspomnieć, że część nagród dla finalistów została ufundowana 
przez Gminę Kosakowo.
Gratulujemy sukcesów całej trójce: dzielnie walczyły i dumnie reprezentowały 
swoją Drużynę, Jednostkę i Gminę. I już teraz życzymy powodzenia w przy-
szłorocznym Turnieju – dziewczyny, zmobilizowane tegorocznymi świetnymi 
wynikami, na pewno wezmą udział w następnym konkursie.
Reprezentantów przygotowywali- prowadzący MDP Kosakowo - Olimpia Nadolska 
i Emilian Pawłowski oraz Komendant OSP Kosakowo- Michał Kulig.
Zapraszamy także do polubienia i śledzenia działalności MDP Kosakowo na nowo 
powstałej facebookowej stronie: www.facebook.com/mdpkosakowo.

Świetlica Regionalna w Suchym Dworze ul. Ch. Paska 6, 81-198 Suchy Dwór 
e-mail: swietlica.suchydwor@gmail.com 

odwiedź nasz profil na Facebooku: Świetlica Suchy Dwór
Zapraszamy w czerwcu 2015 r. do Świetlicy:

1.06.2015 godz.17.30 – 19.30 „Dzień Dziecka” 
- różnorodne atrakcje dla dzieci wraz z rodzicami, zajęcia kreatywne
18.06.2015 godz. 17.30 Konkurs wiedzy ogólnej „Omnibus” 
- konkurs  dla wszystkich mieszkańców Gminy Kosakowo, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę z różnych dziedzin
19.06.2015 godz. 18.00-20.00 
Bezpłatne warsztaty z zakresu zdrowego żywienia, diet i przygotowania formy na lato  
- prowadząca: p. Anna Świerkosz – Doradca dietetyczny z ukończonym kursem medycyny komórkowej
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27.06.2015 godz. 16.00 – 20.00 Drugi Piknik rodzinny „Witajcie wakacje” - ognisko i różne atrakcje dla całych rodzin

Poniedziałki:
10.00 – 14.00 – Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych
17.30 – 18.30 – Choreoterapia (duża sala, zapisy na zajęciach 
u instruktora, w sali regionalnej bezpłatna opieka nad dziećmi)
18.45 – 19.45 – Salsa solo (duża sala, zapisy na zajęciach  
u instruktora, w sali regionalnej bezpłatna opieka nad dziećmi)

Wtorki:
10.00 – 14.00 – Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych
10.00 – 10.45 – Baby’s World Świat Malucha dla dzieci w wieku 1-3  (duża sala)
17.30 – 18.30 – Pomoc w lekcjach matematyki i fizyki   (sala 
regionalna)
17.30 – 18.15 – „Mamo! Tato! Pobaw się ze mną!”  zajęcia  
dla dzieci i rodziców (duża sala)  
18.15 – 19.00 – Podstawy gimnastyki artystycznej dla 
dziewczynek w wieku 6-10 
(duża sala, zapisy na zajęciach u instruktora) 

Środy:
10.00 – 14.00 – Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych
17.00 – 18.00 – Gimnastyka kręgosłupa dla seniorów (duża sala)
 

Czwartki:
10.00 – 14.00 – Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych 
10.00 – 11.00 – Doradztwo zawodowe (duża sala)
17.00 – 18.00 – Trening kreatywnego myślenia (duża sala) 

Piątki: 
10.00 – 14.00 – Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych 
11.00 – 12.00 – Travel with English Podróżuj z angielskim (sala 
regionalna)    
17.00 – 17.45 – Let’s play with English Angielski dla dzieci z klas 
I – III szkoły podstawowej 
18.00 – 18.45 – 365 Pozaszkolnych zajęć wolnych od telewizji  
i nudy (sala regionalna)    
                                                                                             
Soboty:
Warsztaty kulinarne z językiem angielskim „Little Master Chef – 
Mali Kucharze”  2 grupy wiekowe:
10.00 – 10.45 – dla dzieci w wieku 5-7 lat          
11.00 – 11.45 – dla dzieci w wieku 8-12 lat  

UWAGA! 
Zapisy na wszystkie zajęcia odbywają się bezpośrednio 
u instruktorów.   
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Rekrutacja do „Programu Stypendiów Pomostowych”
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do „Programu Stypendiów Pomostowych”  
dla studentów w roku akademickim 2015/2016. O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, 
którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. oraz spełniają warunki określone w Regulaminie. 
Wnioski o stypendium należy wypełnić online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. 
Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. (do godz. 16.00). Z kryteriami i regulaminem 
można zapoznać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kosakowo. 

22 kwietnia 2015 r. – Dzień Ziemi  w klasach I - III SP w Mostach 
Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w Balu Ekologicznym przygotowanym i prowadzonym przez  
wychowawców. Oprócz zabaw integrujących wykonywali zadania związane z ekologią, a wśród nich: 
segregowanie odpadów, quiz ekologiczny: PRAWDA – FAŁSZ, 
rozwiązywanie zagadek przyrodniczych, udział w bajce 
ekologicznej „Mrowisko”. Na zakończenie balu pierwszaki 

złożyły ślubowanie i zostały 
pasowane na Strażników 
Przyrody, otrzymując odznaki: 

Uczniowie klas II wzięli udział 
w Turnieju Ekologicznym,  
a uczniowie klas III wykonali 
ekologiczne plakaty. Każdy 
uczeń został też zmotywowany 
do poświęcenia 1 minuty dla Ziemi i niekorzystanie z energii o godz. 20.00 przez 
jedną minutę, bo  

ziemię mamy tylko jedną i należy o nią dbać.

24 kwietnia – Pasowanie na Czytelnika – każdy uczeń klasy pierwszej 
odwiedził Bibliotekę szkolną i został pełnoprawnym Czytelnikiem. Pasowanie prowadziła 
pani T. Pudło. Uczniowie po złożeniu ślubowania wypożyczyli pierwszą książkę ze Szkolnej 
Biblioteki. Obiecali również, że będą częstymi gośćmi biblioteki, która kryje w swoich 
książkach wiele tajemnic do odkrycia przez naszych nowych czytelników. 

„W świecie  Słowian” – 23 kwietnia  
2015 r. w Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbył się konkurs mitologiczny  
„W świecie Słowian”. Była to czwarta  
edycja gminnego konkursu organizowa- 

nego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Mostach. Po mitologii Greków,  Rzymian 
i  Egipcjan, przyszła kolej na naszych 
praprzodków i niezwykle ciekawą, choć mało 
znaną mitologię słowiańską.  Reprezentanci 
szkół z Pogórza, Dębogórza i Mostów 
musieli wykazać się  gruntowną wiedzą  
o wierzeniach i obrzędach Słowian oraz 
Prasłowian. Trzeba przyznać, że uczniowie 
byli znakomicie przygotowani. Nie 
zabrakło też wrażeń artystycznych, których  
przysporzyły tańce słowiańskie. Wiele 
emocji wzbudziła walka z użyciem broni 
dość nietypowej – worków ze słomą. 

Waleczność zawodników była tak wielka, 
iż trzeba było studzić ich zapał. Zespoły 
z trzech szkół pokazały też ciekawe 
scenki mimiczne ilustrujące polowanie  
na grubego zwierza. 
Całości tego interdyscyplinarnego konkursu 
dopełniła biżuteria słowiańska wykonana 
ze sznurka i folii aluminiowej. Efekt był 
olśniewający. 
Widzowie konkursu, czyli uczniowie klas 
IV – VI szkoły z Mostów, rozstrzygnęli 
też szkolny konkurs na najpiękniejszy 
wianek i najlepiej imitującą autentyk 
tarczę słowiańską.  Przy okazji wszyscy 
wzbogacili swoją wiedzę o symboliczne 
znaczenie wieńców oraz o wiadomości  
z zakresu uzbrojenia i stylu walki naszych 
słowiańskich przodków. Przyczynił się też 
do tego pokaz broni i walki w wykonaniu 
Bractwa Dębogórze, które ubarwiło imprezę 
swoją obecnością.
W konkursie pierwsze miejsce zajęła 
szkoła  z Mostów, drugie miejsce przyznano 
Dębogórzu, a trzecie Pogórzu.  Można  
jednak stwierdzić, że wygranymi byli  
wszyscy: uczniowie każdej szkoły 
reprezentowali wysoki poziom wiedzy  
i przygotowania do poszczególnych konku- 
rencji. Ważne,  że wszyscy dobrze się 
bawili, a najważniejsze, że sięgnęliśmy  

wspólnie do źródeł naszej kultury i odkry-
liśmy razem świat  rusałek, upiorów, strzyg  
i wiłów, których w barwnej i bogatej mitologii 
Słowian i Prasłowian nie brakuje.

Olimpiada klas najmłodszych 
– 15 kwietnia 2015r. w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Pogórzu odbyła 
się Olimpiada Sportowa dla uczniów 
z klas I – III. W Olimpiadzie Sportowej 
wzięły udział trzy nasze gminne szkoły 
reprezentowane przez dwunastoosobowe 
drużyny wyłonione spośród uczniów klas 
młodszych.  W ogólnej klasyfikacji I miejsce 
zajęli uczniowie SP Pogórze, II miejsce 
uczniowie z Dębogórza, a III miejsce 
przypadło uczniom z Mostów. 

KONKURS MITOLOGICZNY

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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XIX Międzyszkolny Konkurs Baśni, Legend i Tradycji Kaszub  
–  17 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 12 w Gdyni odbył się XIX Międzyszkolny 
Konkurs Baśni, Legend i Tradycji Kaszub, zorganizowany przez panią Marię Zarębską.  
W konkursie wystartowało 62 uczestników w 3 grupach wiekowych: I III SP, IV–VI SP  
i gimnazjum. W kategorii IV–VI SP: I MIEJSCE  – „Dębogórskie kwiatki” z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu (przedstawienie „Legenda o Mikołajku 
Nadmorskim”. GRATULUJEMY

VII Bieg Ekologiczno Przyrodniczy – 30   kwietnia 2015 r.  uczniowie 
trzech naszych gminnych szkół uczestniczyli w Biegu Ekologiczno-Przyrodniczym 
organizowanym przez naszą szkołę. Organizatorkami 
tego konkursu były p. Hanna Pacyńska i p. 
Anna Frankowska.   Dzieci podzielone zostały na 

sześcioosobowe drużyny w dwóch   kategoriach: klasy I–III i IV–VI. Trasa biegu przebiegała przez 
dębogórski las, w którym rozłożono 10 zadań do rozwiązania. Po godzinnych zmaganiach pociechy 
wracały zadowolone i uśmiechnięte do szkoły. Tu na nich czekał słodki poczęstunek: drożdżówka    
i woda. W ostatecznej punktacji zwyciężyły obydwie drużyny z Dębogórza, II miejsca zajęły dzieci  
z Pogórza – drużyna dzieci młodszych i starszych, a III miejsca przypadły w udziale drużynom z Mostów.  
Gratulujemy wszystkim uczestnikom Biegu.

Ogólnopolski turniej bezpieczeństwo w ruchu drogowym – 30 kwietnia 2015 r. w SP Dębogórze został 
zorganizowany kolejny już   Ogólnopolski turniej bezpieczeństwo w ruchu drogowym – etap gminny, w którym udział wzięli uczniowie 
ze szkół podstawowych.  Każda szkoła wystawiła reprezentację 4-osobową do etapu 
gminnego. Turniej podzielony został na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej 
części  każdy z uczestników musiał wykazać się znakomitą znajomością przepisów ruchu 
drogowego rozwiązując  dwa testy (przepisy ogólne i krzyżówki). W części praktycznej   
każdy z uczestników pokonywał  trudny tor przeszkód oraz miasteczko ruchu drogowego,  
co wymagało doświadczenia przede wszystkim w poruszaniu się na rowerze z zachowaniem 
bezpieczeństwa podczas przejazdu.  Ogólna klasyfikacja przedstawia się następująco: 
I miejsce - SP w Pogórzu,  II miejsce - ZSP w Mostach, III miejsce ZSP w Dębogórzu. 
W etapie rejonowym naszą Gminę będzie reprezentował zespół z Pogórza. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal, a reprezentacje szkół  piękne statuetki.  Sponsorem nagród 
była Firma Celstan, której   składamy serdecznie podziękowania.

Domki dla owadów – dzieci z klasy IIa i IVa w Dębogórzu mogły zbudować domek dla dzikich owadów 
zjadających szkodniki czy zapylających. Na zajęcia przyniosły: szyszki, patyki, korę, mech, grubą tekturę.  
W czasie warsztatów pociechy poznawały tajemnice owadziego świata oraz wykonywały wspólnie 
  domki  dla owadów. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem i dużą dawką wyobraźni stworzyły niezwykłe 
konstrukcje, które można umieścić w ogrodzie albo na balkonie. Jest  to łatwy  i  bezpieczny sposób, aby  
stworzyć owadom dobre miejsce do rozrodu. Brawa należą się wszystkim małym przyrodnikom: pszczółki, 
skorki i biedronki chętnie zamieszkają w waszych hotelikach :) W ramach akcji „Błękitna szkoła” proponuje 
udziałw konkursie na Najciekawszy Domek Dla Owadów.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji – w SP w Dębogórzu 
odbył się uroczysty apel z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Uczniowie klasy Va i VI  pod kierunkiem p. Marity Zygmunt  
i p. Magdaleny Piasecznej przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 Maja 
1791 r. i wyjaśnili, dlaczego jest to tak ważny dzień dla Polski. Uroczystość 
wzbogaciły patriotyczne pieśni w wykonaniu szkolnego chóru. Wszyscy 
uczniowie tego dnia byli ubrani odświętnie. Szkolna uroczystość stała się 
okazją do wspólnego świętowania, do rozmów na temat patriotyzmu i dumy 
z bycia Polakami. 

Baśnie, legendy i zwyczaje Kaszub – uczniowie z kółka kaszubskiego ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu wzięli udział  
w międzyszkolnym konkursie regionalnym pt.: „Baśnie, legendy i zwyczaje Kaszub”. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół 
nr 12 w Gdyni dnia 17.04.2015 r.

Uczniowie przedstawili inscenizację o duchach kaszubskich na podstawie bajek regionalnego pisarza Alojzego Nagla. Scenariusz  
w języku kaszubskim opracowała pani Emilia Kula – opiekun kółka kaszubskiego. W przedstawieniu  występował dziadek,  
w którego wcielił się Grzegorz i opowiadał dzieciom o duchach kaszubskich. Mamónem – duchem zakopanych skarbów była 
Daria, a duchem namawiającym do kradzenia jabłek i gruszek, Jablónem – Żanetka. 
Dzieci wsłuchiwały się w opowiadanie dziadka, śpiewały i tańczyły. Mottem bajki 
było stwierdzenie, że zwyczaje kaszubskie należy pielęgnować, co też uczynili nasi 
młodzi aktorzy. A byli nimi: Wiktoria, Oliwia, Natalka, Amelka, Daria, Andżelika, Zosia, 
Tadzio, Żanetka i Grzegorz. Przedstawienie urozmaicił taniec „Wele wele Wetka”,  
a zakończyła piosenka pt.: Kaszebsczi jezora, kaszebsczi las”.

Występ oceniało jury i przyznało II miejsce w kategorii klas młodszych. Wszyscy  
uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki oraz książki o tematyce kaszubskiej do biblioteki 
szkolnej. Dziękujemy młodym aktorom za przybliżanie kultury kaszubskiej w środowisku 
szkolnym oraz opiekunom – pani Emilii Kula i pani Elżbiecie Czaja.
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Konkurs  „Bęc – jabłkiem w głowę” – uczniowie klasy V Szkoły 
Podstawowej w Pogórzu – Jakub, Martyna i Amelia zostali laureatami konkursu 
dla trójmiejskich szkół „Bęc – jabłkiem w głowę”. Nagrodą za przygotowany  
i zaprezentowany wcześniej eksperyment, w którym uczniom udało się 
udowodnić, iż woda może krążyć w małym izolowanym środowisku, była 
możliwość zaprezentowania swojej pracy dla dużego audytorium w Centrum Nauki 
Experyment w Gdyni. Pokaz finałowy zakończył się wręczeniem dla uczestników 
nagród rzeczowych i pamiątkowych dyplomów. Opiekunem projektu i konkursu 
była Pani Ewa Rajewska.

Zabawa z animacją – prace nad 
projektem „My na Pomorzu” zakończyły 
się, a uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Pogórzu mogą pochwalić się amatorską animacją, która powstała podczas 
warsztatów filmowych. Przygodę z filmem animowanym można śmiało zaliczyć 
do jednej z kaszubskich przygód, jakich doświadczyli uczestnicy projektu 
Przedstawiono kaszubską legendę pt. „Wdzydzana” i na jej podstawie zrealizowano 
animację. Efekt pracy dużej grupy plastyków, animatorów, scenarzystów, 
fotografów, dźwiękowców można ocenić oglądając film animowany zamieszczony  
w serwisie YOUTUBE. Wszystkim, którzy włączyli się w filmową przygodę, praca nad filmem 
dostarczyła wiele radości i satysfakcji.

Znawcy ryb z Pogórza – uczniowie z klas pierwszych oraz dzieci ze  
świetlicy Szkoły Podstawowej w Pogórzu uczestniczyły w warsztatach 
edukacyjnych pt.: „Znawca Ryb”, które prowadzili animatorzy z Inter EDU Dawid 
Kubacki z Pucka.

Dzieci miały okazję poznać jakie gatunki ryb pływają w Bałtyku i które z nich są 
wyławiane przez naszych rybaków. Dowiedziały się, jak funkcjonuje organizm 
ryby i jak wygląda środowisko morskie. Szczególnie ważnym elementem zajęć 
było zaznajomienie dzieci z wartościami odżywczymi ryby oraz zachęcenie 
do wprowadzenia ryby do tygodniowego jadłospisu. Wszyscy uczestnicy za  
wspaniałą pracę otrzymali naklejkę- odznakę ZNAWCA RYB.

List królowej Elżbiety II i kanclerz Angeli Merkel do uczniów Gimnazjum w Kosakowie 
W bieżącym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum  w Kosakowie realizowali II część projektu edukacyjnego „Moja gmina w Europie”.  
Głównym celem projektu jest prezentacja szkoły oraz Gminy na terenie Unii Europejskiej. W ramach akcji promocyjnej uczniowie 
wykonują każdego roku przed  świętami wielkanocnymi prezent  dla wybranych osób. W poprzednim roku dar w postaci pisanki z herbem 
papieskim i Gminy Kosakowo otrzymał papież Franciszek. W tym roku jajka zdobione cekinami zostały wysłane do królowej Elżbiety  
II oraz kanclerz Angeli Merkel. W  kwietniu szkoła otrzymała podziękowania z Windsor Castel oraz Bundeskanzleramt.  
Pomysłodawcą oraz wykonawcą projektu jest dyrektor Adam Pop oraz katechetka pani Maria Hinca.

Sukcesy naszych Gimnazjalistów –  uczniowie Gimnazjum w Kosakowie zajęli wysokie miejsca w I Wojewódzkim Konkursie 
Językowo - Plastycznym z Języka Niemieckiego. Sebastian Marszałkowski z klasy IIIa – II miejsce, Dawid Staszewski z klasy IIb – III 
miejsce , opiekę nad konkursem  sprawowała  nauczycielka języka niemieckiego Dagmara Miotk. Gratulujemy!

21 maja 1931 r. - Józef Klebba umiera w Kosakowie

  1 maja 1950 r. - Rewa otrzymuje stałe połączenie autobusowe

24 maja 1994 r. - Gmina Kosakowo posiada własny herb

16 maja 1998 r. - poświęcenie sztandaru i uroczyste przekazanie 

          Zarządowi Gminy Kosakowo

  1 maja 2001 r. - uchwałą Rady Gminy Kosakowo utworzono sołectwo 

          Suchy Dwór

  3 maja 2002 r. – Pierwsza edycja „Marszu przez Zatokę” (pierwotna nazwa) 

         – „Marszu Śledzia”

16 maja 2005 r. - powołanie parafii w Rewie pw. Św. Rocha
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Pływanie i bieganie, czyli V Ogólnopolski Aquathlon  

w Rumii
W sobotę 25 kwietnia w   Rumii odbyła się duża ogólnopolska sportowa impreza.  
W  V Ogólnopolskim Aquathlonie Rumia 2015 rywalizowało prawie 200 zawodniczek  
i zawodników z  całej polski. Aquathlon to dyscyplina składająca się z  kombinacji 
pływania i   biegu, wywodząca się    z  triathlonu. Uczestnicy najpierw zmagali się na 
pływalni MOSiR, później ścigali się w biegach w Parku Miejskim w Rumi. Rywalizacja 
toczyła się na różnych dystansach, w zależności od wieku i zaawansowania.
Świetnie spisał się radny z Pogórza Pan Adam Fajks zajmując drugie miejsce  
w kategorii M+40 ( mężczyzn powyżej 40 lat) oraz uzyskując czas 22:45 (na dystansie: 
600m pływania – 3000m biegu). Radny reprezentował naszą Gminę prezentując się 
podczas ceremonii dekoracji w koszulce z naszym herbem.
W najbardziej prestiżowej rywalizacji (1000 m i 5000 m) w klasyfikacji open zwyciężył 
reprezentant Polski Michał Oliwa.

Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego - Yacht Club Rewa 
W sobotę 9 maja br. w Yacht Clubie 

Rewa odbyło się uroczyste otwarcie 
sezonu żeglarskiego 2015. Na terenie 
Klubu przy ulicy Koralowej w Rewie 
nastąpił oczekiwany całą zimę przez 
żeglarzy moment: w obecności bardzo 
licznie przybyłych gości, sponsorów, 
członków i przyjaciół Klubu, podniesiono 
banderę na maszcie oraz odśpiewano 
hymn „Hej me Bałtyckie morze”. 
Okolicznościowe przemówienia wygło-
sili: członkowie Zarządu Klubu, Wójt 
Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Starosta 
Pucki Jarosław Białk oraz zastępca Wójta Gminy Wejherowo Maciej Milewski. Następnie dokonano prezentacji jachtu flagowego 
Pegaz pozyskanego od Anny Gliniewicz. Nie mogło zabraknąć ogniska z muzyką szantową na żywo, gier i zabaw zręcznościowych dla 
najmłodszych. Dodatkową atrakcją był pokaz szkoły jazdy. Imprezę poprowadził główny trener Klubu Janusz Frąckowiak.     

Gminne Regaty dla Dzieci i Młodzieży 
We wtorek 23 czerwca 2015 r. od godz. 10.00 na Zatoce w Rewie odbędą się Gminne Regaty dla Dzieci i Młodzieży, organizowane przez 
Wójta Gminy Kosakowo i Yacht Club Rewa. Regaty zostaną rozegrane w następującej formule: każda szkoła podstawowa z terenu Gminy 
Kosakowo wytypuje 4 trzyosobowe załogi. YC Rewa zapewni sprzęt, zabezpieczenie, organizację oraz 12 sterników, którzy zostaną 
rozlosowani do załóg. Najlepsze trzy załogi otrzymają pamiątkowe puchary.

Drugi etap XVIII Biegowego Grand-Prix Powiatu 
Puckiego o puchar Starosty

16 maja 2015 r. przy pętli autobusowej w Mechelinkach odbył się drugi etap  
XVIII Biegowego Grand-Prix o Puchar Starosty. Do Gminy Kosakowo przyjechało 
64 zawodników z powiatu puckiego i okolic. Biegi otworzyli i nagrody wręczali: 
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik wraz z kierownikiem Referatu ds. Kultury  
i Sportu Anną Padée-Kruszczak.
W pierwszym wyścigu – juniorów na dystansie około 2,5 km – najlepsi okazali 
się: Dawid Kempa z Władysławowa i Kinga Kempa z Mrzezina. Najlepszym 
zawodnikiem z Gminy Kosakowo był drugi na mecie Maciej Kaczorowski  
z Suchego Dworu.
W biegu głównym – na dystansie około 5 km – pierwszy linię mety przekroczył 
Radosław Zajk z Redy; najlepszy biegacz z Gminy Kosakowo – Sylwester 
Swędrowski z Pogórza – wbiegł na metę jako drugi (obaj biegacze z kategorii M46-
59). Wśród kobiet trasę najszybciej pokonała Agnieszka Skosolas z Mostów; druga 

mieszkanka Gminy Kosakowo 
– Danuta Gawlik przybiegła 
jako trzecia. W pozostałych 
kategoriach wiekowych wygrywali 
odpowiednio: M16-30 – Bartosz 
Nowicki z Kosakowa, M46-59 – Piotr 
Żebrowski z Wejherowa, M60+ – 
Tadeusz Filipów z Lęborka. Spośród 
mieszkańców Gminy Kosakowo na 
podium (III miejsce w kategorii M16-
30) znalazł się jeszcze Michał Hajduk z Dębogórza. Gratulujemy zwycięzcom. Pełna 
lista wyników dostępna jest na stronie: kosakowo.pl/rkis.
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VII Otwarte Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo 
Odbędą się w niedzielę 28.06.2015 r. od godz. 10.00 na wodach zatoki w Rewie. Organizatorami Regat są: Przewodniczący Rady Gminy 
Marcin Kopitzki oraz Yacht Club Rewa.

Kolejne Zwycięstwo Lidera Dębogórze
8 maja 2015 r. na Orliku Mostach, którego byliśmy gospodarzem, odbył się kolejny turniej w ramach rozgrywek POZPN. W pierwszym 
spotkaniu wygraliśmy z zespołem z Luzina 2:1. W drugim pewnie pokonaliśmy 
zawodników z Wejherowa 6:0. W kolejnym 
spotkaniu nie udało się przechylić szali 
zwycięstwa na naszą korzyść remisując 
z silnym zespołem Jedynki Reda 2:2. W 
ostatnim spotkaniu poradziliśmy sobie 
z wymagającym przeciwnikiem, jakim 
okazał się Orkan Rumia, wygrywając 2:0. 
W ostatecznym rozrachunku zajęliśmy 
1 miejsce w turnieju. Jednocześnie 
umocniliśmy pozycje lidera w naszej grupie zyskując 4 punkty przewagi nad Jedynką 
Reda. UKS LIDER DĘBOGÓRZE GÓRĄ - TAK TRZYMAć ChŁOPAKI!
Przed naszymi zawodnikami ostatni turniej, którego gospodarzem będzie Orkan Rumia. 

Trzymamy kciuki i liczymy na kolejne sukcesy.

Windsurfing w Rewie dla dzieci i młodzieży pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo
Szkoła  Widsurfingowa Rewa Surf w Rewie prowadzona przez olimpijczyka Piotra Olewińskiego zaprasza dzieci i młodzież w wieku  od 9 
do 16 lat z Gminy Kosakowo na wakacyjne zajęcia z windsurfingu. Zajęcia prowadzone będą dwa razy w tygodniu w lipcu oraz sierpniu 
(do wyboru). Zapewniamy sprzęt, fachową kadrę i dobrą zabawę. Zapraszamy! Zapisy pod adresem e-mail: biuro rewasurf.pl. 
Informacje: tel. 600 884 433.

Yacht Club Rewa - zachęcamy dzieci i młodzież z Gminy Kosakowo do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach 
organizowanych przez Yacht Club Rewa. Na wyposażeniu Klubu znajduje się 8-metrowy jacht Pegaz, 12 łodzi klasy 
Puck, jacht Micro, 30 łodzi klas olimpijskich i przygotowawczych, 3 motorówki oraz skuter wodny. W sezonie 
organizowane są liczne zawody (m.in. Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo, Mistrzostwa Gminy Kosakowo), ligi 
żeglarskie oraz imprezy integracyjne. Adepci żeglarstwa w każdym wieku corocznie przygotowują się do egzaminów 
na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego na organizowanych w Klubie kursach. Przy Klubie działa 
również wypożyczalnia łodzi żaglowych. Kontakt: www.ycrewa.pl; e-mail: janusz.rewa@gmail.com    

Nabór do nowej grupy młodzieżowej – Sztorm Mosty, rocznik 2010 
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty prowadzi nabór chłopców do rocznika 2010. Treningi: zabawy z piłką oraz 
zajęcia Coerver Coaching odbywają się na boisku w Kosakowie przy ul. Złote Piaski w każdą sobotę od godz. 
10.00 do 11.00. Coerver Coaching to program nauki i doskonalenia umiejętności gry, skierowany i dopasowany 
do młodych adeptów piłki nożnej. Program ma na celu poprawę umiejętności gry, naukę kontroli i panowania 
nad piłką. Został opracowany na potrzeby szkolenia holenderskiej młodzieży przez Alfreda Galustiana i gwiazdę 
Chelsea – Charlie Cooke’a. Zapisy i szczegółowe informacje: tr. Michał Michalski, tel. 507 625 650 oraz tr. Łukasz 

Godlewski (zajęcia Coerver Coaching) – w internecie: sztormmosty2010.futbolowo.pl, telefonicznie lub na miejscu w godzinach zajęć.
Klub prowadzi także nabór do starszych grup – informacje i zapisy u trenerów:
- roczniki 2004/05 – tr. Paweł Formella, tel. 608 272 212 (sztormmosty2004.futbolowo.pl),
- roczniki 2006/07 – tr. Michał Janiak, tel. 792 815 847 (sztormmosty2006.futbolowo.pl),
- roczniki 2008/09 – tr. Marek Hebel, tel. 512 375 925 (sztormmosty2008.futbolowo.pl).

Bezpłatne treningi piłki nożnej dla chłopców klas I-III.
Bezpłatne treningi piłki nożnej dla chłopców z klas I-III: we wtorki od godz. 16.00 do 17.00 – boisko Orlik 2012 przy ZS-P w Mostach. 
Zajęcia prowadzą trenerzy z Gminnego Klubu Sportowego Sztorm Mosty. Więcej informacji, kontakt: tr. Paweł Formella – tel. 608 272 
212. Istnieje możliwość odbierania dzieci ze świetlicy.
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Medalistka z Dębogórza.
Do grona wyjątkowych mieszkańców Gminy Kosakowo zaliczyć można Karolinę Rzepę, mieszkankę Dębogórza, podwójną  
– indywidualnie i drużynowo – brązową medalistkę Bowlingowych Mistrzostw Świata IBSA dla osób niewidomych i słabowidzących 
w Seulu. Karolina trenuje w ramach Sekcji Niepełnosprawnych Polskiego Związku Kręglarstwa. Bowling to najpopularniejsza gra  
w kręgle, której celem jest strącenie dziesięciu pinów ustawionych w trójkąt w serii dziesięciu rund po dwa rzuty. Więcej informacji  
o sukcesach drużyny Karoliny, jak również zdjęcia z Seulu, znaleźć można na facebookowej stronie: https://www.facebook.com/SNPZK. 
Karolinie życzymy wielu dalszych sukcesów sportowych, samych strików i sparów.  
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Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
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Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI

ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław

www.argi.pl

WAŻNIEJSZE TELEFONY:
•	 Biuro	Obsługi	Interesanta	Urzędu	Gminy	
Kosakowo	–	tel. 58 660 43 43;

•	 Kancelaria	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	Rozwiązy-
wania	Problemów	Alkoholowych		
– tel. 58 620 06 95;

•	 Gimnazjum	w	Kosakowie	–	dyrektor	
Adam	Pop, tel. 58 679 23 90;

•	 Zespół	Szkolno-Przedszkolny	i	Szkolnego	
Schroniska	Młodzieżowego	w	Dębogórzu		
–	dyrektor	Halina	Foltynowicz,		
tel. 58 679 13 25;

•	 Zespół	Szkolno-Przedszkolny	w	Mostach	
–	dyrektor	Anna	Szymborska,		
tel. 58 679 13 21;

•	 Szkoła	Podstawowa	w	Pogórzu	–	dyrektor	
Rafał	Juszczyk,	tel.	58	665	76	30;

•	 Biblioteka	Publiczna	im.	Augustyna	Necla		
w	Kosakowie	–	dyrektor	Anna	Paturej,		
tel. 58 735 46 56;

•	 Zrzeszenie	Kaszubsko-Pomorskie		
o.	Dębogórze-Kosakowo		
–	prezes	Franciszek	Sorn;

•	 Kaszubski	Regionalny	Chór	„Morzanie”		
–	prezes	Hildegarda	Skurczyńska;

•	 Gminny	Klub	Sportowy	„Sztorm”	Mosty		
–	prezes	Antoni	Wica,	tel. 608 276 893; 
 

•	 Uczniowski	Klub	Sportowy	„Lider”		
Dębogórze	–	prezes	Mariusz	Wiński,		
tel. 602 385 709;

•	 Uczniowski	Klub	Sportowy	„Mosty”		
–	prezes	Kazimierz	Wróbel,		
tel. 504 005 439;

•	 Uczniowski	Ludowy	Klub	Sportowy	
„Skoczek”	Pogórze	–	prezes	Wojciech	
Niemkiewicz,	tel. 694 138 147;

•	 Klub	Żeglarski	„Yacht-Club	Rewa”		
–	szef	szkolenia	Janusz	Frąckowiak,		
tel. 501 498 422;

•	 Stowarzyszenie	Żeglarskie	„Port	Meche-
linki”	–	sekretarz	Wiesław	Chojnacki,		
tel. 696 532 152.
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Z Pogórza Lato Rusza | 07.06.2015 | godz. 13.00-23.00

„Z Pogórza Lato Rusza” to wyjątkowa 
inicjatywa trzech partnerów, Rady Dzielnicy 
Gdynia Pogórze, Gminy Kosakowo i Ga-
lerii Szperk, wskazująca na sprawne  
i umiejętne współdziałanie pomiędzy 
jednostkami lokalnego samorządu a se- 
ktorem komercyjnym. Wartość tej współ-
pracy wyraża się w korzyściach dla 
okolicznych mieszkańców, którzy zyskują 
dzięki niej ciekawą i co ważne nieodpłatną 
ofertę kulturalną, będącą alternatywą dla 
innych imprez odbywających się w nieco 
oddalonym od Pogórza, centrum miasta. 

W tym roku już po raz trzeci sezon letni 
wystartuje właśnie z Pogórza! O słoneczny 
nastrój i wyjątkowo gorącą atmosferę 
zadba muzyczna gwiazda wieczoru, 
Donatan i Cleo wraz z tancerkami. Oprócz 
części koncertowej, poza sceną, od go- 
dziny 13 na wszystkich przybyłych 
tradycyjnie już, czekać będzie masa 
atrakcji: warsztaty plastyczne i ta-
neczne, zajęcia sportowe i specjalny blok 
dotyczący bezpieczeństwa na drodze,  
a w nim symulatory i kontrolowane akcje  
ratownicze. Bogaty program dzienny 
przewiduje atrakcje dla wszystkich grup 
wiekowych, a także dla całych rodzin. 
O rozrywkę dla seniorów zadba  
w tym roku Fundacja FLY z Gdyni, która 
przeprowadzi liczne zajęcia tematyczne,  
a także zaprezentuje na scenie pokaz mody 
55+. 

W bloku scenicznym od godz. 13.00 do 18.00 
zaprezentują się liczne zespoły lokalne, młodzi 
wokaliści z okolicznych szkół i przedszkoli, chóry i 
zespoły amatorskie z Gdyni oraz Kosakowa. Wyjątkowo 
w tym roku zagości u nas również wiele pokazów 
tanecznych, zaprezentujemy m.in. Qigong, Zumbę, 
taniec hiszpański czy nowoczesny, a także układy 
cheerleaderskie w wykonaniu tancerek z ze-społu Flex. 
Nie zabraknie także licznych konkursów i zabaw.

Imprezę poprowadzą: Anna Padée-Kruszczak  
i Tomasz Podsiadły.

Już dziś zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

Miejsce wydarzenia: Parking przy Galerii Szperk | ul. 
Płk. Dąbka 338 | Kosakowo k. Gdyni
Organizatorzy: Galeria Szperk | Rada Dzielnicy Gdynia 
Pogórze | Gmina Kosakowo
Partnerzy:  Fundacja FLY | Ośrodek Szkolenia Kierowców 
„Turbo Jazda”
Sponsorzy: Energa S.A. | OPEC | EDF Polska 

Wydarzenie realizowane pod patronatem Prezydenta 
Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.

Wstęp wolny!

Z  Ż YC I A  S Z K Ó Ł
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KALENDARZ IMPREZ CZERWIEC 2015 r.
DATA GODZ. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE

Śr, 03.06.2015 09:30 Podsumowanie projektu  
„Teatr i muzyka przez wieki”

Wójt Gminy,
ZS-P w Mostach Dom Kultury w Pierwoszynie

Śr, 03.06.2015 17:00 27. kolejka V ligi:
Orlęta Reda – Sztorm Mosty Sztorm Mosty, Pomorski ZPN Boisko w Redzie

Pt, 05.06.2015 17:00 Festyn Rodzinny ZS-P w Mostach Teren szkoły w Mostach
So, 06.06.2015 – Terenowa gra ekologiczna ZS-P w Mostach Teren Gminy Kosakowo

So, 06.06.2015 17:00 28. kolejka V ligi:
Sztorm Mosty – GTS Pszczółki Sztorm Mosty, Pomorski ZPN Boisko w Kosakowie

N, 07.06.2015 12:00 Z Pogórza Lato Rusza: Gwiazda programu: 
„Donatan & Cleo”

Wójt Gminy,
Rada Miasta Gdyni,

Galeria Szperk

Plac przy Galerii Szperk  
w Pogórzu

Pt, 12.06.2015 10:00 V Regaty Samorządowe o Puchar Marszałka Urząd Marszałkowski,
HOM Puck Zatoka w Pucku

So, 13.06.2015 09:00 Sztorm Mosty-Cup – Ogólnopolski Turniej 
Piłki Nożnej (rocznik 2008) Sztorm Mosty Boisko przy Złotych Piaskach 

w Kosakowie

So, 13.06.2015 11:00 Jantarowi Bôt – XIV Przegląd Pieśni  
o Morzu

Wójt Gminy,
ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów 
w Kosakowie

So, 13.06.2015 – Święto Regionalne ZS-PiSSM w Dębogórzu Teren szkoły w Dębogórzu

So, 13.06.2015 17:00 29. kolejka V ligi:
GKS Sierakowice – Sztorm Mosty Sztorm Mosty, Pomorski ZPN Boisko w Sierakowicach

N, 14.06.2015 10:00 Memoriał Teresy Remiszewskiej – regaty Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

N, 14.06.2015 15:00 X Spotkania Chóralne Wójt Gminy,
Chór Morzanie Dom Kaszubski w Dębogórzu

Pn, 15.06.2015 10:00 III Festiwal Piosenki Przedszkolaków – 
„Piosenka kaszubska” ZS-PiSSM w Dębogórzu ZS-PiSSM w Dębogórzu

Cz, 18.06.2015 10:00 Olimpiada Letnia Szkół Podstawowych ZS-P w Mostach Boisko Orlik w Mostach

Pt, 19.06.2015 – Podsumowanie międzynarodowego projektu 
„Nature – water”

Wójt Gminy,
ZS-P w Mostach Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 20.06.2015 14:00 30. kolejka V ligi i zakończenie sezonu:
Sztorm Mosty – GKS Kowale Sztorm Mosty, Pomorski ZPN Boisko w Kosakowie

So, 20.06.2015 16:00 Uroczysta sesja popularnonaukowa Wójt Gminy Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 20.06.2015 18:00
Uroczystość Wmurowania Tablic w 

Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi 
Morza im. Marsz. Józefa Piłsudskiego

Wójt Gminy Aleja Zasłużonych Ludzi 
Morza w Rewie

So, 20.06.2015 18:00 Sobótki Sołeckie: Kazimierz Wójt Gminy, Rada Sołecka, 
Sołtys Kazimierz

N, 21.06.2015 14:00 Sobótki Sołeckie: Kosakowo i Mosty Wójt Gminy, Rady Sołeckie, 
Sołtysi, Sztorm Mosty Kosakowo

Wt, 23.06.2015 10:00 Gminne Regaty dla Dzieci i Młodzieży Wójt Gminy,
Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Wt, 23.06.2015 18:00 /
20:00

Sobótki Sołeckie: Pierwoszyno, Pogórze, 
Dębogórze i Dębogórze Wybudowanie

Wójt Gminy, Rady Sołeckie, 
Sołtysi

Pierwoszyno / Pogórze / 
Dębogórze

Pt, 26.06.2015 – Zakończenie roku szkolnego Szkoły w Gminie Kosakowo Szkoły w Gminie Kosakowo

So, 27.06.2015 09:00 Sztorm Mosty-Cup – Ogólnopolski Turniej 
Piłki Nożnej (rocznik 2002) Sztorm Mosty Boisko przy Złotych Piaskach 

w Kosakowie

So, 27.06.2015 10:00 XVIII Biegowe GP Pow. Puckiego o Puchar 
Starosty – 3. etap w Krokowej

LKS Puck,
Gmina Krokowa Krokowa

So, 27.06.2015 12:00 V Kosakowski Festyn Rodzinny Wójt Gminy,
Mieszkańcy ul. Kalinowej

Boisko przy PEKO  
w Kosakowie

So, 27.06.2015 – Sobótki Sołeckie: Mechelinki Wójt Gminy, Rada Sołecka, 
Sołtys Mechelinki

przełom czerwca  
i lipca 2015 – Pielgrzymka łodziami z Mechelinek do Pucka 

na odpust św. Piotra i Pawła

Sołectwo Mechelinki
Port Mechelinki

Rybacy
Mechelinki – Puck

N, 28.06.2015 10:00 VII Otwarte Regaty o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo

Przew. Rady Gminy,
Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Pn, 29.06.2015 – Początek wakacji letnich
(wakacje: 29.06.2015 – 31.08.2015) – Szkoły w Gminie Kosakowo

Śr, 01.07.2015 15:00 Open’er Festival
(01-04.07.2015, w godz. 15:00-04:00 Alter Art Teren lotniska Gdynia-

Kosakowo

So, 04.07.2015 – XVII Zjazd Kaszubów
Zrzeszenie Kaszubsko-

Pomorskie, ZKP o. 
Dębogórze-Kosakowo

Reda

So, 18.07.2015 10:00 XVIII Biegowe GP Pow. Puckiego o Puchar 
Starosty – 4. etap w Helu

LKS Puck,
Miasto Hel Hel

So, 25.07.2015 16:00
Muzyczne plażowanie w Mechelinkach 

oraz Wybory Małej Miss Lata 2015:
Gwiazda programu: „Power Play”

Wójt Gminy Scena Plenerowa  
w Mechelinkach

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

Nieśmiałek Stefan z  Pogórza lat 80
Pliszko  Jacek z Mostów lat 58

Duda Marian z Mostów  lat 77

Krasowska Janina z Dębogórza , lat 96

Borucka Jadwiga z Mostów lat 90

Bazan Józef z Dębogórza, lat 62

Grzybowski Jerzy z  Kosakowa lat 66

Przyłucka Helena z Dębogórza Wybudowania lat 58
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UWAGA MIESZKAŃCY!

15 czerwca 2015 r.

Wójt Gminy Kosakowo
oraz 

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” informują, że

 
na terenie gminy Kosakowo otwarty zostanie

Do punktu mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie oddać powstające w gospodarstwie 
domowym odpady niebezpieczne takie jak:
· domowy sprzęt elektryczny i elektroniczny,
· zużyte baterie i akumulatory,
· odpady zawierające rtęć (termometry, świetlówki, żarówki energooszczędne),
· farby, lakiery, rozpuszczalniki,
· oleje przepracowane, smary, środki do konserwacji metali itp.,
· przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki.

Jednocześnie informujemy, że każdy mieszkaniec gmin należących do KZG „Dolina 
Redy i Chylonki” może oddać nieodpłatnie odpady niebezpieczne również w innych 
całorocznych punktach funkcjonujących na terenie Związku. 

Wykaz adresów punktów oraz godzin ich otwarcia dostępny jest na stronie  www.kzg.pl

Punkt nie przyjmuje odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia 
działalności gospodarczej.

PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 
I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (PZON) 

Wyrzucanie odpadów niebezpiecznych do pojemnika na odpady zmieszane oraz 
samodzielny demontaż elektro-sprzętu jest prawnie zakazane i karalne.

!

!

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 
15:00 – 18:00
soboty: 9:00 – 15:00

Lokalizacja: 
KOSAKOWO,
 UL. CHRZANOWSKIEGO 44
(na terenie PEKO)
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„Gmina Kosakowo –
są takie miejsca, są tacy ludzie…”

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

Rybacki trud grupy ludzi stworzył osadę, w której na kanwie roku kalendarzowego powstały zwyczaje i obrzędy, 
przechodzące z czasem w obyczaj, a jednocześnie rodził się niepowtarzalny etos rybackiej pracy. Dzisiaj jesteśmy 
świadkami wtapiania się tego zjawiska w codzienną rzeczywistość XXI wieku, ale pewne rzeczy pozostają nieodłącznym 
elementem krajobrazu: morze, brzeg i łódź rybacka. 
Od zarania dziejów rybołówstwa łodziowego nad Zatoką 
Pucką jej brzeg zdobiły spoczywające na strądzie ociężałe 
i wysmołowane łodzie rybackie. Od strony lądu kryły 
zazwyczaj za welonami sieci suszące się na diżkach albo 
sztekach, a pomiędzy tymi ostatnimi dostrzec można 
było długie i poziome ramiona kilku szpel.
W początkach ubiegłego wieku wiosłowe i żaglowe 
łodzie poczęto zastępować motorowymi, co zwiększyło 
zasięg rybołówstwa i uzyskiwaną masę złowionych ryb. 
W rybackich obejściach dostatek powoli zaczynał wy-
pierać biedę.
Z nastaniem pierwszych lat XXI wieku do Mechelińskiego 
brzegu podeszły około ośmio i pół metrowe kutry 
motorowe, które w sposób niezamierzony wymusiły 
budowę przystani dla rybaków łodziowych – pierwszej na 
zachodnim brzegu Zatoki Puckiej, prawdziwie rybackiej, 
z pełną infrastrukturą lądową.
Czas mija… Wspomnienia jako swoisty utrwalacz 
przeszłości nie pozwolą zatrzeć ludzkiej pamięci zasłużonych dla Mechelińskiego rybołówstwa łodziowego nazwisk 
takich rodów jak: Barlaszowie, Borscy, Budzisz, Białkowscy, Konkolowie, Kunkielowie, Kupcowie, Muzowie, Paszkowie, 
Pieczkowie, Reccy i wielu innych. Dzisiaj na Mechelińskim brzegu rybacką powinność czynią rodziny: Czapp, Grabińscy, 
Litwin, Machola, Mazur, Niczke i Szulc.

Alicja Litwin z domu Nadolska – najsłynniejsza kobieta - rybak z Gminy 
Kosakowo, czynnie zajmująca się rybołówstwem. Pochodzi z Wąpielsk, nieopodal 
Torunia. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, które odziedziczył po nich syn,  
a pani Alicja, z zawodu krawcowa, w 1991 r. wyszła za mąż za pana Stefana Litwina 
i przeprowadziła się do Mostów, gdzie mieszka do dziś. Od tego czasu – jak 
sama twierdzi – zakochała się w morzu już na zawsze. Kiedy mąż zajmował się  
prowadzeniem działalności gospodarczej, pani Alicja poświęciła się wychowaniu 
dzieci: Waldemara i Mateusza. 
W późnych latach dziewięćdziesiątych małżeństwo zajęło się rybołówstwem, 
kultywując tradycyjne jego formy. Dzisiaj posiadają dwie łodzie rybackie,  
z których jedna jest obecnie remontowana: zmieniający się nieustannie pejzaż 
Mechelinek umożliwił sprawne dokonanie napraw i konserwacji na miejscu  
w niedawno powstałej hali remontowej. Pani Alicja – jak podkreśla jej małżonek  
– to kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi, nie tylko szyje i przygotowuje 
siatki, ale wykonuje każdą pracę związaną z ciężkim zawodem rybaka: nawet taką, 
która pozornie zarezerwowana 
jest dla mężczyzn i wymaga 
niemałej siły fizycznej oraz 

dużych umiejętności. Warto podkreślić, że pracowitość idzie u pani Alicji  
w parze z niezwykłą skromnością. Synowie często pomagają rodzicom. 
Oczkiem w głowie całej rodziny jest niezwykle przyjazny pies Gumiś. 
Rybołówstwo, choć zajmujące w życiu tej rodziny miejsce szczególne, 
to nie jedyne zajęcie pani Alicji. Oprócz tego państwo Litwin prowadzą 
gospodarstwo rolne, którym zajmują się wszyscy członkowie rodziny. 
Pani Alicja, jak sama twierdzi, nie ma zbyt dużo wolnego czasu, 
niemniej jednak w wolnych chwilach poświęca się swoim pasjom: 
ogrodnictwu i szyciu – nie zapomniała o swoim zawodzie, choć dziś to 
już przede wszystkim tylko hobby. Poza tym bohaterka tego wydania 
cyklu o niezwykłych mieszkańcach Gminy Kosakowo słynie z doskonale 
przyrządzanych dań z ryb, przy czym najbardziej ceni potrawy z tych – 
o ile wolno się tak wyrazić – najbardziej pospolitych: świeżej flądry lub 
śledzia.


