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Kosakowo
Lipiec 2015 r.

ZAPROSZENIE
NA DOŻYNKI
GMINNE
Wójt Gminy Kosakowo
wraz z Sołtysami
zapraszają na Święto
Plonów
– tradycyjne Gminne
Dożynki,
które odbędą się
6 września 2015 r.
o godz. 14:00
na placu przy ulicy
Żeromskiego
w Kosakowie.
W programie min.: barwny
korowód
dożynkowy,
który
wyruszy o godz. 13:45, uroczysta
Msza Święta, a następnie gry,
zabawy, konkursy dla dzieci,
sołectw i sołtysów oraz występy
artystyczne. Wieczór należeć
będzie do Gwiazd tegorocznych
Dożynek – zespołów Voyager oraz
Impuls.

R A D Y I W Ó J TA G M I N Y KO S A KO W O

AKTUALNOŚCI

Uchwały podjęte na XIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 30 czerwca 2015 roku
1. Uchwała NR XIII/56/2015 w sprawie wydania opinii dotyczącej ustalenia granic przystani morskiej „Mechelinki” w Mechelinkach
gmina Kosakowo.
2. Uchwała NR XIII/57/2015 w sprawie ustalenia siedziby oddziałów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. kadm. Xawerego Czernickiego
w Pogórzu oraz miejsc prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
3. Uchwała Nr XIII/58/2015 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2015-2023.
4. Uchwała Nr XIII/59/2015 zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2015.
5. Uchwała Nr XIII/60/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Kosakowo do spraw Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej.
6. Uchwała Nr XIII/61/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Kosakowo do spraw Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej.
7. Uchwała Nr XIII/62/2015 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 3 na obszarze Gminy Kosakowo.

Trzymamy kurs na rozwój gminy
Dziękujemy mieszkańcom gminy za wpływające słowa
uznania w związku z oddaniem w ostatnim czasie do eksploatacji
nowoczesnego kompleksu Gimnazjum z częścią dydaktyczną,
basenem, boiskami, parkingiem na 180 miejsc oraz Przystani
rybackiej w Mechelinkach z bulwarem nadmorskim. Inwestycjami,
jakimi niewiele gmin, szczególnie wiejskich mogłoby się
pochwalić. Było to możliwe dzięki oszczędnej gospodarce
środkami publicznymi, pozwalającej na przeznaczanie w
naszej gminie niemałych środków budżetowych na inwestycje
(prawie połowy budżetu gminy), ale także dzięki środkom z Unii
Europejskiej i pozyskanym z innych źródeł.
Przed nami kolejne potrzebne i bardzo kosztowne inwestycje:
budowa Szkoły Podstawowej w Pogórzu (w którym w szybkim
tempie przybywa ludności, szczególnie rodzin z dziećmi) oraz
budowa ul. Derdowskiego. Jednocześnie nie zaniedbuje się
budowy dróg.
Jeśli się rozejrzymy, widać, że Gmina się rozwija. W ostatnich latach
powstało wiele inwestycji: Przystań rybacka i Aleja Nadmorska
w Mechelinkach, promenada w Rewie, kompleks gimnazjum
z halą sportową i pływalnią   drogi, oświetlenie uliczne, boiska,
ośrodki kultury, miejsca rekreacji itd. Po wybudowaniu szkoły
w Pogórzu i ul. Derdowskiego przyjdzie kolej na dalszą rozbudowę
dróg i oświetlenia, oraz budowę kanalizacji burzowej. Wójt, jako
mieszkaniec Gminy Kosakowo cieszy się z jej rozwoju, gdyż – jak
mówi – działając dla mieszkańców, działa także dla siebie. Nie
byłoby to możliwe bez wsparcia radnych Gminy i zgody w radzie,
która buduje.
Są jednak tacy, którzy uważają, że im lepiej, tym gorzej. Ciągle
szukają argumentów, że nie jest dobrze. No bo jak inaczej
pozbyć się urzędującego Wójta, który stara się poprawiać jakość
życia mieszkańców? Henryk Palczewski nie odpuszcza. Znowu
opublikował teksty zawierające nieprawdziwe informacje
i fałszywe tezy, mogące wprowadzić Czytelników w błąd.
W poszukiwaniu haków na Wójta – wielokrotnie zwracał się
w wielu sprawach do tut. urzędu, uzyskiwał informacje, dokumenty,
a także uczestniczył w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach
komisji i jest zorientowany. Więc o co chodzi? Dlaczego znowu
manipuluje i straszy? Przecież nie jest znawcą w każdym temacie,
ani biegłym, a jednak wie lepiej?
Odnosząc się jedynie do niektórych spośród ostatnich (licznych)
publikacji H. Palczewskiego, co do których będziemy wnosić o ich
sprostowanie informujemy:

1. Sprawa budowy Gimnazjum

– w ofercie Sport
StadiaNet GmbH, która została odrzucona przez Wójta Gminy,
firma ta za kwotę 55,4 mln zł zaoferowała się wybudować:
budynek dydaktyczny, małe boisko wielofunkcyjne 44x24m,
budynek trafostacji, parking na 30 pojazdów, dojścia, dojazdy
i uzbrojenie działki w media.

Wykonawca Hartuna sp. z o.o., którego oferta została wybrana,
za kwotę 32,3 mln zł wybudował: budynek dydaktyczny,
halę sportową z boiskiem 40x20m, budynek pływalni krytej
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z: sześciotorowym basenem pływackim 25x16m, brodzikiem
rekreacyjnym, salami sportowymi do tańca, fitness i siłownią; zespół boisk wielofunkcyjnych typu Orlik wraz z bieżniami
i skoczniami, budynek trafostacji, parking na ok.180 pojazdów,
dojścia dojazdy i uzbrojenie działki w media.
Która oferta zatem była korzystniejsza i gdzie działanie na szkodę
interesu publicznego?
Prawdą jest, że Gmina Kosakowo unieważniła postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, w którym udział brała
spółka Sport StadiaNet GmbH. Unieważnienie postępowania
nastąpiło z tego powodu, że cena najkorzystniejszej oferty
przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Zastosowanie znalazł zatem art. 93
ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, który obliguje
Zamawiającego do unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w opisanej sytuacji. Sport StadiaNet
GmbH złożyła protest wobec unieważnienia postępowania.
Protest ten nie został uwzględniony. Sport StadiaNet GmbH
zrezygnowała z wnoszenia dalszych środków odwoławczych
wobec unieważnienia postępowania – w tym odwołania do
Krajowej Izby Odwoławczej.
Do dnia dzisiejszego toczy się przed Sądem Okręgowym
w pierwszej instancji postępowanie w sprawie z powództwa Sport
StadiaNet GmbH. Sprawa odbywa się przed Sądem Okręgowym
w Gdańsku. Gmina Kosakowo uznaje roszczenie Sport StadiaNet
GmbH za całkowicie bezzasadne. W sprawie sporządzonych
zostało dotychczas kilka opinii biegłych, z których żadna nie
potwierdziła prawidłowości wyliczeń dokonanych przez Sport
StadiaNet GmbH w celu wykazania rzekomej szkody.

2. Sprawa Przystani Rybackiej w Mechelinkach.

Budowa przystani rybackiej w Mechelinkach została zrealizowana
po zawarciu dwóch umów na finansowanie jej budowy ze środków
UE, którymi dysponuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Umowy dotyczyły: „Zagospodarowania przystani
rybackiej w Mechelinkach” oraz „Doposażenia przystani rybackiej
w dalbę i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa
obsługi łodzi rybackich”. Wynikające z w/w umów zobowiązania
podlegają ścisłej i pełnej kontroli właściwych instytucji
wymienionych w umowie, tj. Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli skarbowej
oraz innych podmiotów upoważnionych.
Jako urząd publiczny z całą powagą i pokorą przyjmujemy
wszystkie krytyczne opinie dotyczące działalności tut. organów
Gminy. Jednak nie możemy pozostawić bez odpowiedzi i nie odnieść
się do nieprawdziwych, przedstawianych wybiórczo informacji
i wynikających z nich fałszywych tez, oskarżających bezpodstawnie
Wójta Gminy, wypowiadanych publicznie przez osobę nie
posiadającą znajomości rzeczy.

AKTUALNOŚCI

Zmiany w Komisji ds. Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej
Rada Gminy Kosakowo podczas XIII Zwyczajnej Sesji w dniu 30 czerwca dokonała zmiany w składzie Komisji ds. Ekologii, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej.
W związku ze złożoną przez Radnego Sylwestra Litwina pisemną rezygnacją z funkcji Przewodniczącego oraz z funkcji członka w/w
Komisji,  Rada Gminy poprzez głosowanie odwołała Radnego Litwina z pełnionych funkcji, a na jego miejsce powołała Radnego Marcina
Majek, który został zarówno członkiem jak i Przewodniczącym Komisji ds. Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej.

Pierwsza Kancelaria Notarialna w Gminie Kosakowo
Informujemy, że w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 12 została otwarta Kancelaria Notarialna notariusz Katarzyny TrzecieckiejGąsiorek. Kancelaria czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 16. Tel.: 58380 12 62  i  732725090,
adres e-mail: notariuszkosakowo@gmail.com, www.notariuszkosakowo.pl

Zmiany w obsłudze komunikacyjnej Gminy Kosakowo
W związku ze zmianą obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Pogórzu dla klas IV – VI, w trosce o bezpieczeństwo i komfort dzieci
raz młodzieży dojeżdżającej do Gimnazjum w Kosakowie, od dnia 1 września br. zostanie uruchomione dodatkowe połączenie
autobusowe w dni powszednie roku szkolnego na trasie Suchy Dwór – Kosakowo Urząd Gminy.
W celu stworzenia możliwości dojazdu z Dębogórza Wybudowania do Szkoły Podstawowej w Dębogórzu i do Gimnazjum w Kosakowie
również od 1 września br. nastąpi wydłużenie wybranych kursów linii 165 do ul. Mostowej w Dębogórzu Wybudowaniu.
Zmiany w kursowaniu autobusów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.zkmgdynia.pl oraz w postaci nowych rozkładów
jazdy na przystankach.

OPŁATA TARGOWA
Z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i opłatach lokalnych
( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849)
Art. 15. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.
2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.
2b. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.
3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych
oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.
Art. 16. Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości
w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

z orzecznictwa:
Za targowisko, w rozumieniu ustawy, należy uznać nie tylko miejsca odpowiadające warunkom przewidzianym w dekrecie o targach
i targowiskach, ale każde miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaż.
•
Artykuł 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych posługuje się szerokim pojęciem targowiska, dla którego istotne jest
jedynie prowadzenie sprzedaży określonego charakteru, natomiast nie ma znaczenia fakt w jakim miejscu sprzedaż jest dokonywana.
•

Targowiskiem są „wszelkie miejsca”, w których prowadzony jest handel (sprzedaż) w formach wskazanych przykładowo przez
ustawę o podatkach i opłatach lokalnych;

•

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie jest wyłączony obowiązek uiszczenia
opłaty targowej za prowadzenie działalności handlowej na chodniku, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie
przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)

•

Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z momentem dokonywania w danym dniu sprzedaży na targowisku.
Zdarzeniem prawnym, z którym ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wiąże obowiązek uiszczenia opłaty targowej, jest
dokonywanie sprzedaży.

•

Opłatę targową, o której mowa w art. 15 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, pobiera się niezależnie
od tego czy sprzedaż odbywa się na targowisku miejskim prowadzonym przez gminę, inną jednostkę zarządzającą targowiskiem,
czy też na targowisku prowadzonym na terenie prywatnym.*W razie odmowy uiszczenia opłaty targowej przez osobę dokonującą
sprzedaży na targowisku mają zastosowanie art. 5 ust. 3 ustawy o zobowiązaniach podatkowych o wydaniu decyzji, ustalającej
wysokość zobowiązania oraz art. 20 tej ustawy o odsetkach za zwłokę.

Opłata targowa na terenie Gminy Kosakowo pobierana jest na zasadach i w wysokościach ustalonych w uchwale nr
XX/40/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kosakowo,
ze zmianą uchwałą nr XLV/99/2009 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany stawek opłaty
targowej na terenie Gminy Kosakowo, w której ustalono dzienną stawkę opłaty targowej w następującej wysokości:  
10 zł. od każdego stanowiska. Zwalnia się z opłaty targowej działalność handlową na jarmarkach i festynach
promujących kulturę i twórców ludowych.
Uchwała Rady Gminy Kosakowo o opłacie targowej została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr
53 z dnia 17 czerwca 2008r., poz. 1509 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zmiana uchwały w Dz. Urzędowym
Województwa Pomorskiego Nr 5 z dnia 14 stycznia 2010r.
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INFORMACJA DLA ROLNIKÓW: PORADY, WNIOSKI, USTAWY

Rolników i wszystkich zainteresowanych informujemy, iż pożyteczne porady, formularze wniosków znaleźć można na stronie
internetowej Pomorskiej Izby Rolniczej: www.pir.home.pl. Na stronie w zakładce Ważne informacje pod Szkodami łowieckimi znajdują
się szczegółowe poradniki dla rolników, wzory pozwu sądowego o zapłatę, wzór wezwania do zapłaty, wzór wniosku o mediację
lub polubowne oszacowanie szkody, wzór udzielenia pełnomocnictwa, wzór protokołu oszacowania szkody, wzór zawiadomienia
o planowanym zbiorze rośliny, wzór zgłoszenia szkody, Ustawę Prawo Łowieckie oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody
w uprawach i płodach rolnych. Zachęcamy do skorzystania z wszelkich informacji na ww. stronie.   

UWAGA MIESZKAŃCY UL. SEZAMKOWEJ W DĘBOGÓRZU

Informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych z ul. Sezamkowej w Dębogórzu odbywać się będzie w środy (w tym samym dniu,
co odbiór z Kosakowa). Najbliższy odbiór odbędzie się 12 sierpnia 2015 roku, kolejne odbywać się będą planowo co dwa tygodnie.
W przypadku odpadów segregowanych należy przygotowywać je do odbioru w czwartki począwszy od 30 lipca 2015 roku
w częstotliwości co 2 tygodnie w tym samym dniu (analogiczny harmonogram obowiązuje mieszkańców Kosakowa).

Kontenery na odzież
Informujemy, że na terenie gminy Kosakowo zostały ustawione
pojemniki na odzież używaną i obuwie – przez Mariatex sp. z o.o.
z siedzibą w Rakowicach Wielkich 1, 59-600 Lwówek Śląski tel.
882844388 oraz Tesso sp. j., ul. Spokojna 20a, 81-549 Gdynia, tel.
504264130, na warunkach uzgodnionych z tut. Urzędem Gminy.  
Aby prawidłowo przeprowadzać segregację odpadów, ubrania,
buty, tekstylia, paski, torebki, zabawki należy oddać do
pojemników na odzież używaną zlokalizowanych na terenie całej
gminy. Podajemy wykaz punktów:
Mariatex sp. z o.o.
KOSAKOWO ul. Nad Stawem, MOSTY ul. Kasztanowa – plac zabaw,
PIERWOSZYNO, ul. Kaszubska – plac zabaw
Tesso sp. j.
KOSAKOWO ul. Żeromskiego / Fiołkowa (okolice GOPSU),
DĘBOGÓRZE ul. Pomorska/ Owocowa – Dom Kaszubski, SUCHY
DWÓR ul. Szkolna / Dąbrowskiego – ŚWIETLICA SOŁECKA,
POGÓRZE ul. Słowackiego – dom socjalny, KAZIMIERZ ul. Majowa  
- przedszkole, REWA ul. Morska 46, MECHELINKI ul. Nadmorska 34
– świetlica solecka, PIERWOSZYNO ul. Boczna 11.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Przypominamy, iż w ramach wnoszonej opłaty za odbiór
odpadów komunalnych mieszkańcy mają możliwość otrzymania
bezpłatnie worka typu BIG-BAG na odpady budowlane
i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych
wykonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
– w ilości do 1 m 3 / rok na lokal mieszkalny. Zapotrzebowania
należy zgłaszać indywidualnie przez właścicieli nieruchomości
do przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne z terenu
Gminy Kosakowo(tel. 58673 04 20).
Do odpadów budowlanych w ramach ponoszonej opłaty zalicza się
powstałe w trakcie przeprowadzanym remoncie w gospodarstwie
domowym:
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•
gruz: ceglany, ceramiczny i betonowy; tynki, gips, cement;
•
gleba i grunt z wykopów;
Do innych odpadów budowlanych należą:
•
elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna);
•
instalacje metalowe i PVC (wanny, armatura, przewody
wodociągowe i kanalizacyjne);
•
odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi,
okna, posadzki, boazeria), materiały izolacyjne, instalacje
elektryczne, styropian;
•
złom, stal zbrojeniowa.
Odbiór takiego rodzaju odpadów odbywa się na indywidualne
zgłoszenie. Kosztem ich wywozu obciąża się właścicieli
nieruchomości.

Stowarzyszenie Nasza Ziemia informuje:

16 lipca miała miejsce kolejna akcja sprzątania Gminy. Wzięło
w niej udział pięciu członków Stowarzyszenia Nasza Ziemia oraz
turysta rowerowy z Gdańska.
Na obrzeżach lasu w Pierwoszynie od strony Kosakowa, na plaży
w Rewie od parkingu w stronę Beki, w Mostach wzdłuż kanału
ściekowego oraz likwidując stare wysypisko butelek szklanych na
końcu ulicy Ogrodników - zebrano 8 worków śmieci.
Coraz częściej spotykamy mieszkańców, którzy podczas spacerów
również zbierają porzucone butelki i puszki. Nasza ziemia niech
lśni czystością.

AKTUALNOŚCI

Sprzątajmy po swoich pupilach!
Okazuje się, że nietrudno wdepnąć u nas w psią kupę, czy to w parku, na skwerze, czy
chodniku. I bez wątpienia nie jest to miłe doświadczenie, o względach higienicznych nie
wspominając.
Przypominamy, że w przyjętym przez Radę Gminy Kosakowo „Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo”, który obowiązani jesteśmy przestrzegać,
wprowadzono następujący zapis: „Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania psich
odchodów z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku,
z chodników, ulic, trawników i innych terenów służących do użytku publicznego”.
Kto nie wykonuje powyższych obowiązków naraża się na karę grzywny. Egzekwowaniem
powyższych przepisów zajmuje się Straż Gminna.
Abu ułatwić wykonywanie w/w obowiązku w 2014 roku zakupiono i rozstawiono kilka
sztuk koszy ulicznych na odpady komunalne, które wyposażone są w dystrybutory
worków na psie odchody. Kosze będą sukcesywnie rozstawiane w poszczególnych
miejscowościach. Apelujemy do właścicieli psów – sprzątajcie po swoich pupilach.

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców

Zawieszenie działalności
Agencji Pocztowej Mosty
Jak nas informuje Poczta Polska S.A.,
w związku z rezygnacją agenta pocztowego
z dotychczasowej współpracy (likwidacja
działalności gospodarczej) z dniem 18 lipca
2015 r. zawieszona została działalność
usługowa Agencji Pocztowej Mosty.
Najbliższą czynną placówką pocztową
jest Filia Urzędu Pocztowego Gdynia 1
w Kosakowie, mieszcząca się przy ul.
Stefana Żeromskiego 53, czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 10:0018:00
Poczta Polska S.A. jest zainteresowana
wznowieniem działalności ww placówki
pocztowej i pozyskaniem podmiotu
gospodarczego zainteresowanego podjęciem współpracy w zakresie prowadzenia
Agencji pocztowej w miejscowości Mosty.

Dodatkowe urządzenia fitness
z dofinansowaniem unijnym

Dziękujemy za przeprowadzenie przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Wejherowie bezpłatnych konsultacji, w ramach Mobilnych Punktów
w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla mieszkańców Gminy, w szczególności
przedsiębiorców oraz osób pragnących otworzyć działalność gospodarczą w okresie
2015-2020.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie w ramach Mobilnych
Punktów Informacji Europejskiej  obejmuje swym działaniem gminy powiatu puckiego.
Bezpłatne konsultacje odbyły się w Gminie Kosakowo już trzykrotnie – w dniach:  
16.04.2015 r., 29.05.2015 r. oraz   09.07.2015 r. w siedzibie Urzędu, o czym wcześniej
informowaliśmy. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Z dniem 22.06.2015 r., podpisano umowę
o dofinansowanie projektu pn.: Fitness
integruje – utworzenie wewnętrznych
stref rekreacji ruchowej w Mechelinkach,
Kazimierzu, Dębogórzu Wybudowaniu,
Suchym
Dworze.
Dofinansowanie
unijne w wysokości do 75%   kosztów
kwalifikowalnych, tj. 87 342 zł przyznano
ze środków Unii Europejskiej   w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój
wsi” 4 siłowni zewnętrznych. Zakres

projektu obejmuje  zakup i montaż 4 zestawów
zewnętrznej rekreacji ruchowej (outdoor
fitness),  zawierających następujące urządzenia:
wyciąg górny, Twister-wahadło, wioślarz,
biegacz oraz orbitrek, które zamontowano na
przystosowanej do tego twardej podbudowie
– placach   z kostki. Zadanie   zakończono
w połowie 2015 r.

Mieszkańcy mieli okazję dowiedzieć się o źródłach dofinansowania oraz skonsultować
swoje pomysły w zakresie rozwinięcia działalności gospodarczej w oparciu
o dofinansowania unijne oraz innych instytucji pomocowych. Szczególne podziękowania
kierujemy do Pani Anny Wiśniewskiej, która z wielką otwartością podchodziła do pytań,
wątpliwości i pomysłów potencjalnych wnioskodawców.

Konsultacje zostaną wznowione po przerwie wakacyjnej. W lipcu i w sierpniu
w razie potrzeby zapraszamy do siedziby punktu: 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, fax: 58572 94 54,
email: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl;

Godziny otwarcia Punktu: poniedziałek: 7:30-17:30,
wtorek-piątek: 7:30-15:30,

www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

www.pomorskiewunii.eu

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt wspólfinansowany ze
środków Uni Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
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Wieści od Zrzeszeńców

Z ŻYCIA
SOŁECTW
Pierwoszyno - „Sobótki w Pierwoszynie”.
We wtorek 23 czerwca 2015 r., na boisku
sportowym w Pierwoszynie, odbył się
Wieczór Sobótkowy. Wietrzna i deszczowa
pogoda nie przeszkodziła w dobrej zabawie
– w programie imprezy nie zabrakło
ogniska z kiełbaskami, muzyki na żywo
w
wykonaniu
Tadeusza
Korthlasa,
konkursów dla dzieci i dorosłych oraz
korowodów. Tańce i zabawy trwały do
godziny 22.30.
Organizatorzy Sobótek składają serdeczne
podziękowania koleżankom z Rady Sołeckiej:
Alinie Szydowskiej, Annie Truchanowicz,
Bożenie Mikickiej i Danucie MiottkeThurmer. Szczególne podziękowania należą
się również koleżankom i kolegom z klubu
KTG „Wierchy” za wsparcie finansowe
i pomoc w organizacji imprezy.
Dębogórze – „III Zawody Wędkarskie
w
Dębogórzu”.
Sołtys
Dębogórza
i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo wraz z Wójtem
Gminy zapraszają już po raz trzeci na
Zawody Wędkarskie. Zawody odbędą się
nad stawem w Dębogórzu w sobotę 22
sierpnia 2015 r. o godzinie 10.00. Tym
razem do rywalizacji sportowej zapraszamy
tylko pełnoletnie panie. Zapisy do dnia
19 sierpnia br. u sołtysa Dębogórza.
Obowiązuje taki sam regulamin jak
w poprzednich zawodach wędkarskich
organizowanych w Dębogórzu – dostępny
na stronie sołeckiej: www.debogorze.com.
pl.
W dniu 13 czerwca br. odbyło się Święto
Regionalne przy Szkole w Dębogórzu.
Sołtys miejscowości na ręce pani Dyrektor
przekazał kosz słodyczy dla dzieci
z okazji Dnia Dziecka. Z kolei 20 czerwca
nad stawem Stowarzyszenie Grodu
Dębogórze zorganizowało Sobótki – przy
ognisku można było upiec kiełbaskę
i inne specjały. Sołtys wraz z małżonką
dziękują organizatorom za zaproszenie.
Oficjalna sołecka Noc Sobótkowa odbyła
się 23 czerwca również nad stawem
w Dębogórzu. Atrakcji nie brakowało:
ogniska z kiełbaskami, konkursu na
najpiękniejszy wianek (sponsorem nagród
był Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Józef
Melzer), smakołyków w Świetlicy Sołeckiej,
słodyczy i napojów dla dzieci.   

Kosakowska Checz swoje gościnne progi udostępnia również w okresie
wakacyjnym: w każdy czwartek w godz. 10.00-13.00. Odbywają się wówczas
zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Na zajęciach
można spróbować swoich sił w robótkach ręcznych, malowaniu, rysowaniu,
a także… wspólnie pośpiewać i pomuzykować. O tym, że w Checzy nauczyć się
można radosnego chóralnego śpiewu, świadczyć może spotkanie z młodzieżą
z zaprzyjaźnionych gmin Krościenko
i Dukszty, które odbyło się w Szkole
Podstawowej w Pogórzu 10 lipca br.
W trakcie spotkania zespół Kosakowianie
zaprosił wszystkich do wspólnego śpiewania
i zabawy.
Z kolei 12 lipca Kosakowianie wystąpili na
Przeglądzie Pieśni Kaszubskich w Swarzewie.
Członków Zrzeszenia nie mogło również
zabraknąć 4.07. br. na XVII Zjeździe Kaszubów
w Redzie.

Przed nami Festyn Kaszubski, który odbędzie się tradycyjnie 15 sierpnia br. w Rewie
i na który już dziś zapraszamy. Gwiazdą Wieczoru będzie Alicja Majewska.
Wystąpią również: Weronika Korthals, gwiazdy Kaszubskiego Idola oraz zespoły
folklorystyczne z naszych szkół.

PROMOCJA WAKACYJNA NA BASEN
Ruszyła promocja wakacyjna dla dzieci w wieku
od 5-18 lat - cena biletu 6 zł.
Zapraszamy wszystkich amatorów wodnego szaleństwa do korzystania z basenu
gminnego od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00-21.00 (o 21–ej ostatnie wejście).
Prosimy pamiętać, żeby zabrać ze sobą czepki i klapki basenowe. Poniżej przedstawiamy
aktualny cennik.

PŁYWALNIA KOSAKOWO – CENNIK WAŻNY OD 15.06.2015.r.
Wstęp

Cena

Opis wstępu

Bilet normalny

15,00

45minut (w wodzie)

Bilet ulgowy

13,00

45 minut (w wodzie)

Bilet wakacyjny
dla dzieci*

6,00

45 minut (w wodzie)

130,00

10 wejść/ po 45 minut
(w wodzie) /ważny 2 miesiące
już wkrótce

120,00

10 wejść/po 45 minut
(w wodzie) /ważny 2 miesiące
już wkrótce

Karnet normalny

Karnet ulgowy

* Promocja dotyczy dzieci w wieku od 5 do 18 lat i obowiązuje do 31 sierpnia 2015.
UWAGA: 45 minut – to czas korzystania z samego basenu; wejście do hali basenowej oraz
czas potrzebny na skorzystanie z szatni – nie jest wliczany.
Karnety ulgowe i normalne dostępne będą wkrótce.
Bilet ulgowy i karnet ulgowy przysługuje:
• dzieciom i młodzieży po okazaniu legitymacji szkolnej,
• emerytom i rencistom,
• osobom niepełnosprawnym po okazaniu legitymacji wydanej przez Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Opiekun grupy niepełnosprawnej, która
wymaga pomocy, jest upoważniony do bezpłatnego wejścia na pływalnię,
• studentom do 25 roku życia po okazaniu legitymacji studenckiej.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej:
http://centrumsportowekosakowo.pl
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BIBLIOTEKA
GMINNA

Zakończenie roku w Klubie Małego
Czytelnika
27 czerwca 2015r. odbyło się ostatnie, przedwakacyjne spotkanie Klubu
Małego Czytelnika, działającego przy Kosakowskiej Bibliotece od lutego
2013 r. W roku szkolnym 2014/2015 odbyło się 18 spotkań; do Klubu
należało 17 stałych małych czytelników (nie licząc dzieci uczestniczących
w zajęciach okazjonalnie), na których w ramach spotkań czekało m.in.
czytanie, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, a nawet goście (związani
z tematem zajęć).

Na uroczystym zakończeniu
roku
każde
dziecko otrzymało z
rąk Dyrektor Biblioteki
dyplom
za
aktywny
udział
w
zajęciach,
a także liczne nagrody,
wśród których nie mogło,
rzecz jasna, zabraknąć
książek.   Do zobaczenia
po wakacjach! Już dziś
zachęcamy do przyłączenia się do naszego
wesołego Klubu Małego
Czytelnika!
Nagrody ufundowali: Biuro Ochrony Fortis, Agencja Reklamowa Sunny oraz Biblioteka
– DZIĘKUJEMY! Więcej na stronie www.biblioteka.kosakowo.pl w zakładce Klub Małego
Czytelnika.

Wystawa fotograficzna „BLACK WOOD”
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla ma przyjemność zaprosić
Państwa na Wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Black wood”, który odbędzie się
7 sierpnia 2015 roku o godz. 17.00 w budynku Biblioteki przy ul. Fiołkowej 2a
w Kosakowie. Autorem prac jest młody mieszkaniec Kosakowa – Mateusz Grzelak.
Ekspozycja będzie czynna do 4 września 2015 roku w godzinach pracy Biblioteki.

Wystawa w 95. rocznicę zaślubin Polski z morzem
Przypominamy o czynnej przez cały okres wakacyjny Wystawie w 95. Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem. Wystawę można obejrzeć od
poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20.00, w niedziele od godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej w Mechelinkach przy ul. Nadmorskiej.
Wstęp wolny.

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY NA SZLAKU BERNARDA CHRZANOWSKIEGO
10 lipca br., po spacerze z przewodnikiem turystycznym (kolejne okazje: 7 i 21 sierpnia – zbiórka o godz. 10.00 przy
pętli autobusowej w Rewie, udział bezpłatny), odbyło się w Pierwoszynie Uroczyste Odsłonięcie Tablicy Informacyjnej
na Szlaku Bernarda Chrzanowskiego. Dwustronna tablica, której pomysłodawcą i współtwórcą jest mieszkaniec Mostów
pan Zygmunt Miszewski, zawiera mapę turystyczną Gminy Kosakowo, informacje o szlaku, lokalnych ciekawostkach
przyrodniczych i kulturalnych oraz miejscach, które warto zobaczyć. Przecięcia błękitnej wstęgi, symbolicznie otwierającej zrewitalizowany szlak, dokonała pani Ewa Purska,
sołtys Pierwoszyna, w obecności przedstawicieli
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
Gminnej Biblioteki, Urzędu Gminy Kosakowo i przybyłych gości. Kolor wstęgi nie został wybrany przypadkowo
– kosakowski Szlak Bernarda Chrzanowskiego jest
bowiem również błękitny. Po uroczystym odsłonięciu
na słodki poczęstunek w progi swojej Galerii Domowej
1 zaprosiła pani Alina Szydowska.
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Uroczystość w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych
Ludzi Morza w Rewie
20 czerwca odbyła się XII Uroczystość Odsłonięcia Tablic Upamiętniających Nadanie
Tytułów Zasłużony Człowiek Morza w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie.
Uroczystość poprzedziła sesja popularno-naukowa w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie z okazji 95. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Zostały zaprezentowane  
sylwetki  zasłużonych ludzi morza, którym kapituła w tym roku przyznała tytuły: prof.
Andrzeja Ropelewskiego, Augustyna Krauze oraz Jakuba Myślisza. Wysłuchaliśmy
referatów prof. Daniela Dudy, prof. dr. hab. Tomasza Linkowskiego – dyrektora Morskiego
Instytutu Rybackiego, kmdr. por. mgr. inż. Jacka Baranowskiego, mgr. Jakuba Szajny.  Słowo
o Augustynie Krauze wygłosiła jego wnuczka p. Urszula Adamus oraz Michał Krause. W
trakcie sesji odbyło się wodowanie publikacji pt. „Józef Poznański – I Dyrektor Urzędu
Morskiego” autorstwa prof. Daniela Dudy wydanie III ( Matką Chrzestną mianowano
Panią Annę Królikowską – żonę Dyrektora Urzędu Morskiego, kapitana Żeglugi Wielkiej
Andrzeja Królikowskiego, Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej).
Następna część uroczystości odbyła się w Alei Zasłużonych Ludzi Morza, gdzie odsłonięto
tablice pamiątkowe, poświęcone:
Andrzejowi Ropelewskiemu – tablicę odsłonili: syn Maciej Ropelewski, Wiceminister
Infrastruktury i Rozwoju profesor Dorota Pyć, Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego
Prof. dr hab. Tomasz Linkowski, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki
Augustyowi Krauze - tablicę odsłonili - wnuczka Urszula Adamus, Prezydent Miasta
Gdyni Wojciech Szczurek, Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Pułkownik Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego pan
Jarosław Bierecki
Jakubowi Myśliszowi– tablicę odsłonili - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa
i jednocześnie wnuczka Jakuba Myślisza pani Romualda Białkowska, Starosta Pucki
Jarosław Białk, Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego profesor Daniel Duda,
Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski
Święcenia dokonał i modlitwę w intencji Ludzi Morza odmówił Ksiądz Proboszcz parafii
w Rewie Wiesław Philipp.
Złożono wieńce i kwiaty, a nastepnie wręczono odznaczenia i wyróżnienia przyznane
przez Kapitułę Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. M.in. Orderem
Honorowym Związku za wybitne zasługi w krzewieniu pamięci zostali: kontradmirał
Czesław Dyrcz oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, złoty Krzyż Związku Piłsudczyków
RP otrzymali: Komandor Piotr Sikora, st. mechanik morski Adam Struzik, Komandor Jerzy
Stankiewicz
Po odznaczeniach przemawiała Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Prof. Dorota Pyć.
Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Wojskowej Koszalin.
Sylwetki uhonorowanych:
PROF. DR HAB. ANDRZEJ ROPELEWSKI – w latach 1984-1987 dyrektor Morskiego Instytutu
Rybackiego. W swoim dorobku naukowym prof. Ropelewski posiada ponad 300 pozycji,
są to publikacje naukowe i popularno-naukowe z zakresu m.in. historii rybołówstwa
morskiego, polskiego podziemia w czasie II wojny światowej, historii i biologii ssaków
bałtyckich. Na szczególną uwagę zasługuje, wydana w 1962 roku, staraniem Gdańskiego
Towarzystwa Naukowego – jego praca „Wieś rybacka Rewa w Powiecie Puckim”. Prof.
Ropelewski zmarł w 2012 roku.
AUGUSTYN KRAUZE – 10 kwietnia 1926 r. mianowany przez wojewodę pomorskiego,
komisarycznym burmistrzem miasta Gdyni. Po wejściu Niemców do Gdyni został
aresztowany i skierowany do osławionego Victoria Schule w Gdańsku, do kopania
kartofli. Zwolniony w połowie października 1939 r., dzięki wstawiennictwu dyrektora
Dresner Bank. Wysiedlony wraz z rodziną przedostał się do Warszawy, a następnie do
Sandomierza, gdzie spędził okupację. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do
Gdyni, działając na rzecz mieszkańców. Zmarł w 1957 roku. Spoczywa na cmentarzu przy kościele Matki Boskiej Bolesnej w Orłowie.
JAKUB MYŚLISZ – był rybakiem i właścicielem kutra, który odegrał ważną rolę w pamiętnych dniach lutego 1920 r., gdy podczas Zaślubin
Polski z morzem w Pucku, przed wrzuceniem pierścienia do morza przez generała Hallera – w imieniu rybaków – dotychczasowych
strażników Wybrzeża – przekazał symbolicznie straż w ręce polskiego marynarza. 11 lutego odbył swoim kutrem „Gwiazdą Morza” rejs  
po Bałtyku z generałem Józefem Hallerem z podniesioną pierwszy raz po wielu latach niewoli biało-czerwoną banderą. Zasłużył się
staraniami o budowę portu w Wielkiej Wsi (Władysławowie), był współautorem memoriału rybaków do Prezydenta RP w tej sprawie. Był
pionierem polskiego rybołówstwa kutrowego.
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Rozbudowa Alei Nadmorskiej
w Mechelinkach

Urzędu Wojewódzkiego o wydanie pozwolenia na budowę
wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbędnej
infrastruktury.

Nowocześnie
zagospodarowana
przestrzeń
publiczna
w Mechelinkach to inwestycja spełniająca wieloletnie oczekiwania
mieszkańców. Celem projektu było podniesienie konkurencyjności
i atrakcyjności gminy poprzez poprawę zagospodarowania
przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjno-sportowej oraz
wzrost infrastruktury turystycznej w Gminie Kosakowo.

Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano 11 maja 2012 r.
Ogłoszenie przetargu miało miejsce 13 października 2014 r.
Przetarg doprowadził do wyłonienia wykonawcy Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowo-Usługowego
„MARBUD”
Ryszard
Marcinkiewicz z Gdyni, który za kwotę 1.482.066,72 zł. 28
listopada 2014r. rozpoczął budowę.  

10 grudnia 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu
ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rybackiego w
ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 20072013”

Zakres prac obejmował wykonanie ciągu pieszego i jezdnego,
oświetlenia terenu oraz kanalizacji deszczowej. Zbudowane
zostały: amfiteatr wraz z zadaszeniem sceny, podest i schody na
plażę, pergole widokowe. Dodatkowo ustawiono ławki parkowe,
kosze na śmieci, słupki ograniczające oraz tablice informacyjne
dla dzieci i młodzieży. Całość terenu zagospodarowano zielenią
poprzez nasadzenia krzewów iglastych, drzew liściastych i trawy
nawierzchniowej.

Przypomnijmy kluczowe dla inwestycji daty: na początku
2012 r. Gmina Kosakowo złożyła wniosek do Pomorskiego

V Kosakowski Festyn Rodzinny
W pierwszy dzień wakacji 27 czerwca odbył się V Kosakowski Festyn Rodzinny.
Pogoda dopisała równie dobrze jak powiększające się grono uczestników festynu. Były
nowe konkurencje sportowe, konkursy na najładniejszy rysunek festynu, malowanie
buziek oraz pokaz ćwiczeń sprawnościowych zaprezentowanych przez młodych
strażaków z OSP Kosakowo. Drużyna harcerek „Chata” pokazała, jak przebiega zbiórka.
Bar „Tanie Szamanie” przygotował produkty spożywcze, z których każdy mógł zrobić
zdrową, kolorową i oczywiście pyszną kanapkę, sam Wójt wraz z dziećmi tworzył
kolorowe kanapki. Podczas festynu odwiedzili nas policjanci zkomisariatu w Kosakowie.
Dzieci mogły z bliska obejrzeć wóz policyjny i spytać o bezpieczeństwo podczas wakacji. Dla mam przewidziano porady kosmetyczne
firmy „Oriflame”. Nie zabrakło pokazów zumby oraz tańca nowoczesnego w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej w Mostach i El
Dance z  Dębogórza.
Dla wszystkich uczestników przewidziany był słodki poczęstunek przygotowany przez organizatorów i cukiernię „Torcik”. Uczestnicy
festynowych zabaw otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy, Sołtysa Kosakowa Andrzeja Śliwińskiego i radnego
z Kosakowa Mirosława Marka.
Mamy nadzieję, że czas spędzony rodzinnie, na sportowo, wszyscy będą
miło wspominać. Dziękujemy inicjatorce
festynu p. Małgorzacie Grzelak za twórcze
pomysły i pozytywną energię przekazaną
mieszkańcom Kosakowa.

ZAMIEŃ SELFIE NA SURFING –
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
Mamy przyjemność poinformować, iż zwyciężczynią konkursu
„Zamień selfie na surfing” została Zosia Wojciechowska,
która będzie mogła skorzystać z turnusu półkolonii i nauki
windsurfingu w szkole sportów wodnych  SurfStacja w Rewie.
Relacja z udziału zostanie zamieszczona na facebook’u
gminnym oraz w Biuletynie Gminnym Kosakowo. Serdeczne
gratulacje!

Damian Małkiewicz wśród mistrzów Polski Juniorów w boulderingu
27 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych we wspinaczce sportowej tzw.
bouldering, organizowane przez Polski Związek Alpinistyczny. Miło nam poinformować, że mieszkaniec naszej gminy (z Mostów) i uczeń
gimnazjum w Kosakowie Damian Małkiewicz zdobył na tych zawodach srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski Juniorów Młodszych.
Serdecznie gratulujemy.
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SP Pogórze
TANECZNE MALUCHY Z POGÓRZA

– 13.06. w Hali GOSIR w Gdyni odbył się pokaz
taneczny zorganizowany przez Centrum Tańca
Szczepan. Grupa młodszych dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Pogórzu zaprezentowała cztery
wybrane tańce, których uczyły się w ciągu roku.
Na koniec każde dziecko zostało uhonorowane
medalem. Wszystkim tancerzom serdecznie
gratulujemy.  

BAL KLAS SZÓSTYCH – 19 czerwca punktualnie o godzinie 18.00 szóstoklasiści ze Szkoły
Podstawowej w Pogórzu usłyszeli, że poloneza czas zacząć... Ależ był to polonez! W pierwszej
parze śmiało ruszyli Pani Dyrektor z Panem Dyrektorem. Piękna choreografia w wykonaniu
uczniów sprawiła, że niejednemu z zaproszonych gości łza wzruszenia zakręciła się w oku.
Po części oficjalnej rodzice zaprosili młodzież i nauczycieli do wspólnej zabawy podczas balu.
Pięknie udekorowana sala pozwoliła nam przenieść się do zielonego świata Shreka. Dobre
humory dopisywały wszystkim, a wspólnym tańcom nie było końca. To był niezapomniany
wieczór! Zapraszamy do obejrzenia wspaniałego układu poloneza, który ułożyła pani
Magdalena Ślifierz.
SHREK W POGÓRZU – tradycyjnie w trakcie oficjalnego zakończenia nauki w szkole przez
klasy VI absolwenci prezentują przygotowane przez siebie przedstawienie. Po wspaniałych
wynikach sprawdzianu i zapierającym dech w piersiach polonezie, wszyscy z niecierpliwością
oczekiwali na finałowe show. Uczniowie wraz z wychowawcami – panią Martą Rymszą
i Mariolą Sulkowską – zaprezentowali własną adaptację SHREKA. Niesamowita charakteryzacja,
scenografia, gra aktorska i muzyczne akcenty pozwoliły przenieść się wszystkim do bajkowego
świata. Przedstawienie można obejrzeć w TV KOSAKOWO. Zapraszamy do Pogórza – tam słowo
„NUDA” nie istnieje.
POGÓRSKIE REGATY – dzień 23 czerwca był dla uczniów klasy V b ze Szkoły Podstawowej
w Pogórzu bardzo ekscytujący nie tylko ze względu na Dzień Ojca, ale także na udział
w Gminnych Regatach dla Dzieci i Młodzieży organizowanych i sponsorowanych przez Wójta
Gminy.
Tego dnia uczniowie wraz z wychowawczynią panią Aleksandrą Salamon i panią Emilią Kula
pojechali do Yacht Clubu Rewa, gdzie już czekał na nich pan Janusz Frąckowiak. Tam zostali
pogrupowani w drużyny pięcioosobowe. Każda z dziewięciu załóg – ze szkół w Mostach,
Dębogórza i Pogórza – otrzymała opiekę profesjonalnego sternika oraz profesjonalne
wyposażenie. Załoganci pod okiem sternika postawili żagiel, sklarowali łódkę i wypłynęli
na wodę. Wszyscy byli dumni i uśmiechnięci. Nie przeszkadzała im nawet żeglarska pogoda.
Niebo było zasłane czarnymi chmurami, z których padał rzęsisty deszcz.
Po trzech okrążeniach wyznaczonej trasy żaglówki zaczęły dobijać do brzegu. Uczniowie z Pogórza zdobyli zaszczytne II, III i VI miejsce.
Gratulujemy wyników i bezpiecznego powrotu na brzeg.

KAPSUŁA CZASU Z POGÓRZA – jacy będziemy za 10 lat? A za 20? Czy będziemy pamiętać

o swoich marzeniach i przyjaźniach z przeszłości? Co chcielibyśmy powiedzieć sobie z przyszłości?
Te i podobne pytania zadawali sobie uczniowie klasy Va ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
zainspirowani tekstem z podręcznika do języka angielskiego. Inspiracje zaowocowały napisaniem
krótkich listów (oczywiście po angielsku) na swój temat. Listy zostały umieszczone w kapsule czasu,
zakopanej później przy budynku szkoły. W kapsule znalazły się także monety, ulubione przybory
szkolne czy ukochany komiks. Ciekawe, ile radości i uśmiechu sprawią te przedmioty odkopane za
10, 20 lat…

ROWERZYŚCI Z POGÓRZA

– Jeden czerwcowy
dzień w Szkole Podstawowej w Pogórzu obfitował
w wielkie wrażenia. Od godziny 10.00 uczniowie
prezentowali swoje umiejętności jazdy na rowerze,
starając się zdać egzamin na kartę rowerową. Pod czujnym
okiem komisji egzaminacyjnej – pani Ani Hetmańczyk
oraz panów policjantów uczniowie pokonywali specjalnie przygotowaną drogę z licznymi
znakami, przeszkodami, a nawet pieszymi. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i bardzo dobrze
opanowanej wiedzy praktycznej wszyscy uczniowie zdali egzamin na 6! Warto dodać, że
goście – panowie policjanci, przekazali wyrazy uznania za tak świetnie przygotowany egzamin.
Gratulujemy i życzymy szerokiej, bezpiecznej drogi! Mamy okres wakacyjny, a więc dołączamy również życzenia, aby pogoda umożliwiła
jak najwięcej rowerowych wycieczek.
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Zakończenie roku szkolnego w Pogórzu – 26 czerwca 2015 r. nastąpiła
długo wyczekiwana chwila – rozpoczęły się WAKACJE! W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Pogórzu zebrali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice – wszyscy czekali
tylko na to, aby wreszcie otrzymać wymarzone świadectwo i udać się na zasłużony wypoczynek.
Dyrektor Szkoły pan Rafał Juszczyk wręczył nagrody osobom wyróżniającym się w nauce
i w życiu szkolnym. Życzymy wszystkim udanych, słonecznych wakacji!
Kolonie w gminie Kosakowo – jak co roku dzieci z naszej gminy wypoczywają

w zaprzyjaźnionych gminach, a tamtejsze dzieci u nas. W te wakacje organizatorem wypoczynku
kolonistów jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu – Rafał Juszczyk. Z inicjatywy sołtysa
wsi Pogórze Antoniego Strzelca w piątek 10 lipca odbyło się spotkanie integracyjne z udziałem
dzieci z Krościenka oraz polskiej szkoły w Duksztach na Litwie. Podczas wieczoru uczestnicy mieli okazję posłuchać wykładu pana
Zygmunta Miszewskiego o historii Kaszub, wysłuchać gawędy w wykonaniu piłsudczyka oraz wziąć udział w koncercie zespołu
Kosakowianie połączonego z lekcją kaszubskiego. Następnie goście zaprezentowali swoje programy artystyczne oraz wzięli udział w
konkursie wiedzy o gminie Kosakowo. Na koniec dzieci bawiły się wspólnie podczas dyskoteki. W spotkaniu wziął udział wójt Gminy,
radni oraz zaproszeni goście.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu
DZIEŃ EUROPEJSKI –

w Szkole Podstawowej w Dębogórzu jak
co roku, organizujemy „Dzień Europejski”. W tym roku nasza szkoła
prezentowała kulturę Holandii. Uczniowie klas 0-VI przez kilka tygodni
przygotowywali się do pokazania wybranych „atrakcji”. Gromadzili
informacje, przygotowywali scenografię, dekoracje, stroje i menu. Było
nieco danych geograficznych, nieco historii, wiele humoru. Wjeżdżali
na scenę psotni rowerzyści, przyszedł duch najsławniejszego malarza
XIX wieku Vincenta van Gogha, królowa holenderska Beatrix oraz
pola tulipanów. Na koniec kl. IVa zaprosiła wszystkich na degustacje
prawdziwych holenderskie serów, wypieków i pasztecików.

GOŚCIE Z CYPRU – 17.06 naszą szkołę odwiedziła delegacja nauczycieli
z Cypru. Goście przybyli do Polski w ramach realizowanego projektu „Natura Water”,
a celem ich wizyty było poznanie polskiego systemu oświaty, obserwacja zajęć
w polskich szkołach oraz wymiana doświadczeń. Zostali przywitani występami
tańców regionalnych w wykonaniu „Dębogórskich kwiatków”. Zwiedzanie szkoły
rozpoczęli od przedszkola, które wywarło na nich ogromne wrażenie.

FESTYN RODZINNY – 13 czerwca spotkaliśmy się na boisku sportowym przy szkole
– w rodzinnym gronie, z dobrymi humorami oraz piękną pogodą w tle. W programie
Festynu Rodzinnego nie zabrakło atrakcji: od fantastycznych i jedynych w swoim rodzaju
pierwszoklasistów począwszy, przez rozśpiewanych solistów, aktorów, na tancerkach
kończąc. Odbyły się również, rozgrywki sportowe, gościnne występy rycerskie, strzelanie
z łuku, rzut dzidą, malowanie twarzy, były zjeżdżalnie i dmuchane zamki. Prężnie
funkcjonowała część „dla wygłodniałych”, gdzie serwowano pyszne tosty i smakołyki
z grilla, ciasta i ciasteczka, kawę, herbatę i napoje. Można było zasięgnąć porady na
stoisku kosmetycznym Oriflame oraz... wiele, wiele innych atrakcji. Imprezę trudno
byłoby zorganizować, gdyby nie pomoc i wsparcie rodziców.
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH – JASTARNIA

– 10.06. w gimnazjum
w Jastarni odbył się XII Przegląd Zespołów Tanecznych. Do rywalizacji stanęły zespoły ze szkół
z Pucka, Helu, Władysławowa, Żelistrzewa oraz Jastarni. Wybrana grupa dziewcząt z klas IV-VI
reprezentowała naszą szkołę. Dziewczęta zaprezentowały kilka układów tańca kaszubskiego,
nowoczesnego, dawnego oraz solowego. Poziom zespołów był bardzo wyrównany, dlatego
komisja sędziowska miała trudne zadanie z wyłonieniem zwycięzcy. W efekcie zmagań nasza
szkoła zdobyła: I miejsce - Agata Szefka (Taniec solowy), II miejsce - Chór Szkolny (Taniec
słowiański), III miejsce - „Dębogórskie Kwiatki”, IV miejsce - Chór szkolny (Taniec nowoczesny).
GRATULUJEMY SUKCESÓW!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach - „m - Potęga” czyli jak polubić matematykę ?

Dyrekcja szkoły w Mostach pozyskała środki zewnętrzne na realizację w szkole innowacyjnego projektu nauki matematyki poprzez
projektowanie i tworzenie gier matematycznych przez samych uczniów. Projekt udostępniony zostanie grupie uczniów klas IV – VI od
nowego roku szkolnego.  Organizatorami programu i podmiotami finansującymi są Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra
Sieć. Zapraszamy do wspólnej zabawy z matematyką .  
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XV Marsz Śledzia: Kuźnica – Rewa

W sierpniu 2015 r. po raz piętnasty odbędzie się „Marsz Śledzia”, w którym blisko 100
śmiałków przemierzy pieszo Zatokę Pucką od Kuźnicy do Rewy. Wymarsz z Kuźnicy
przewidziany jest na godz. 10.00 w sobotę 22 sierpnia 2015 r. Na Szpyrku w Rewie
uczestnicy spodziewani są między godz. 14.30 a 15.30. W przypadku niekorzystnych
warunków atmosferycznych organizator
zastrzega sobie możliwość przełożenia
imprezy na 23 lub 29 sierpnia 2015 r.
Organizatorem wydarzenia jest Stow.
Studiów i Analiz Bezpieczeństwa z s.
w Gdyni. Wzorem ubiegłych lat, Marsz
Śledzia honorowym patronatem obejmuje
Wójt Gminy Kosakowo. Szczegółowe
informacje dostępne są na stronie:
www.marszsledzia.pl.

II Gminne Regaty dla Dzieci i Młodzieży

23 czerwca w Rewie po raz drugi odbyły się Gminne Regaty dla Dzieci i Młodzieży. W zawodach brali udział uczniowie szkół podstawowych:
z Dębogórza, z Mostów i z Pogórza pod okiem sterników z Yacht Clubu Rewa. Deszczowa aura nie zepsuła imprezy, w której wzięło udział
9 załóg. Po posiłku, już na lądzie i po żeglarskich zmaganiach, ogłoszone zostały wyniki.
Miejsca na podium zajęli: I miejsce: Jędrzej Charłampowicz (sternik) oraz Kacper Doering, Michał Gabryelski, Kacper Kmiecik i Oliwier
Piliński. II miejsce: Maciej Pawłowski (sternik) oraz Kacper Gdaniec, Michał Miklaszewicz, Szymon Rajski-Miąsko, Patryk Romanow
i Kacper Witczak. III miejsce: Kajetan Januszewski (sternik) oraz Laura Engler, Julia Kownacka, Natalia Krasowska, Monika Olszewska
i Zuzia Stullich.

Terminy najbliższych Regat na Zatoce Puckiej
W niedzielę 2 sierpnia 2015 r. od godz. 10.00 w Rewie rozegrane zostaną VII
Otwarte Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy (w pierwotnie planowanym
terminie zbyt słaby wiatr uniemożliwił rozegranie wyścigów). Tego samego dnia
w Mechelinkach o godz. 13.00 rozpoczną się IV Otwarte Regaty Sołeckie. W dwie
kolejne soboty: 8 sierpnia i 15 sierpnia 2015 r. w Rewie odbywać się będą: IV Regaty
o Mistrzostwo Gminy Kosakowo (8 VIII), a tydzień później (15 VIII) – VII Otwarte
Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. Początek: godz. 10.00.
W weekend 22-23 sierpnia 2015 r. w Pucku organizowane będą III Mistrzostwa
Polski w klasie „Puck”, a w kolejnych tygodniach w Rewie: Memoriały – 30 sierpnia
2015 r. (niedziela) – Bogdana Kamieńskiego i w weekend 5-6 września 2015 r. –
Andrzeja Reymana. Początek: godz. 10.00.

V-lecie GKS Sztorm Mosty
21 czerwca na boisku i placu przy Złotych Piaskach miał miejsce jubileusz V-lecia istnienia Gminnego obecnie Klubu Sportowego
Sztorm Mosty – klub swój pierwszy oficjalny mecz ligowy rozegrał 28 sierpnia 2010 r., pokonując na wyjeździe 3:1 Kaszuby Połchowo.
Przez 5 lat swego istnienia Sztorm Mosty awansował o dwie klasy rozgrywkowe i gra obecnie w V lidze. Poszerzył również zaplecze
o zespół rezerw (Klasa B) i drużyny juniorskie od rocznika 2010 do 2002 (ta najstarsza z powodzeniem gra w Pomorskiej Lidze Juniorów).
Impreza jubileuszowa rozpoczęła się meczem towarzyskim między reprezentacją złożoną z piłkarzy klubu i rodzicami zespołów
juniorskich. Po remisowym spotkaniu nastąpiła część oficjalna: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik podziękował wszystkim osobom
zaangażowanym w działalność klubu, trenerom i piłkarzom. Szczególne podziękowania za wkład i zaangażowanie w rozwój piłki
nożnej w Gminie Kosakowo otrzymali: prezes Antoni Wica, wiceprezes Piotr Fos, sekretarz Zarządu Alina Merchel, członkowie Zarządu:
Michał Michalski, Maciej Bułach, Rafał Konkol i Arkadiusz Szuflita. Specjalne nagrody przekazano piłkarzom: Sebastianowi Karnatowi –
najskuteczniejszemu strzelcowi klubu w sezonie 2014/2015 i Tomaszowi Czaplickiemu – najmłodszemu zawodnikowi w kadrze.
Prezes Antoni Wica z kolei wyróżnił pamiątkowymi medalami trenerów: Roberta Mądrzaka, Michała Michalskiego, Łukasza Godlewskiego,
Pawła Formellę, Mirosława Kowalewskiego, Michała Janiaka i Marka Hebel.
Sponsorzy: Gmina Kosakowo, producent majonezów Elma z Mostów, Gospodarstwo Rolne Państwa Bigot, Cukiernia Formella, Bar Bistro
z Kosakowa, Wydawnictwo Sunny, Operator Systemu Magazynowania.
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Wyścig kolarski „Cyklo-Gdynia” w Gminie Kosakowo
6 września odbędzie trzecia edycja wyścigu kolarskiego „Cyklo-Gdynia”, którego trasa
przebiega przez powiaty: pucki, wejherowski i kartuski, ze startem o godz. 10.30 i metą
na Skwerze Kościuszki w Gdyni, na trzech odrębnych dystansach: długości 166 km (dla
Elity, dwie pętle), długości 125 km (pętla długa) i długości 45 km (pętla krótka). Patronat
honorowy nad Wyścigiem objął Wójt Gminy Kosakowo.
Przez teren Gminy Kosakowo trasa biec będzie następującymi drogami: od ul.
Czernickiego wzdłuż ul. Płk. Dąbka w Gdyni, ul. Derdowskiego w Pogórzu, ścieżką
rowerową przez Kosakowo, ul. Kaszubską w Pierwoszynie i ul. Rumską przez Dębogórze
i Kazimierz do Rumi. Ponadto w Gminie Kosakowo znajdować się będzie lotna premia dla
pętli krótkiej i wyścigu Elity.
W związku z wyścigiem nastąpią czasowe i miejscowe ograniczenia w ruchu (kolarze na
terenie Gminy spodziewani są między godz. 10:30 a 11:50).

JUBILEUSZ
Jubileusz

Zdowia i uśmiechu życzymy Pani Łucji Krause z PierwoZdrowia i uśmiechu życzymy Pani Łucji Krause z Pierwoszyna, która obchodziła swoje 94. uroszyna, która obchodziła swoje 94. urodziny. Z tej wyjątdziny. Z tej wyjątkowej okazji jubilatkę odwiedzili zastępca Wójta Zdzisław Miszewski oraz
kowej okazji jubilatkę odwiedzili zastępca Wójta Zdzisław
radna Wiktoria Śliwińska i sołtys Pierwoszyna Ewa Purska.
Miszewski oraz radna Wiktoria Śliwińska i sołtys Pierwoszyna Ewa Purska.

kalendarz imprez SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2015 r.
DATA

GODZ.

So, 01.08.2015

12:00

N, 02.08.2015

NAZWA IMPREZY

ORGANIZATOR

MIEJSCE

Turniej Siatkówki Plażowej – Rewa 2015

Wójt Gminy

Plaża w Rewie

10:00

VII Otwarte Regaty o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Kosakowo

N, 02.08.2015

13:00

IV Otwarte Regaty Sołeckie Gminy Kosakowo

Przew. Rady Gminy,
Yacht-Club Rewa
Wójt Gminy,
Stow. Sołtysów Gm.
Kosakowo,
Port Mechelinki

Pt, 07.08.015

17:00

So, 08.08.2015

10:00

So, 08.08.2015

16:30

So, 15.08.2015

10:00

So, 15.08.2015

12:15

So, 15.08.2015

10:00

So, 15.08.2015

13:30

15/16.08.2015

–

1. kolejka V ligi (sezon 2015/2016)

So, 22.08.2015

10:00

III Zawody Wędkarskie dla Pań

So, 22.08.2015

10:00

XV Marsz Śledzia
(zakończenie ok. 14:30-15:30 w Rewie).
Terminy rezerwowe: 23 i 29.08.2015

22/23.08.2015

–

2. kolejka V ligi (sezon 2015/2016)

So, 22.08.2015
N, 23.08.2015

10:00
10:00

III Mistrzostwa Polski w klasie Puck – regaty

So, 29.08.2015

09:00

VI Bałtycki Maraton Brzegiem Morza

29/30.08.2015

–

3. kolejka V ligi (sezon 2015/2016)

Wernisaż wystawy fotograficznej Mateusza
Grzelaka – „Black wood”
(wystawa do 04.09.2015)
IV Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo

Zatoka w Rewie

Zatoka w Mechelinkach

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

Wójt Gminy,
Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

Urodziny Gminy Kosakowo.
Gwiazdy programu: Patrycja Markowska oraz
kabarety: „Koń Polski” i „Zachodni”
XVIII Biegowe GP Pow. Puckiego o Puchar
Starosty / 5. etap

Wójt Gminy

Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie

LKS Puck,
Miasto Jastarnia

Jastarnia

Święto Wojska Polskiego

Wójt Gminy

Pomnik Żołnierzy WP i AR
oraz Kwatera w Kosakowie

VII Otwarte Regaty o Puchar Wójta Gminy
Kosakowo
XIX Festyn Kaszubski.
Gwiazdy programu: Alicja Majewska i
Włodzimierz Korcz oraz Weronika Korthals

Wójt Gminy,
Yacht-Club Rewa
Wójt Gminy,
ZKP o. DębogórzeKosakowo
Pomorski ZPN,
Sztorm Mosty
Wójt Gminy,
Prezes Stow. Sołtysów
Gminy Kosakowo
Wójt Gminy,
Stow. Studiów i Analiz
Bezp. z s. w Gdyni,
OSP Kosakowo
Pomorski ZPN,
Sztorm Mosty
HOM Puck,
Yacht-Club Rewa
UM w Gdyni,
Miasto Jastarnia
Pomorski ZPN,
Sztorm Mosty

Zatoka w Rewie
Szpyrk w Rewie
–
Staw w Dębogórzu

Trasa z Kuźnicy do Rewy

–
Zatoka w Pucku
Start i meta w Jastarni
–
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DATA

GODZ.

NAZWA IMPREZY

ORGANIZATOR

MIEJSCE

II połowa
sierpnia 2015

09:00

III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla
juniorów „Kosakowo-Cup 2015”

Wójt Gminy,
Sztorm Mosty

Boisko przy Złotych
Piaskach w Kosakowie

N, 30.08.2015

10:00

Memoriał Bogdana Kamieńskiego – regaty

Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie
Szkoły w Gminie
Kosakowo
Pomnik Żołnierzy WP i AR
oraz Kwatera
w Kosakowie

Wt, 01.09.2015

–

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Szkoły w Gminie
Kosakowo

Wt, 01.09.2015

15:00

76. Rocznica wybuchu II wojny światowej

Wójt Gminy

05/06.09.2015

–

4. kolejka V ligi (sezon 2015/2016)

Pomorski ZPN,
Sztorm Mosty

–

So, 05.09.2015
N, 06.09.2015

10:00
10:00

Memoriał Andrzeja Reymana – regaty

Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

N, 06.09.2015

–

Ogólnopolskie referendum

Komisje wyborcze

N, 06.09.2015

10:30

III Cyklo Gdynia – wyścig kolarski

N, 06.09.2015

13:45

Dożynki Gminy Kosakowo.
Gwiazdy programu: „Voyager” oraz „Impuls”

11/12.09.2015

–

5. kolejka V ligi (sezon 2015/2016)

So, 12.09.2015

17:00

Dzień Ziemniaka

Wójt Gminy

N, 13.09.2015

10:00

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Kosakowo

Wójt Gminy,
Przew. Rady Gminy

Świetlica i plac
w Kazimierzu
Boisko Orlik 2012
w Mostach

N, 13.09.2015 –
– So, 19.09.2015

–

IV Gminny Plener Malarski

Biblioteka w Kosakowie

Plener w Mechelinkach

So, 19.09.2015

10:00

XVIII Biegowe GP Pow. Puckiego o Puchar
Starosty / 6. etap

LKS Puck,
Miasto Władysławowo

Władysławowo

So, 19.09.2015

11:00

76. Rocznica zakończenia walk w obronie Kępy
Oksywskiej

Wójt Gminy

Obelisk w Mostach

19/20.09.2015

–

6. kolejka V ligi (sezon 2015/2016)

Pomorski ZPN,
Sztorm Mosty

–

So, 19.09.2015
N, 20.09.2015

14:00
16:00

IX Festiwal Piosenki Żołnierskiej.
Przesłuchania konkursowe (19.09.) i Koncert
Galowy (20.09.)

Wójt Gminy,
ZKP o. DębogórzeKosakowo

Dom Kultury
w Pierwoszynie

26/27.09.2015

–

7. kolejka V ligi (sezon 2015/2016)

Pomorski ZPN,
Sztorm Mosty

–

Trójmiejskie Stow.
Rowerowe
Wójt Gminy,
Sołtysi i Rady Sołeckie
Pomorski ZPN,
Sztorm Mosty

Lokale wyborcze
w Gminie Kosakowo
Start i meta w Gdyni, trasa
m.in. przez Kosakowo
Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie
–

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odszedł od nas:
Ś.p.
Bladowski Antoni z Rewy, lat 72

Pienczke Kazimierz z Mecheline, lat 64

Gowienke Bronisawa y Kosakowa, lat 101

Stanek Eugeniusz z Mostow, lat 83

Tocki Mateusz z Debogórza, lat 43

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 Rozwiązywania
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 Mechelinki”
– sekretarz Wiesław Chojnacki, tel. 696 532 152.

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.
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Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI
ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław
www.argi.pl

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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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

„Gmina Kosakowo – są takie miejsca,
są tacy ludzie…”
Kaszëbsczim jesmë lëdã, /Nim wiedno chcemë bëc;
Niech ten sã pôli wstëdã, / Chto ò tim nie chce czëc!

CHECZ NORDOWYCH KASZEBÓW
Serce kaszubszczyzny w Gminie Kosakowo bije na ulicy Rzemieślniczej. Bije
nieustannie dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego Oddział Dębogórze-Kosakowo. Ich starania o własną siedzibę, mającą
pełnić rolę kulturotwórczą ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa
kaszubskiego, znalazły swój pomyślny finał 25 maja 2012 r. dzięki realizacji dwóch
programów unijnych.
Wcześniej, dzięki staraniom Wójta Jerzego Włudzika, który wystąpił do tut.
Rady Gminy z projektem przekazania gruntu, ZKP otrzymało za symboliczną kwotę od Gminy działkę pod budowę. Ostatnio, przygotowując
materiały do najnowszego wydania cyklu Gmina Kosakowo – są takie miejsca, są tacy ludzie, zajrzeliśmy do jej środka, oprowadzani
przez pana Franciszka Sorn, prezesa Zrzeszenia, oraz panią Danutę Tocke, Sekretarz ZKP. Nie mogliśmy lepiej trafić! Nad drzwiami
Checzy wisi napis: Gość w dom, Bóg w dom, podkreślający kaszubską gościnność. Pani Danuta i pan Franciszek tylko utwierdzili nas
w tej powszechnie znanej prawdzie.
MIEJSCE
Już na pierwszy rzut oka widać, że Checz to budynek wyróżniający się z otoczenia.
Nawiązujący w swojej architekturze do dawnego kaszubskiego osadnictwa,
zbudowany został w całości z drewna. I drewnem pachnie. Obok znajduje się pielęgnowany z iście kaszubską pedanterią ogródek, budynek socjalny kryjący nie tylko
przedmioty przygotowywane już pod organizowany przez Zrzeszenie zawsze w święto
Wniebowzięcia NMP Festyn Kaszubski, ale i niezwykłe unikaty: stare narzędzia i maszyny
z czasów, kiedy ludziom nie wydawało się jeszcze, że wszystko robi się samo. W pobliżu
stoi również szklarnia m.in. z tradycyjnymi kaszubskimi ziołami. Zaglądamy do Checzy.
Obszerna sala wydaje się idealna do organizowanych przez Zrzeszenie festiwali: Rodnô
Mòwa i Pieśni o Morzu Jantarowi Bôt, różnorodnych imprez o charakterze kulturalnym
i rozrywkowym (Dzień Kobiet, Święto Łucji), wieczorów poetyckich i muzycznych, zabaw
karnawałowych dla dzieci i dorosłych, zebrań. Tam też w każdy czwartek rozbrzmiewa
kaszubska pieśń, przerywana co jakiś czas głosem pana Tadeusza Korthals, prowadzącego Zespół Kosakowianie („śpiewamy tylko na luzie
i z uśmiechem!”). W Checzy odbywają się również spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, zajęcia i warsztaty rękodzieła oraz rzemiosła. Checz
bowiem to nie tylko miejsce, ale nade wszystko ludzie.
LUDZIE
Tutejsza atmosfera rodzi się z potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem,
z potrzeby rozmowy. Pan Franciszek, uczynny, życzliwy i serdeczny, sprawuje funkcję
prezesa Zrzeszenia od dwóch lat. Na początku podchodził do nowej roli z obawą,
czy podoła wyzwaniu. Dziś z radością patrzy na to, jak rozkwitł sam budynek, coraz
piękniejszy i bardziej zadbany, i z dumą opowiada o dokonaniach śpiewających
Kosakowian. Stery przejął po pani Danucie Tocke, która dwukrotnie pełniła funkcję
prezesa, doprowadzając do budowy Checzy. Powiedzieć, że kosakowski oddział
Zrzeszenia kultywuje język tradycje kaszubskie to powiedzieć niemal tyle, co nic – ludzie
związani z Checzą kaszubszczyzną po prostu żyją. Póki będzie język, to będzie i przetrwa
kultura oraz tradycja – pointuje pani Danuta.
ZAPROSZENIE
Każdy gość w Checzy ma wrażenie, że nagle został oderwany
od zgiełku i bieganiny codzienności oraz zanurzony
w jakiejś zupełnie innej rzeczywistości – czas tu jakby inaczej
biegnie. Wiszący na ścianie zegar typu wahadłowego
odmierza kolejne godziny w uspokajającym rytmie
głęboko osadzonym w tradycji bliskiej nam wszystkim,
choć może czasami gdzieś zapodzianejpod wpływem
współczesnego tempa życia. W rytmie pozostającym w
pełnej harmonii z naturą i kulturą. Choćby z tego powodu
warto zajrzeć do Checzy.
Pani Danuta uśmiecha się życzliwie:
			Do zobaczenia!

Zachęcamy do zajrzenia na stronę Zrzeszenia na
Facebooku: www.facebook.com/zkp.debogorze
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