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WYSTAWA POŚWIĘCONA 
OBRONIE KĘPY OKSYWSKIEJ 

ORAZ 
 GRA TERENOWA  
DLA MŁODZIEŻY

Podobnie jak w roku ubiegłym w Domu 
Kaszubskim w Dębogórzu zaprezentowana 
zostanie Wystawa poświęcona bohaterskiej 
obronie Kępy Oksywskiej w 1939 r. 
Wystawa czynna będzie w dniach 19-20 
września br.: w sobotę w godz. 16.00-
19.00 oraz w niedzielę od godz. 11.00. 
Organizatorzy Wystawy: Fundacja Invenire 
Salvum oraz Rada Sołecka Dębogórza  
i Gminne Koło Sołtysów Gminy Kosakowo. 
Wstęp wolny.  

Z kolei młodzież gimnazjalną wraz  
z opiekunami zapraszamy – również w sobotę 
19 września – do udziału w grze terenowej 
W obronie Kępy.Gra rozegrana zostanie  
w Dębogórzu i okolicach. Zbiórka o godz. 
9.00. Zgłoszenia i szczegółowe informacje: 
pod numerem telefonu 600 407 934.   

Więcej informacji znaleźć można na stronie: 
www.debogorze.com.pl.

Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015  r.- str. 2

Urodziny Gminy Kosakowo - str. 8

Z życia szkół - str. 10-11 Sport - str. 12-13

– W BIULETYNIE – 

Są takie miejsca, są tacy ludzie - str. 16

Z życia sołectw - str. 9
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REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE  – 6 WRZEŚNIA 2015r.
LOKALE WYBORCZE

Zwracamy uwagę mieszkańcom Rewy, że siedzibą lokalu wyborczego będzie Przedszkole w Rewie,  
ul. Koralowa 1. W pozostałych obwodach glosowania bez zmian.

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
/miejscowości, ulice/

Siedziba obwodowej komisji ds. 
referendum 

1

Sołectwo Mechelinki, 
Mosty, ul., Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Gajowa, Gdyńska – do nr. 13 
nieparzyste, do nr. 22  parzyste, Grabowa, Jesionowa, Klonowa, Lipowa – 
do nr. 19 nieparzyste i do nr. 22 parzyste, Na Wzgórzu, Szkolna, Wiązowa, 
Widokowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Mostach Hala Sportowa

ul. Szkolna 16,
81-198 Mosty,

2

Mosty, ul. Akacjowa, Brzozowa, Jałowcowa, Konwaliowa, Leśna, Leśna Osada, 
Modrzewiowa, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa, 
Topolowa, Wierzbowa,

Mosty, ul. Berberysowa, Cisowa, Cyprysowa, Deszczowa, Dębowa, Gdyńska – 
od nr. 15 nieparzyste i od nr. 24 parzyste, Hebanowa, Jaworowa, Jarzębinowa, 
Jodłowa, Karmelowa, Kameliowa, Kasztanowa, Księżycowa, Leszczynowa, 
Limbowa,  Lipowa - od nr. 21 nieparzyste i od nr. 24 parzyste, Łąkowa, 
Mahoniowa, Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Spacerowa, 
Sekwojowa, Spokojna, Okrężna, Olchowa, Przemysłowa, Rodzynkowa – nr. 
nieparzyste, Rozmarynowa, Sadowa, Wichrowa, Waniliowa, Wałowa – nr. 
nieparzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Mostach Hala Sportowa

ul. Szkolna 16,
81-198 Mosty,

3 Rewa
Przedszkole w Rewie 

ul. Koralowa 1 
81-198 Rewa 

4 Pierwoszyno

Gminny Dom Kultury   
w Pierwoszynie

ul. Kaszubska 11 ,
81-198 Pierwoszyno

lokal przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych

5 Sołectwo Kosakowo

Biblioteka Publiczna Gminy 
Kosakowo 

ul. Fiołkowa 2 A
81-198 Kosakowo

lokal przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych

6
Dębogórze
Dębogórze-Wybudowanie
Kazimierz

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
ul. Pomorska 30,

81-198 Dębogórze

7 Pogórze

Szkoła Podstawowa w Pogórzu
ul. Szkolna 15,

81-198 Pogórze
lokal przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych

8 Suchy Dwór
Świetlica Sołecka w Suchym 

Dworze, ul. Jana Chryzostoma Paska 
6, 81-198 Suchy Dwór

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą w godzinach od 600 do 2200.                                                                

Informacje dodatkowe
Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego 
dokumentu z fotografią.
Zapewniamy dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych – zapotrzebowanie na transport należy zgłosić 
wcześniej  telefonicznie na nr 58 660 43 14. 
Informacja w sprawie spisu wyborców jest dostępny u p. Aurelii Brzozowskiej - Dampc, pok. nr 5 w UG Kosakowo,  
tel. 58 660 43 14.

Więcej informacji nt. referendum na terenie Gminy Kosakowo w dniu 6 września 2015 r.  na www.kosakowo.pl
link REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
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OGŁOSZENIE 
Stosownie do przepisów art. 17  pkt 9 i 11  ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2015r., poz.199) w wykonaniu uchwały Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 27 stycznia 2015r. Nr VI/15/2015.

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o wyłożeniu do 

publicznego wglądu:

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr 
XLIII/74/2009 z dnia 28.10.2009r. obejmującej działkę nr 1150/13  
w Mostach gm.Kosakowo, przy ul.Kasztanowej  wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.

Projekt planu  udostępniony będzie w  dniach od 03.09.2015r.  
do 01.10.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. 
Żeromskiego 69, p. nr 7 (parter) oraz na stronie internetowej 
www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
Kosakowo  (I piętro) 
- w dniu 10.09.2015r. o godz. 16.00 
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w  projekcie  planu  miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo  
z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2015r. 

Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z art. 
46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 1235) w 
związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia 
projektu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na 
środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, opinią Regionalnego Dyrektora  Ochrony 
Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny  oddziaływania  w/w projektu planu na środowisko, mogą 
składać do w/w dokumentacji  uwagi i wnioski, które mogą być 
wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kosakowo na 
adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 
Kosakowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres e-mail: kosakowo@kosakowo.
pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2015r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu 
pozostaną  bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w 
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą 
rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od 
dnia upływu ich składania.

Wójt Gminy Kosakowo ogłasza przetarg na nieruchomości 
atrakcyjnie położone na terenie gminy Kosakowo, graniczące z 
terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi, w bliskim kontakcie 
z głównymi drogami publicznymi, przeznaczone do sprzedaży w 
trybie przetargu nieograniczonego. Działki położone są we wsi 
Kosakowo (Osiedle Złote Piaski), Dębogórze-Wybudowanie oraz 
Pierwoszyno (działka o pow. 184 m2, wyłącznie na powiększenie 
nieruchomości sąsiedniej). Przetarg odbędzie się w dniu 15 
września 2015 r. Ceny gruntów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową zaczynają się od 146 zł netto/m2, natomiast 
gruntów usługowych w Dębogórzu Wybudowanie od 88 zł/m2. 
Szczegółowe informacje w ogłoszeniu o przetargu; lokalizację 
działek znajdą Państwo on-line pod adresem goo.gl/CmCQjQ .

WÓJT  GMINY  KOSAKOWO OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI 
POŁOŻONYCH W GMINIE KOSAKOWO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomości atrakcyjnie położone na terenie gminy Kosakowo, graniczące z terenami zabudowanymi i 

zurbanizowanymi, w pobliskim kontakcie z głównymi drogami publicznymi, przeznaczone do sprzedaży w trybie 
przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2015 r. o godzinie 10.00 w sali  posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo  
ul. Żeromskiego 69 (I piętro) odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności podanej w ogłoszeniu.
Pierwszy przetarg odbył się 14 maja 2015 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konkretną 
nieruchomość w wysokości 10 % ceny wywoławczej przelewem najpóźniej do dnia 10 września 2015 r. na konto Urzędu 
Gminy Kosakowo BS RUMIA 65 8351 0003 0000 1267 2000 0040 i okazanie kwitu wpłaty w dniu wyznaczonym na przetarg.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej następujących dokumentów :
1. Dowód osobisty. 
2. Notarialne pełnomocnictwa do reprezentacji, gdy uczestnik przetargu nie działa osobiście,
a osoby prowadzące działalność gospodarczą na cel związany z prowadzoną działalnością, dodatkowo : 
aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii 
umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej (wypisy i zaświadczenia aktualne – tj. wystawione max do 6 miesięcy 
przed terminem przetargu);
w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku – przedłożenie 
pisemnie wyrażonej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Dodatkowo nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i koszty 
sądowe.
Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
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Cena nabycia nieruchomości w trybie przetargu powiększona o 23 % podatek VAT płatna jest do dnia zawarcia umowy notarialnej. 
Na działkach od nr 7/40 do nr 7/44 występuje las iglasty. Usunięcie drzewostanu następuje na koszt i własnym staraniem nabywcy 
nieruchomości. Dla działek nr 8/1 i 7/40 ,8/2 i 7/41, 8/3 i 7/42, 8/4 i 7/43, 8/5 i 7/44 ustanowiono nieodpłatne i nieograniczone  
w czasie prawo przejazdu i przechodu oraz prowadzenia infrastruktury technicznej po działce nr 7/22 zapisanej w księdze wieczystej 
GD2W/00051014/7.

Okazanie przedmiotu sprzedaży możliwe będzie w dniu 10 września 2015 r. o godzinie 10.00. Miejsce spotkania: Urząd Gminy 
Kosakowo, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 107, godzina 10.00.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pod nr. telefonu 
58 660-43-35 lub osobiście w pokoju nr 107 Urzędu Gminy Kosakowo. Informacje znaleźć można również w Biuletynie Informacji 
Publicznej na www.bip.kosakowo.pl w menu Przetargi nieruchomości i Urząd Gminy Referat ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Wójt Gminy Kosakowo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych uzasadnionych powodów.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE  
I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w dniu 10 września 2015 r.

Oznaczenie  
nieruchomo-

ści -działka nr

Powierzchnia KW Obręb Przeznaczenie  
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Kosakowo

Cena 1 m2 

ustalona przez  
biegłego  

i Wójta Gminy 
Kosakowo 

w zł

Cena  ustalona 
przez Wójta 

Gminy Kosakowo 
jako cena 

wywoławcza

UWAGI Minimalne 
postąpienie 1% 

ceny wywoławczej 
zaokrąglonej w 
górę do pełnych 

dziesiątek złotych

Wadium
10% ceny wywoławczej 
z zaokrągleniem w górę 

do pełnego złotego

1/1 1005 GD2W/00018041/2 Kosakowo 58.U,MN - teren 
zabudowy usługowej 

nieuciążliwej, 
występującej 

samodzielnie lub  
z mieszkaniem 

157,94 157.700,00 1.580,00 15.770,00

1/3 1005 GD2W/00018041/2 Kosakowo 157,94 157.700,00 1.580,00 15.770,00

1/4 1018 GD2W/00018041/2 Kosakowo 157,94 160.800,00 1.610,00 16.080,00

1/8 1017 GD2W/00018041/2 Kosakowo 56.MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
wolnostojącej, 

bliźniaczej

157,94 160.800,00 1.610,00 16.080,00

1/26 1069 GD2W/00018041/2 Kosakowo 62.U,MN – teren 
zabudowy usługowej 

nieuciążliwej, 
występującej 

samodzielnie lub  
z mieszkaniem

157,94 167.300,00 1.680,00 16.730,00

1/30 1360 GD2W/00018041/2 Kosakowo 157,94 214.800,00 2.150,00 21.480,00

8/1
7/40

165
640

GD2W/00018041/2
GD2W/00048617/2

Kosakowo
Kosakowo

7. MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej  (działki 
7/40-7/44 oraz  

8/1-8/5 )

146,32 117.800,00 Działki nr 8/1  
i 7/40 zbywane 

jako jedna 
nieruchomość  
o pow. 805 m2

1.180,00 11.780,00

8/2

7/41

194

609

GD2W/00018041/2
GD2W/00048618/7

Kosakowo
Kosakowo

146,32 117.500,00 Działki nr 8/2  
i 7/41 zbywane 

jako jedna 
nieruchomość  
o pow. 803 m2

1.180,00 11.750,00

8/3

7/42

228

576

GD2W/00018041/2
GD2W/00048622/8

Kosakowo
Kosakowo

146,32 117.600,00 Działki nr 8/3  
i 7/42 zbywane 

jako jedna 
nieruchomość  
o pow. 804 m2

1.180,00 11.760,00

8/4

7/43

263

541

GD2W/00018041/2
GD2W/00048623/5

Kosakowo
Kosakowo

146,32 117.600,00 Działki nr 8/4  
i 7/43 zbywane 

jako jedna 
nieruchomość  
o pow. 804 m2

1.180,00 11.760,00

8/5

7/44

301

503

GD2W/00018041/2
GD2W/00048624/2

Kosakowo
Kosakowo

146,32 117.600,00 Działki nr 8/5  
i 7/44 zbywane 

jako jedna 
nieruchomość  
o pow. 804 m2

1.180,00 11.760,00

406/2 1070 GD2W/00002823/3 Dębogórze 22URO –        teren 
usług, ogrodnictwo, 
obsługa rolnictwa 
i leśnictwa, bazy 

zieleni, dopuszcza się 
mieszkania związane 

z działalnością 
gospodarczą

88,66 94.900,00 950,00 9.490,00

407/3 836 GD2W/00002823/3 Dębogórze 88,66 74.100,00 750,00 7.410,00

16 184 GD2W/00019373/5 Pierwoszyno
21MN-teren zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

208,02 38.300,00 działka może 
być zagospoda- 

rowana  
z nierucho-

mością przyległą

390,00 3.830,00

81/51 358 GD2W/00052480/1 Pogórze
40 U – teren zabudowy 

usługowej

290,57 104.000,00 1.040,00 10.400,00

CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO NIE ZAWIERAJĄ 23% PODATKU VAT.
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Pierwsza Kancelaria 
Adwokacka w Gminie 

Kosakowo
Informujemy, że w Kosakowie przy 

ul. Żeromskiego 38/1 została otwarta 
Kancelaria Adwokacka:

Adwokata Krzysztofa Maj: 
tel. 607 384 964

e-mail: kancelaria@adwokatmaj.pl
www.adwokatmaj.pl

oraz
Adwokata Marcina Miszkiewicz: 

tel. 509 389 446
e-mail: adwokat.miszkiewicz@gmail.com

Kancelaria czynna jest codziennie. 
Istnieje możliwość umówienia się na 

wizytę telefonicznie. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo

ŚWIęTO RYBY – Przystań na Rybkę w Mechelinkach
Deszczowa i wietrzna pogoda nie przeszkodziła mieszkańcom oraz turystom  

w dobrej zabawie na Święcie Ryby, które odbyło się w sobotę 25 lipca br. w godzinach 
południowych na terenie mechelińskiej przystani. Okazało się, że nikogo nie 
trzeba było przekonywać, iż bez względu na pogodę dobra rybka zawsze smakuje 
wybornie – przystań zatętniła życiem i wspaniałą muzyką szantową w wykonaniu 
zespołu Fucus oraz przygotowaną przez niezawodnego DJ Rico. Prawdziwe oblężenie 
panowało w hali rybnej, w której można było nabyć ryby bezpośrednio od rybaków, jak 
również obejrzeć specjalnie przygotowaną na tę okoliczność wystawę fotograficzną 
ukazującą rozwój nadmorskich obszarów Mechelinek. Nie jest żadną tajemnicą 
kulinarną fakt, iż po słonej i wędzonej rybce dobrze przekąsić również coś słodkiego –  
a zatem nic dziwnego, że i stoisko lokalnego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko- 
Pomorskiego z pysznymi domowymi 
wypiekami   także cieszyło się dużą 
popularnością. Nie nudziły się i dzieci: 
dla nich pani Ewa Narloch-Kerszka 
stworzyła zdumiewające możliwości 
dekorowania artystycznego papierowych 
rybek za pomocą kolorowych farb  
i innych plastycznych specyfików. Z kolei 
występ Kosakowian nie tylko sprowadził 
z powrotem słoneczną pogodę, ale i dobry 
humor podszyty kulturą spod znaku 
kaszubszczyzny.

Opiekun muzyczny zespołu – pan Tadeusz Korthals, z powodzeniem przyjął na siebie na moment także rolę wodzireja  
i poprowadził przezabawne konkursy sceniczne. Kto nie był, niech żałuje – i szykuje się za rok: wydarzenie na stałe zagości  
w kalendarzu cyklicznych imprez Gminy Kosakowo.       

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z TERENU GMINY KOSAKOWO

WTOREK
08 WRZEŚNIA 2015 ROKU

(SUCHY DWÓR; KAZIMIERZ; DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE; POGÓRZE; DĘBOGÓRZE)

SOBOTA
12 WRZEŚNIA 2015 ROKU 

(REWA; MOSTY; MECHELINKI; PIERWOSZYNO; KOSAKOWO)

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:
                                        

+

Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, duże AGD, ramy okienne, drzwi, lampy, 
karnisze, kanistry + opony

Dobiegła końca procedura sporzą-
dzania zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kosakowo. Dokument 
na etapie projektowania był dwukrotnie 
udostępniony do publicznego wglądu. 
Można było się z nim zapoznać na stronie 
internetowej gminy Kosakowo (BIP),  
w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo oraz 
w trakcie  prezentacji  na dwóch dyskusjach 
publicznych zorganizowanych w okresie 
wyłożenia projektu zmiany studium do 
publicznego wglądu. 

Studium jest podstawowym dokumentem 
kreującym politykę przestrzenną gminy  
i w systemie planistycznym zaliczane jest 
do aktów planowania ogólnego. Nie jest 
aktem prawa miejscowego, a więc nie 
zawiera przepisów powszechnie obowią-

zujących i nie może być podstawą do 
wydawania decyzji administracyjnych. 
Ma za to charakter aktu kierownictwa 
wewnętrznego, obowiązującego w 
systemie organów gminy. Wiąże wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta przy 
sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i służy 
koordynacji ustaleń tych planów.

Zmiana funkcjonującego dotąd Studium 
obowiązującego od 2008r. dotyczyła 
przede wszystkim aktualizacji zarówno 
części odnoszącej się do uwarunkowań 
jak też   polityki zagospodarowania 
przestrzennego gminy wraz z   
dostosowaniem całego dokumentu do 
zmieniających się przepisów prawa. 

Sporządzony projekt zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Kosakowo nie zakłada możliwości 
rozbudowy Kawernowego Podziemnego 
Magazynu Gazu ”Kosakowo” oraz nie 
przewiduje na obszarze gminy nowych 
gazociągów wysokiego ciśnienia,  
w stosunku do studium obowiązującego.

W studium pozostawiono dotychczasowy 
zakres i zasięg Kawernowego Podzie-
mnego Magazynu Gazu w granicach 
udzielonej w 2001 roku koncesji 
na podziemne bez zbiornikowe 
magazynowanie gazu. 

Po uchwaleniu przez Radę Gminy 
Kosakowo, studium będzie zamieszczone 
na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Kosakowo.  
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K U LT U R A

Zaproszenie na Mszę Świętą z okazji 76. 
Rocznicy Zakończenia Walk w Obronie 

Kępy Oksywskiej
Wójt Gminy Kosakowo zaprasza społeczność gminną oraz 
samorządowców na Mszę polową  z okazji 76. Rocznicy 

Zakończenia Walk w Obronie Kępy Oksywskiej. Uroczysta Msza Św. odbędzie się w asyście Orkiestry i Kompanii Marynarki 
Wojennej Wojska Polskiego w dniu 19 września br. o godzinie 11:00 przy Obelisku w Mostach.

WYZWOLENIE KęPY OKSYWSKIEJ W 1945 ROKU

WYDARZENIA  
KULTUrALNE

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy 
Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Najbliższe spotkanie z konsultantami LPI FE w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Stefana Żeromskiego 69  odbędzie się w dniu 10.09. 
2015r.  w godz. 12.30 do15.00. 

Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. Z uwagi na duże zainteresowanie Funduszami Europejskimi 
wśród mieszkańców Gminy Kosakowo prosimy o zapisywanie się na konsultacje pod numerem telefonu 58 572 94 52 (aby uniknąć 
konieczności nadmiernego oczekiwania na konsultacje). 

Przez wieki Kępa Oksywska stano-
wiła oazę spokoju i bezpieczeństwa. 
Dopiero lata 1939-45 „odrobiły z na-
wiązką” dotychczasowe omijanie przez 
wszelakich żołnierzy ziem Kępy Oksyw-
skiej. Przytoczony przedział czasowy 
wypełnił „historyczne zaniedbanie” 
tak dużą ilością krwi żołnierzy polskich, 
niemieckich i radzieckich, że ziemia 
oksywska stała się jednym z najkrwaw-
szych polskich pól bitewnych II Wojny 
Światowej. Początek walk o wyzwolenie 
Kępy Oksywskiej przypada na 29 marca 
1945 r., czyli nazajutrz po wyzwoleniu 
Gdyni. Przez kilka dni trwają zacięte 
walki. 30 marca czołgi 1 Brygady Pan-
cernej Wojska Polskiego, wspierając 
radziecką piechotę, docierają pod ce-
gielnię w Pogórzu położoną na wschód 
od gdyńskiej rzeźni miejskiej, ale ze-
wnętrznego pasa obrony, zbudowane-
go na skraju Kępy i składającego się z 
trzech linii okopów nie osiągnięto. Bez 
wsparcia czołgów piechota była bezsil-
na i na odwrót: czołgom bez piechoty 
groziło osaczenie. Natarcie musiało się 
cofnąć, a straty ludzkie były niemałe. 
Tym samym nie zdobyto Pogórza. Tak 
zakończyła się pierwsza faza walki o 
opanowanie Kępy Oksywskiej, którą 
uważa się za „rozpoznanie” niemieckich 
sił na omawianym wyniesieniu. Dzień 
później czołgi 1 BP WP stanęły w rejonie 

Czyśćca (wybudowania Dębogórza)  
i rankiem ruszyły  wraz z oddziałami 
radzieckimi w kierunku Suchego Dwo-
ru. Bój o jego zdobycie trwał przez całą 
noc i toczył się także następnego dnia. 
Ostatecznie Suchy Dwór zostaje zdo-
byty 2 kwietnia. Tymczasem Niemcy 
zaczynają wycofywać się z Pogórza w 
kierunku odległego o 2 km Kosakowa. 
Ruch ten zauważa radzieckie dowódz-
two 132 Korpusu Piechoty i nakazuje 35 
pp przy wsparciu zbiorczego batalionu 
czołgów 1 BP WP przecięcie tej szosy. 
Udaje się to dopiero 4 kwietnia – i jest 
to przełomowy moment boju o Kępę 
Oksywską. Niemcy jeszcze stawiają 
opór wzdłuż szosy Pogórze-Kosako-
wo, ale ich determinacja słabnie mimo 
wsparcia ogniowego z okrętów, dział 
polowych i 6-cio lufowych moździerzy. 
Powoli po utracie Kosakowa odstępują 
w kierunku Babiego Dołu. Jednocześnie 
inne oddziały 19 Armii wychodzą pod 
wieczór nad brzeg morza w okolicach 
Rewy. Tym samym front zostaje skró-
cony do 8-mio kilometrowego, łama-
nego odcinka, którego krańce opierają 
się o Pogórze i Rewę, a środek tkwi we 
wschodniej części Kosakowa, dzieląc 
tym cały obszar Kępy na pół. Z Rewy Ro-
sjanie spostrzegają trwającą ewakuację 
wojsk niemieckich z rejonu przystani  
w Babim Dole. 

Bój o Kępę Oksywską w dniach 
30.03 – 05.04.1945 r. trwał siedem 
dni. Kluczowym dla opanowania Kępy 
Oksywskiej było zdobycie miasta i por-
tu Gdynia, a na samej Kępie m. Pogórze. 
Praktycznie cały skraj terenu

pokryty był polami min przeciwpie-
chotnych i przeciwpancernych, których 
nie brakowało także na podejściach do 
poszczególnych miejscowości. Równo-
cześnie z opanowaniem Pogórza wyszły 
nad brzeg morza w rejonie Rewy inne 
oddziały 19A radzieckiej (ponad 40 tys. 
żołnierzy), czym zamknęły oddziały nie-
mieckie zgromadzone na Kępie Oksyw-
skiej w 8-mio kilometrowe kleszcze, 
przyciskając je do prawie 40 metrowe-
go klifu po wschodniej stronie Kępy. Za 
ich plecami, tzn. VII Korpusu Pancerne-
go, były już tylko marcowe, zimne wody 
Zatoki Gdańskiej, ograniczone w odle-
głości około 18 kilometrów na wschód 
ciemną krechą Mierzei Helskiej, ledwie 
widocznej poprzez często zamglone lub 
deszczowe o tej porze niebo i sinoszare 
opary morza… 

(fragmenty [z:] Zygmunt Miszewski, 
Wyzwolenie Kępy Oksywskiej w 1945 r. i 
Operacja Walpurgisnacht, Polska Gmina 
Kosakowo, Kosakowo 2015, s. 9-17) 
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BIBLIOTEKA 
GMINNA

WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ MATEUSZA 
GRZELAKA

Upalne letnie popołudnie, w pobliżu wspaniałe nadmorskie tereny i czy-
ste plaże – a wielbiciele sztuki meldują się w budynku kosakowskiej 
Biblioteki Publicznej tak licznie, że – parafrazując Kochanowskiego – serce 
roście patrząc na te czasy, w których również  i wymagająca sztuka znajduje 
swoich odbiorców. Tym razem to zasługa Mateusza Grzelaka, mieszkańca 
Kosakowa, pasjonata fotografii artystycznej – to właśnie jego Wystawa 
fotograficzna Black Wood przyciągnęła do Biblioteki licznie zgromadzoną 
publiczność. Czarno-białe fotografie zdradzały ulubione inspiracje młodego 

artysty: predylekcję do minimalizmu oraz skupienia uwagi na strukturze przedmiotu tak, by poniekąd odsłonić jego wnętrze, pokazać  
z różnych perspektyw i skłonić do refleksji 
(m.in. w tym celu wiele zdjęć zrobionych było 
z bardzo dużego zbliżenia). Otwarciu Wystawy 
towarzyszyła specjalnie przygotowana przez 
Autora na tę okazję prezentacja multimedialna, 
zdradzająca co nieco z samego procesu 
twórczego, jak również recital fortepianowy  
i gitarowy Damiana Krygera, mieszkańca Mostów. 
Organizator: Biblioteka Publiczna Gminy 
Kosakowo. Wernisaż poprowadzili: Anna Paturej  
i Karol Dettlaff. 
Zachęcamy do zajrzenia na blog fotograficzny 
Mateusza: m-t-i-photo.blogspot.com 

GMINNA BIBLIOTEKA WYDAŁA NOWY NUMER ROCZNIKA  
„POLSKA GMINA KOSAKOWO (GMINA KASZUBSKA)”

Drodzy Czytelnicy! Minął kolejny rok i kolejny już raz oddajemy do Waszych rąk nowy numer czasopisma 
„Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska)”. Został on poświęcony w dużej mierze trzem okrągłym, 
ważnym dla naszej Małej Ojczyzny rocznicom, bowiem w roku 2015 mija: 100 lat od utworzenia pierwszej 
parafii rzymsko-katolickiej na ziemi kosakowskiej, 80 lat od powołania pierwszej zbiorczej gminy Kosakowo 
oraz 70 lat od wyzwolenia Kępy Oksywskiej spod okupacji niemieckiej. Ponadto w niniejszym magazynie 
przeczytają Państwo o nowo wybudowanym gimnazjum w Kosakowie, a także o wydaniu edukacyjnej gminnej 
gry planszowej. Natomiast dzięki graficznym zamiłowaniom jednego z mieszkańców Mostów mają Państwo 
możliwość obejrzeć słynną szkutę Helenę w nowym wydaniu – trójwymiarowej wizualizacji. Nie zabrakło 
oczywiście kilku stron z utworami literackimi oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń roku ubiegłego.
Zachęcamy do lektury!  Czasopismo można nabyć w Bibliotece. 

KLUB MAŁEGO CZYTELNIKA
Po wakacyjnej przerwie zapraszamy ponownie na zajęcia organizowane w ramach Klubu 
Małego Czytelnika, działającego przy Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo już od lutego 
2013 r. Klub skierowany jest do dzieci w wieku 3-8 lat. Spotkania odbywają się w każdą 2-gą 
i 4-tą sobotę miesiąca. W ramach zajęć oferujemy głośne czytanie bajek, opowiadań i wierszy 

połączone z zajęciami plastycznymi i/lub ruchowymi.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 września 2015 roku o godz. 10:00.
Rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dziecko do Klubu prosimy o wcześniejszy kontakt (osobiście w siedzibie Biblioteki lub 
telefonicznie pod nr.: 58 735 46 56 lub 725 204 656).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie biblioteka.kosakowo.pl w zakładce „Klub Małego Czytelnika”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

SPOTKANIE KOSAKOWSKIEJ GRUPY LITERACKIEJ
Na kolejne – pierwsze powakacyjne – spotkanie Kosakowskiej Grupy Literackiej zapraszamy w czwartek 24 września br. o godz. 
17.00 do budynku Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo. Wspaniała atmosfera poetyckiego spotkania – jak zawsze gwarantowana. 
Zapraszamy wszystkich formalnych i nieformalnych członków grupy, jak również wielbicieli literatury bez względu na twórczy dorobek 
czy doświadczenie: wystarczy lubić poezję. 

KOSAKOWSKI KLUB SENIORA 2015
Wójt Gminy Kosakowo oraz 
Fundacja Fly zapraszają 
wszystkich chętnych se-
niorów na spotkania i zaję-cia 
Kosakowskiego Klubu Seniora.
Kosakowski Klub Seniora to 
projekt prowadzony przez 
Fundację FLY, a dofinansowany 
z budżetu gminy Kosakowo. 

W jego ramach organizowane są regularne, 
zróżnicowane zajęcia dla osób w wieku 
55+ zamieszkałych w Gminie Kosakowo. 
Spotkania odbywać się będą trzy razy  

w tygodniu, a program dostosowany zosta-
nie do potrzeb i oczekiwań uczestników.
Zapisy przyjmowane będą od środy 2 wrze-
śnia 2015 r. w Gminnym Domu Kultury  
w Pierwoszynie (wejście z boku budynku)  
 dniach:
• poniedziałek: 14:00-16:00
• środa: 14:00-16:00
• czwartek: 10:00-12:00
Celem projektu jest zaktywizowanie osób z 
regionów wiejskich, zmniejszenie zagrożenia 
wykluczeniem społecznym poprzez 
aktywizację i edukację cyfrową. Projekt 

obejmuje zajęcia edukacyjne, artystyczne, 
rekreacyjno-ruchowe oraz rozwijanie 
zainteresowań (m.in. decoupage, filcowanie, 
malarstwo, ję-zyki obce, grupa brydżowa). 
Oprócz regularnych zajęć organizowane 
są także wykłady, zabawy taneczne, 
wspólne wyjścia do teatru, kina, wernisaże  
i wystawy. Kosakowski Klub Seniora jest 
miejscem przyjaznym dla wszystkich 
starszych mieszkańców i każdy znajdzie  
w nim coś dla siebie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
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TEATR MŁODZIEŻOWY GMINY KOSAKOWO
Teatr tworzą ludzie. Przychodzą ze swoimi doświadczeniami i nie-pokojami: 
zarówno dość konwencjonalnymi, jak i metafizycznymi. Przychodzą ze 
swoimi wizjami, czym Teatr jest lub czym powinien być. Przyzwyczaili się 
dostawać gotowe formuły i definicje. Następnie przychodzi zdziwienie. 
Że Teatru tak łatwo w sobie oswoić nie sposób. I wówczas Teatr przestaje 
być rzemiosłem. Staje się – powoli i mozolnie – sposobem na poznanie 
rzeczywistości, innych ludzi, wreszcie również samego siebie. Kto o tym nie 

wie, nigdy nie zrozumie sztuki. Ani trochę. Ale nie wszystkim jest to potrzebne. Rzeczywistość 
oswoić można na wiele sposobów. Nie potrzeba do tego estetyki. To prawda. Niektórzy – 
pozostający w znacznej mniejszości – czują jednak, że warto. Ich wszystkich (w wieku od 12 
lat) zachęcamy do udziału w zajęciach i warsztatach Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo:  
w każdy poniedziałek w godz. 18.00-20.00 (grupa zaawansowana), wtorek i czwartek w godz. 17.00-19.00 (od 1 września).  
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapisy – wystarczy przyjść na zajęcia. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 
58 660 43 04. 

  
Od września zaczynamy zajęcia artystyczne dla dzieci od 2 lat w 
Przedszkolu Sorbonka w Suchym Dworze.
Zapraszamy do zapisów
dzieci od 3 roku życia - zajęcia ogólnorozwojowe, umuzylniające
dzieci od 5 roku życia oraz młodzież - pianino, keyboard, gitara, 
śpiew zespołowy, śpiew solowy,

Dzieci biorą udział w koncertach i konkursach na terenie 
trójmiasta
Miejsca: Uniwersytet dla dzieci Sorbonka Suchy Dwór
Kontakt:  Iwona Guberska, tel.  514 841 492
www.artig.com.pl

URODZINY GMINY KOSAKOWO

Zajęcia dla najmłodszych

8 sierpnia odbyły się Jubileuszowe – X obchody Dni Gminy Kosakowo, organizowane corocznie przez Wójta Gminy Kosakowo 
Jerzego Włudzika. Podczas imprezy na mieszkańców i turystów czekało mnóstwo atrakcji, niezapomnianych koncertów i zabaw: 
wystąpił przygotowany przez Panią Magdalenę Stenkę Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo w składzie: Magdalena Mikulska, Nikola 
Raczko, Karolina Mazur, Dominika Eliasz, Wiktor Gabor, Aleksander Wons, Alan Wittbrodt oraz tanecznie Paweł Hajder. Po występach 
wokalno-tanecznych na scenie pojawiły się kabarety: „Zachodni” i znany wszystkim „Koń Polski” oraz rockowy zespół „The Last Ride”. 
Na zakończenie zaśpiewała Gwiazda Wieczoru – Patrycja Markowska z zespołem, a zwieńczeniem imprezy był spektakularny pokaz 
sztucznych ogni.

W ramach obchodów, od godzin przedpołudniowych w Rewie, odbywały się Regaty – IV Mistrzostwa Gminy Kosakowo, których 
wyniki zostały ogłoszone ze sceny w Kosakowie podczas otwarcia imprezy. 
Statuetki i nagrody wręczali Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Sędzia 
Główny zawodów Janusz Frąckowiak. Tegoroczne miejsca na podium zajęli:  
I miejsce – Marcin Styborski (sternik) i Julia Wruk; II miejsce – Jacek Tracz (sternik) 
i Maciej Plutowski; III miejsce – Jerzy Filipowicz (sternik), Filip Frąckowiak  
i Beata Frąckowiak.
Kosakowską część Dni Gminy Kosakowo poprowadzili: Anna Padée-Kruszczak i Tomasz 
Podsiadły.
Organizatorzy pragną podziękować sponsorom:  
Gaz-System SA, Galerii Szperk, EDF za wsparcie imprezy 
oraz patronom medialnym za promocję.
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Obóz strażacki w niemieckiej gminie partnerskiej Ruwer
W dniach 26.07 - 2.08 strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
w Kosakowie uczestniczyli w obozie strażackim zorganizowanym 
przez zaprzyjaźnioną Gminę Ruwer w Niemczech. Obóz odbywał 
się w miejscowości Pluwig. Wymiana doświadczeń między 
niemieckimi a polskimi strażakami okazała się bardzo owocna. 
Równie cenna była międzynarodowa integracja z rówieśnikami 
z Niemczech i Austrii. Nasi strażacy uczestniczyli w zawodach 
i zabawach przygotowanych przez organizatorów. Warto 
wspomnieć o jednej takiej pomysłowej zabawie: z rozmaitych 
materiałów każda drużyna miała za zadanie 
stworzyć fasadę imitującą jakiś budynek lub 
obiekt rodem z Dzikiego Zachodu. Drużyna  
z Kosakowa wylosowała kopalnię. Wspólnymi 
siłami zbudowano fasadę imitującą wejście do 
kopalni złota. Ostatniego dnia obozu odbyła 
się prezentacja i ocena przygotowanych 
przez uczestników fasad. Obowiązywały 
oryginalne stroje z czasów kowbojów, dzięki 
czemu obozowisko tego dnia wyglądało 
niczym prawdziwe miasteczko rodem  

z Dzikiego Zachodu! Innym razem na specjalnie przygotowanej 
ok. 4-km trasie przygotowano wiele różnych atrakcji niczym  
z horrorów. Nie zabrakło również wycieczek krajoznawczych: 
m.in. do pobliskiej tamy czy zawodowej straży pożarnej w Trier.  
Nad bezpieczeństwem całej wycieczki czuwali opiekunowie – 
strażacy z naszej OSP: komendant Michał Kulig, Olimpia Nadolska, 
Emilian Pawłowski oraz Janusz Stasiak.

I Wojewódzki Konkurs na prezentacją multimedialną inspirowaną 
twórczością Edwarda Stachury

Postać Edwarda Stachury, polskiego poety, prozaika, pieśniarza i tłumacza, owianego legendarną sławą, wciąż 
pobudza wyobraźnię i wyzwala inspiracje wśród młodych artystów. Na przełomie maja i czerwca br. Krzysztof 
Sałek, mieszkaniec Mostów,  zajął III miejsce w I Wojewódzkim Konkursie na Prezentację Multimedialną 
inspirowaną twórczością Edwarda Stachury dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
w Ciechocinku (województwo kujawsko-pomorskie). Krzysztof otrzymał dyplom, list gratulacyjny, książki  
i koszulkę Edwarda Stachury. Gratulujemy! 

Z ŻYCIA SOŁECTWA WSI DęBOGÓRZE
W Zawodach Wędkarskich, zorganizowanych przez Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów i 
zarazem Sołtysa Wsi Dębogórze oraz Wójta Gminy Kosakowo, najlepszym udało się złowić 
okazy o łącznej wadze ponad 6 kilo. Emocji zatem nie brakowało. A na najwyższym stopniu 
podium stanął najmłodszy uczestnik – Michał Jaskulski (6,8 kilo!); drugie miejsce zajął 
Zbigniew Zajda (6,2), zaś na najniższym stopniu podium stanął Jan Domysławski. Nagrody 
ufundował Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Józef Melzer. Sędzią głównym zawodów był 

Krzysztof Janik. Dodatkową nagrodą dla uczestników (w sumie 13) okazał się fakt, iż 
każdy mógł zabrać złowione przez siebie ryby do domu. Zawody odbyły się nad stawem  
w Dębogórzu w sobotę 1 sierpnia br. 

Uczestnicy zawodów na własne oczy mogli się przekonać, jak zadbany jest teren 
wokół stawu – i ogólnie Dębogórze. Sołtys miejscowości wykonał opryski: przeciw 
chwastom na chodnikach wokół stawu, placu zabaw, Domu Kaszubskiego i przy 
Obelisku, a także przeciw szkodnikom drzew. Dodatkowo wymienione zostały 
paliki przy drzewkach na ulicach Koperkowej oraz Grzybowej, a także przy zbiorniku 
retencyjnym; założono nowe taśmy mocujące drzewa; naprawiona została furtka  
i brama wjazdowa na boisko sołeckie.  

ZAWODY WęDKARSKIE 
DLA DZIECI

W sobotę 12 września 2015 r.  
o godzinie 10.00 przy stawie obok Domu 
Kaszubskiego w Dębogórzu odbędą się 
Zawody Wędkarskie dla dzieci. Regulamin 
zawodów dostępny jest na stronie 
sołeckiej wsi Dębogórze: www.debogorze.
pl. Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik oraz Prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Gminy Kosakowo i Sołtys 
Dębogórza Józef Melzer. 

Z ŻYCIA 
SOŁECTW

Rozkład jazdy linii 265 obowiązujący od 1 września 2015 r.
Odjazdy w dni powszednie nauki szkolnej

Obłuże Maciejewicza  7:23 8:13 > 14.14 15.04
Maciejewicza  7:25 8:15 > 14.15 15.05
Galeria Szperk  7:26 8:16 > 14.16 15.06
Rzymowskiego  7:27 8:17 > 14.17 15.07
Sikorskiego  7:28 8:18 > 14.18 15.08
Steyera  7:29 8:19 > 14.19 15.09
Pogórze ‐ Słowackiego  7:30 8:20 > > >
Pogórze ‐ Majakowskiego  7:30 8:20 > > >
Pogórze ‐ Szkolna  7:31 8:21 > > >
Suchy Dwór ‐ Szkolna  7:32 8:22 > > >
Suchy Dwór ‐ Reja  7:33 8:23 > > >
Suchy Dwór ‐ Kochanowskiego  7:34 8:24 > > >
Suchy Dwór ‐ Necla  7:34 8:24 > > >
Suchy Dwór ‐ Borchardta  7:35 8:25 > > >
Suchy Dwór ‐ Kruczkowskiego  7:36 8:26 > > >
Suchy Dwór ‐ Szkolna  7:37 8:27 > > >
Pogórze ‐ Szkolna  7:38 8:28 > > >
Pogórze ‐ Majakowskiego  7:39 8:29 > > >
Pogórze Górne  7:40 8:30 13.30 14.20 15.10
Pogórze ‐ Pułaskiego  7:41 8:31 13.31 14.21 15.11
Pogórze ‐ Dobke  7:42 8:32 13.32 14.22 15.12
Pogórze ‐ Herberta  7:43 8:33 13.33 14.23 15.13
Kosakowo ‐ Gimnazjum  7:44 8:34 13.34 14.24 15.14
Kosakowo ‐ Urząd Gminy  7:45 8:35 13.35 14.25 15.15
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Z ŻYCIA 
SZKÓŁ

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
Projekt „Nature – water”

W roku szkolnym 2014/15 uczniowie szkół  podstawowych gminy Kosakowo realizowali 
międzynarodowy projekt „Nature – water”.   Został on zainicjowany przez Związek 
Zawodowy Nauczycieli „Solidarność” oraz 
KTOS – Związek Zawodowy Nauczycieli 
z Tureckiej Republiki Cypru Północnego.   
Koordynatorem projektu ze strony gminy 
była pani Anna Szymborska – dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Mostach. Celem projektu była wymiana doświadczeń oraz metod nauczania między 
nauczycielami i uczniami. 
W ramach realizacji projektu uczniowie za pomocą doświadczeń, eksperymentów, licznych 
warsztatów i wycieczek zdobyli wszechstronną wiedzę na temat   wody i organizmów 
w niej żyjących, poznały jej właściwości chemiczne, źródła zanieczyszczenia i sposoby 
jej oczyszczania, dowiedzieli się, jak wielkie znaczenie ma woda dla życia nie tylko 
człowieka, ale całego środowiska.   Uczniowie brali także udział w akcjach promujących 
ochronę bałtyckich ssaków. Dzięki aktywnemu uczestniczeniu w wielu przedsięwzięciach 
zrozumiały, że to od ludzi przede wszystkim zależy kondycja naszej planety. Projektowi 
towarzyszył konkurs fotograficzny „Woda niejedno ma imię”. 
Finał, a zarazem podsumowanie projektu odbyło się z udziałem nauczycieli z Cypru 19 
czerwca 2015 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Uczniowie i nauczyciele 
biorący udział w projekcie (p. Ewa Rajewska z  Pogórza, p. Katarzyna Talkowska z Dębogórza 
oraz p. Beata Kotowska i p. Mariola Kucińska z Mostów) przedstawili efekty całorocznych 
działań.  Goście oraz uczniowie obejrzeli dwie inscenizacje, wystawę zdjęć, prezentacje 
multimedialne, a także bezpośrednio uczestniczyli w wykonywanych przez uczniów 
doświadczeniach podczas pikniku naukowego. 
Nauczyciele realizujący projekt: Beata Kotowska, Mariola Kucińska, Ewa Rajewska, 
Katarzyna Talkowska 
Niezwykła podróż przez wieki – relacja z pierwszego tygodnia półkolonii letnich odbywających się w Mostach. 
Od 20 lipca rozpoczęły się po raz pierwszy w szkole w Mostach półkolonie letnie dla dzieci młodszych. „Od prehistorii do czasów 
współczesnych” to temat przewodni tegorocznych półkolonii.  Przez pierwszy tydzień 21 dzieci w wieku od 6 do 9 lat pod opieką 
dwóch wychowawców podróżowało przez czasy prehistoryczne, starożytność po średniowiecze. Poznawały  przez zabawę tajniki 
historii, wykonywały i rozpoznawały niesamowite dinozaury, poznawały tajemnice zwierząt morskich w Ocean Parku,  poszukiwały 
skarby ukryte w piasku, samodzielnie wykonywały papirusy i odczytywały hieroglify. Brały także udział w Igrzyskach Olimpijskich. 
Nasi mali podróżnicy mieli okazję obejrzeć rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia, grodzisko i skansen wczesnośredniowieczny  
w Sopocie. Wzięli udział w warsztatach lepienia garnków z gliny, uczyli się strzelania z łuku oraz piekły kiełbaski na wspólnym ognisku.  
Z niecierpliwością czekają na podróż w czasy Wielkich Odkryć Geograficznych i Eksperymentów.

Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych w Gruzji

Zespół „Jantarki” ze Szkoły Podstawowej w Mostach  wziął udział w lipcu 2015 r.  
w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Gruzji. Był 
jedynym zespołem z Europy. Większość zespołów pochodziła  z różnych regionów  
Gruzji, Rosji, Azerbejdżanu, Mołdawii, Turcji i Kazachstanu. Łącznie wystąpiło ponad 20 
zespołów. Wszystkie zespoły brały udział w koncertach i paradach ulicznych. 

Od 1 do 9  lipca mieszkaliśmy w małej miejscowości Ureki tuż nad Morzem 
Czarnym. Miasteczko to słynie z tajemniczych czarnych magnetycznych piasków, które 
ponoć mają pozytywny wpływ na układ krążenia, układ nerwowy i leczą przeróżne 
choroby. Plaże wyglądają inaczej niż w gminie Kosakowo – są kamieniste i czarne , ale 
można przywyknąć. Nie omieszkaliśmy zażywać kąpieli w morzu.

W czasie naszego pobytu odwiedziliśmy Poti, Ureki, Kobuleti, Ozurgeti oraz słynne 
z piosenki Batumi. Batuuumi, herbaciane pola Batumi… – tak brzmią słowa tej znanej 
nam piosenki. Herbaciane pola niestety już zaniedbane, ale Batumi trzyma się całkiem 
nieźle…

W centralnym punkcie miasta ujrzeliśmy diabelski młyn oraz kilka wysokich 
budynków. Najwyższy z nich to Uniwersytet Techniczny, budynek z charakterystyczną 
kulą na górze. Pozostałe to hotele i biurowce oraz apartamentowce. 

Ośmiokilometrowa promenada, na której znajdują się między innymi 130 metrowa 
Wieża Alfabet (która w ciągu godziny obraca się o 360 stopni ) koło diabelskiego młyna, 
latarnia morska, aleja palmowa oraz park nadmorski z replikami budowli z całego 
świata: koloseum, akropol, wiatrak holenderski, dom do góry nogami itp.  Cała okolica 
jest dość ładnie zagospodarowana, chociaż cały czas trwają tam prace modernizacyjne. 

Największe wrażenie zrobił na nas Teatr Państwowy, w którym mieliśmy okazję 
wystąpić podczas specjalnego koncertu poświęconego 80. urodzinom znanego 
gruzińskiego tancerza Jumbera Dundua – człowieka legendy. Odwiedził nasz hotel – 
nie mogliśmy nie zrobić sobie wspólnego zdjęcia. 

W Batumi zwiedziliśmy Park Botaniczny o wielohektarowym obszarze, który 
pokonaliśmy specjalnym pojazdem. Ogród ten położony jest w miejscu zwanym 
Zielonym Przylądkiem, nad urwistym brzegiem morza, a na wzgórzach nad nim rosną 
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tysiące egzotycznych gatunków roślin ze wszystkich niemal stref klimatycznych świata.. Po raz pierwszy ujrzeliśmy las bambusowy, 
bananowce i magnolie drzewiaste o wspaniałych ogromnych białych kwiatach, a najbardziej zapamiętamy drobną roślinkę „mimozę”, 
która po dotknięciu zamykała się jakby ze wstydu. Niestety nie udało się nam zobaczyć delfinarium i pokazu umiejętności delfinów.  

Ponadto mieliśmy okazję do zobaczenia pięknej gruzińskiej cerkwi w Poti, muzeum i parku w Uzurgeti, gdzie w Alei Spełnionych 
Marzeń wypowiadaliśmy swoje najskrytsze pragnienia licząc na ich rychłe spełnienie, a poeta na ławeczce cierpliwie znosił zachcianki 
fotografowania się z nim. 

Kuchnia gruzińska towarzyszyła nam przez cały pobyt w Gruzji – na zawsze zapamiętamy smaki chaczapuri (rodzaj pizzy ze słonym 
podwędzanym  serem), chinkali (pierogi w kształcie sakiewek wypełnione mięsem i ostrym rosołem),  adżapsandali (rodzaj lecza na bazie 
bakłażana , pomidorów i papryki) , gruzińskie szaszłyki na „szpadach”  czy słodkie churchele (orzechy oblewane syropem owocowym lub 
karmelem w kształcie szaszłyka) i oczywiście wyjątkowe arbuzy. 

Mimo nienajlepszej pogody i trudów związanych z licznymi występami, wizytami oficjalnymi i podróżami, jesteśmy bardzo zadowoleni 
z wyjazdu i pobytu w Gruzji. Poznaliśmy wspaniałą,  choć tak różną od naszej kulturę, dobrą kuchnię i ciekawych ludzi.  Mogliśmy też 
przyjaciołom z Azji pokazać naszą kulturę i tradycje – tańcząc i śpiewając po kaszubsku. Nasze stroje i tańce bardzo przyciągały uwagę 
– chętnie fotografowano się z nami,  traktując naszą kulturę jak egzotyczną. 

Podróż nasza nie odbyłaby się gdyby nie sponsorzy:  Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz DS. Developer z Kosakowa. W imieniu 
wszystkich członków zespołu „Jantarki”, ich rodziców oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej w Mostach oraz  nauczycieli regionalistów 
składamy im gorące podziękowania.

Wakacje „Jantarek”
Członkowie zespołu regionalnego „Jantarki” wraz z p. dyrektor Anną Szymborską  

i opiekunką zespołu Lucyną Sorn gościli w Radio Kaszëbë. 30 lipca 2015 r. na antenie tego 
radia można było usłyszeć relację z działań zespołu „Jantarki”, zwłaszcza z ostatniego 
wyjazdu na Folklorystyczny Festiwal Tańca i Choreografii do Gruzji. Goście stacji 
radiowej opowiadali o zaangażowaniu dzieci i młodzieży w rozwój tańca kaszubskiego,  
o możliwościach i organizacji wyjazdów na Międzynarodowe Festiwale oraz o metodach 
zachęcających uczniów do udziału w zespole regionalnym „Jantarki”

Relację z wyjazdu do Gruzji nagrali reporterzy TV Kosakowo. 5 sierpnia 2015 r. w Szkole 
Podstawowej w Mostach przed kamerami Telewizji TV Kosakowo zaprezentowano materiał 
filmowy i fotograficzny z Festiwalu. Młodzież podzieliła się wspomnieniami z pobytu  
w Gruzji, a pani dyrektor Anna Szymborska i opiekunki zespołu Lucyna Sorn i Aleksandra 
Pająk miały okazję do poszczycenia się regionalnymi dokonaniami oraz ujawnienia planów 
dotyczących rozwoju kaszubszczyzny w gminie Kosakowo. 

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Koloniści z Żerkowa w Pogórzu
W poniedziałek 27 lipca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbyło się spotkanie z kolonistami z Żerkowa wypoczywającymi 

w naszej gminie. Wieczór zorganizowany został przez sołtysa wsi Pogórze Antoniego Strzelca oraz dyrektora i pracowników Szkoły 
Podstawowej w Pogórzu. Na początku w programie artystycznym zaprezentowały się: 
Paulina Ćwirko, która wykonała dwie piosenki, oraz Ada Budnik, która zaprezentowała swoje 
sportowe zdolności w gimnastyce artystycznej (w tej konkurencji jest aktualną Mistrzynią 
Polski). Następnie nasi goście obejrzeli występ kaszubskiego duetu, który wprowadził 
zebranych w muzyczny klimat regionu. Żerkowianie zaprezentowali dwa przedstawienia, 
które przygotowali podczas pobytu. Pokazali własną adaptację stworzenia Kaszub oraz 
legendę o rybaku i diable. Na koniec tanecznym krokiem rozpoczął się słodki poczęstunek. 
Gościem specjalnym był Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, który przygotował dla 
uczestników słodkie prezenty. Pobyt dzieci z Żerkowa jest kontynuacją współpracy 
pomiędzy gminami prowadzoną od wielu lat.

PÓŁKOLONIE W POGÓRZU Z MUMINKAMI
W poniedziałek 3 sierpnia ruszył w Szkole Podstawowej w Pogórzu nowatorski pomysł półkolonii dla najmłodszych mieszkańców 

naszej gminy, zrealizowany w wyniku współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą. Czas spędzony podczas półkolonii zaplanowany został  
i utrzymany w tematyce bajkowych Muminków. Atrakcyjnych zajęć nie brakowało i – niczym Włóczykije – odwiedziliśmy wiele ciekawych 
miejsc. Na początek dzieci odwiedziły Muzeum Emigracji w Gdyni, w którym podczas warsztatów poznały historię tego miejsca  
i związane z nim pamiątki. Kolejnym przystankiem było przepiękne Centrum Sportowe Kosakowo: zajęcia na basenie dały wszystkim 
wiele radości. Nie zabrakło również pożytecznej nauki – uczniowie uczestniczyli w warsztatach kreatywności w języku angielskim 
i nauczyli się piec przepyszne owsiane ciasteczka. Dużym zaciekaniem cieszył się wyjazd do gdańskiego ZOO, w którym podziwiać 
mogliśmy wiele gatunków świata zwierząt. Sportowe umiejętności szlifowane były podczas gry w kręgle w gdyńskim U7. Nie mogło 
zabraknąć nutki przygody, w końcu mamy 
wakacje. Wyjazd do Adventure Parku  
w Kolibkach i „Leśna Ekspedycja” zakoń-
czona ogniskiem sprawiły uczestnikom 
wiele frajdy. Przez cały czas dzieci tworzyły 
wraz z opiekunkami: panią Ewą Stoińską  
i panią Dorotą Twarowską, prace plastyczne 
i projekty, które podziwiać można w Szkole 
Podstawowej w Pogórzu.
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SPORT
Informacje ze Sztormu Mosty

Trwa nabór do drużyn juniorskich Gminnego Klubu Sportowego „Sztorm 
Mosty”. Treningi odbywają się na boisku trawiastym przy Złotych 
Piaskach w Kosakowie oraz sztucznej nawierzchni Orlik 2012 przy szkole 
w Mostach. Informacje i zapisy u trenerów poszczególnych roczników: 

2010 – Michał Michalski (tel. 507 625 650), 
2008/09 – Marek Hebel (tel. 512 375 925), 2006/07 – Adam Mackiewicz (tel. 660 819 
182), 2004/05 – Paweł Formella (tel. 608 272 212). Więcej informacji na stronach 
klubowych pod adresem sztormmosty.futbolowo.pl

W okresie 23-29.07.2015 r. zespół rocznika 2002 Sztormu Mosty w ramach przygotowań 
do rozgrywek nowego sezonu w I lidze wojewódzkiej Junior C2 przebywał na obozie 
sportowym w Hradec Králové (Czechy). Do rozgrywek zgłoszone zostały również 
drużyny roczników: 2004 (Junior D2, gr. 1), 2006 (Junior E2, gr 1) i 2008 (Junior F2, gr. 1).

Plan przygotowawczy pierwszej drużyny obejmował w okresie 11.07. – 7.08.2015 r. 
m.in. mecze sparingowe z IV- i V-ligowcami; większość meczów odbywała się na boisku 
przy Złotych Piaskach w Kosakowie. Inauguracja sezonu 2015/16 w V lidze przewidziana 
jest na 16.08.2015 r. Terminarz najbliższych spotkań zamieszczony jest w kalendarzu 
imprez.

Turniej Siatkówki Plażowej – Rewa 2015
1 sierpnia 2015 r. na plaży w Rewie po raz kolejny odbył się Turniej Siatkówki Plażowej. 
Do gry stawiło się 15 drużyn, wśród których znaleźli się zarówno profesjonalni 
zawodnicy, drużyny amatorskie, jak i turyści spędzający wakacje w Rewie. Sporą grupę 
stanowiły zawodniczki z Pomiechówka, które przebywały w Gminie Kosakowo na 
obozie sportowym.
Turniej odbył się systemem pucharowym, z wcześniejszym rozstawieniem w 1/8 finału 
najlepszych drużyn. Pierwsze miejsce zdobyli mieszkańcy Pogórza: Michał Ryński  
i Adam Ryński; na drugim turniej ukończyła para sopocko-gdańska: Maciej Kot i Krzysztof 
Borowski, a na trzecim gdynianie – Anna Szufladowicz i Przemysław Rozmysłowicz.
Dalsze miejsca zajęli: IV – Mariusz Wiński i Marcin Michalik (Rumia/Pomiechówek), V-VIII 
– Mikołaj Grelewicz i Maciej Konkol (Gdynia), Konrad Jarociński i Maciej Skowroński 
(Gdynia), Tomasz Czaplicki i Mateusz Kreft (Rewa), Jarosław Blachowicz i Ola Blachowicz 
(Garwolin); IX-XV – Jolanta Owocka i Lidia Łachman (Pomiechówek), Artur Sucharski i 
Sławomir Sowik (Sochaczew), Michał Michalewski i Monika Sawicka (Wrocław), Paweł 
Szynkar i Dawid Bryk (Kętrzyn), Szymon Wzorek i Sebastian Kołodziejski (Bodzentyn), 
Kamila Olszewska i Ola Puzon (Pomiechówek), Dominika Sławińska i Patrycja Winniak 
(Pomiechówek).
Arbitrem meczów był Kazimierz Wróbel z Gimnazjum w Kosakowie; pamiątkowe 
medale i upominki, w imieniu Wójta Gminy Kosakowo, wręczała Anna Padée-Kruszczak 
z Referatu ds. Kultury i Sportu.

IV Regaty Sołeckie Gminy Kosakowo
2 sierpnia 2015 r. w Mechelinkach miały miejsce IV Regaty Sołeckie Gminy Kosakowo, 
których organizatorem był Wójt Gminy Kosakowo, Stowarzyszenie „Port Mechelinki” 
oraz Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kosakowo.

W wyścigu finałowym (o miejsca I-IV) najlepsza okazała się załoga Rewy w składzie: 
Kamil Stromski, Krzysztof Stromski, Aleksander Wons. Na miejscu II zawody ukończyła 
załoga Mechelinek (Emilia Majewska, Błażej Paszak, Wojciech Szewczyk), na III – 
Kosakowa (Natalia Majewska, Gracjan Romanowski, Jakub Stachowski), a na IV – Mostów 
(Bartosz Płotka, Urszula Płotka, Szymon Miklaszewicz).

W małym finale (wyścigi o miejsca V-VIII) najlepsza okazała się załoga Dębogórza  
w składzie: Piotr Bekier, Bogdan Świętokrzyski, Sebastian Draga. Na miejscu VI zawody 
ukończyła załoga Dębogórza Wybudowania (Jaśmina Purska, Jakub Solecki, Marian 
Krause), na VII – Pierwoszyna (Michał Krause, Mariusz Krause, Bartosz Paszke), a na 
VIII – Pogórza (Jerzy Zbrzyski, Andrzej Borkowski, Leszek Struczyński). W Regatach nie 
wystartowały reprezentacje Kazimierza i Suchego Dworu.

Pamiątkowe puchary ufundowali: za miejsce I – Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, 
za miejsce II – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo Józef Melzer, za 
miejsce III – Prezes Stowarzyszenia „Port Mechelinki” Bolesław Pienczke. Nagrody 
dla wyróżnionych załóg wręczali: kierownik Referatu ds. Kultury i Sportu Anna Padée-
Kruszczak i Prezes Stow. Sołtysów Józef Melzer.

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

Ś.p.
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo
Wójt Gminy Jerzy Włudzik wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Marcinem Kopitzkim zapraszają na Turniej Piłki Nożnej, który się 
odbędzie w sobotę 12 września 2015 r. od godz. 10.00 na boisku Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach.
Zgłoszenia drużyn z terenu Gminy Kosakowo (open lub gimnazjum) można kierować do czwartku 10 września 2015 r. na  
adres: sport@kosakowo.pl lub telefonicznie: 58 620 06 95. Regulamin dostępny jest na stronie kosakowo.pl/rkis.

Wyścig kolarski „Cyklo-Gdynia” w Gminie Kosakowo
W niedzielę 6 września 2015 r. 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. W Gminie Kosakowo znajdować się będzie lotna premia dla pętli krótkiej 
i wyścigu Elity – dla najlepszych kolarzy Wójt przewidział nagrody finansowe.

W związku z wyścigiem nastąpią czasowe 
i miejscowe ograniczenia w ruchu. Przez 
teren Gminy Kosakowo trasa biec będzie 
następującymi drogami: od ul. Czernickiego 
wzdłuż ul. Płk. Dąbka w Gdyni (zamknięcie 
drogi dla ruchu drogowego od godz. 10.25), 
ul. Derdowskiego w Pogórzu, ścieżką 
rowerową przez Kosakowo, ul. Kaszubską  
w Pierwoszynie i ul. Rumską przez  
Dębogórze i Kazimierz do Rumi (pełne 
otwarcie dla ruchu drogowego od godz. 
11.47). Więcej informacji na stronie 
organizatora pod adresem cyklogdynia.com.

VII OTWARTE REGATY O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY KOSAKOWO
02 sierpnia br. już po raz siódmy odbyły się Otwarte Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo. W słoneczną niedzielę 

frekwencja nie zawiodła. W imprezie uczestniczyło 12 załóg. Do rywalizacji stanęły 32 osoby, które dzielnie walczyły o miejsce na 
podium. 

Odprawę łodzi rozpoczęto o godzinie 10:00. Następnie Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo Pan Marcin Kopitzki dokonał oficjalnego otwarcia Regat, życząc zawodnikom 
pomyślnych wiatrów. 
Zwycięzcami Regat zostali:
I miejsce: Jacek Ludwiczak (sternik) oraz Grzegorz Hinc (załogant)
II miejsce: Marcin Skolimowski (sternik) wraz z załogą- Daria Skolimowska, 
Tomasz Gębalski
III miejsce: Krzysztof Stromski ( sternik) wraz z załogą- Kamil Stromski, Aleksander Wons

Pozostałe miejsca:
IV miejsce: Jędrzej Charłampowicz (sternik) wraz z załogą- Kajetan Januszewski, 
Szymon Rajski-Miąsko
V miejsce: Andrzej Hoszko (sternik) oraz Tadeusz Sierżęga (załogant)
VI miejsce: Jarosław Siuta ( sternik) wraz z załogą- Bruno Patock, Nikodem Patock
VII miejsce: Tomasz Gołuchowski (sternik) wraz z załogą- Jarek Łukaszewicz, Jakub Kulas
VIII miejsce: Tomasz Balcerowski (sternik) wraz z załogą- Jerzy Taranko, Bożena Chyła
IX miejsce: Iwo Dettaf (sternik) wraz z załogą- Robert Dettlaf, Kacper Grzelak
X miejsce: Mateusz Trafalski (sternik) wraz z załogą- Izydor Trafalski, Michał Jaskulski
XI miejsce: Lech Górecki (sternik) oraz Janusz Cieszyński (załogant)
XII miejsce: Wiesław Ratajczak (sternik) oraz Michał Wdzięczny ( załogant)

Nad organizacją zawodów i wspa- 
niałą atmosferą czuwał Janusz 
Frąckowiak z Yacht Club Rewa. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo Marcin Kopitzki bardzo 
dziękuje za wspaniałą zabawę i zdro-
wego ducha rywalizacji.

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

Ś.p.Baldys Bożena  z Suchego Dworu, lat 59
Brechelka Mieczysław z Kazimierza, lat 69

Denc Elżbieta z Mostów, lat 60
Korejke Ewa z Kazimierza, lat 58

Lipiński Piotr  z Pierwoszyna, lat 19
Pstrongowska Helena z Pogórza, lat 96
Smokotowicz Urszula z Pogórza, lat 57

Soczówka Zygmunt z Pogórza, lat 88
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BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesiecznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl

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

Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI

ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław

www.argi.pl

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;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef 
szkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz 
Wiesław Chojnacki, tel. 696 532 152.

K U LT U R A

KALENDARZ IMPREZ NA WRZESIEŃ/PAźDZIERNIK 2015
DATA GODZ. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE

Wt, 01.09.2015 – Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 Szkoły w Gminie 
Kosakowo Szkoły w Gminie Kosakowo

Wt, 01.09.2015 15:00 76. Rocznica wybuchu II wojny światowej Wójt Gminy
Pomnik Żołnierzy WP i AR, 

Kwatera  
w Kosakowie

So, 05.09.2015
- N, 06.09.2015

10:00,
10:00 Memoriał Andrzeja Reymana – regaty Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

So, 05.09.2015 11:00 4. kolejka V ligi: Sztorm Mosty – Orzeł Trąbki 
Wielkie

Sztorm Mosty, Pomorski 
ZPN

Boisko Złote Piaski  
w Kosakowie

N, 06.09.2015 6:00 Referendum ogólnokrajowe
(lokale otwarte w godz. 6.00-22.00) Komisje wyborcze Lokale wyborcze na terenie 

Gminy

N, 06.09.2015 10:30
III „Cyklo Gdynia” – wyścig kolarski 

pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo  
(na terenie Gminy w godz. ok. 10.45-11.35)

Trójmiejskie Stow. 
Rowerowe

Gdynia, powiaty: pucki, 
wejherowski i kartuski

N, 06.09.2015 13:45 Dożynki Gminy Kosakowo
Gwiazdy programu: „Voyager” i „Impuls”

Wójt Gminy,
Sołtysi Gminy Kosakowo

Plac przy  
ul. Żeromskiego 

w Kosakowie

So, 12.09.2015 10:00 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta  
i Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo

Wójt Gminy,
Przew. Rady Gminy

Boisko Orlik  
w Mostach

So, 12.09.2015 17:00 Dzień Ziemniaka Wójt Gminy,
Sołtys Kazimierza

Plac przy Świetlicy  
w Kazimierzu

N, 13.09.2015 13:00 5. kolejka V ligi: Orlęta Reda – Sztorm Mosty Sztorm Mosty, Pomorski 
ZPN Boisko w Redzie

N, 13.09.2015 -
- So, 19.09.2015 – IV Gminny Plener Malarsko-Rzeźbiarski 

„Gmina Kosakowo pędzlem i dłutem malowana”
Wójt Gminy,

Biblioteka w Kosakowie Mechelinki

So, 19.09.2015 10:00 XVIII Biegowe GP Pow. Puckiego  
o Puchar Starosty / 6. etap

LKS Puck, M. 
Władysławowo Władysławowo

So, 19.09.2015 11:00 76. Rocznica zakończenia walk  
w obronie Kępy Oksywskiej Wójt Gminy Obelisk w Mostach

So, 19.09.2015
- N, 20.09.2015

14:00,
16:00

IX Festiwal Piosenki Żołnierskiej
Przesłuchania konkursowe  

(sob., 14.00),
Koncert Galowy (niedz., 16.00)

Wójt Gminy,
ZKP o. Dębogórze-

Kosakowo

Dom Kultury  
w Pierwoszynie

So, 19.09.2015 16:00 6. kolejka V ligi: Sztorm Mosty – Orkan Rumia Sztorm Mosty, Pomorski 
ZPN

Boisko Złote Piaski  
w Kosakowie

N, 27.09.2015 11:00 7. kolejka V ligi: Olimpia Osowa – Sztorm Mosty Sztorm Mosty, Pomorski 
ZPN Boisko w Osowie

So, 03.10.2015 16:00 8. kolejka V ligi: Sztorm Mosty – KS Kamienica 
Królewska

Sztorm Mosty, Pomorski 
ZPN

Boisko Złote Piaski  
w Kosakowie

So, 10.10.2015 10:00 XVIII Biegowe GP Pow. Puckiego  
o Puchar Starosty / 7. etap LKS Puck, Gm. Puck Leśniewo

So, 10.10.2015 15:00 9. kolejka V ligi: GSS Potok Pszczółki – Sztorm 
Mosty

Sztorm Mosty, Pomorski 
ZPN Boisko w Pszczółkach

So, 17.10.2015 15:00 10. kolejka V ligi: Sztorm Mosty – GKS 
Sierakowice

Sztorm Mosty, Pomorski 
ZPN

Boisko Złote Piaski  
w Kosakowie

N, 18.10.2015 15:00 Międzynarodowy Dzień Seniora Wójt Gminy Hala Sportowa  
w Kosakowie

So, 24.10.2015 14:00 11. kolejka V ligi: GKS Kowale – Sztorm Mosty Sztorm Mosty, Pomorski 
ZPN Boisko w Kowalach

So, 24.10.2015 16:00 Zakończenie sezonu żeglarskiego Wójt Gminy,
Yacht-Club Rewa

Dom Kultury  
w Pierwoszynie

N, 25.10.2015 – Wybory parlamentarne Komisje wyborcze Lokale wyborcze na terenie 
Gminy

Pt, 30.10.2015 18:00 Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo:
„Dziady” Adama Mickiewicza

Wójt Gminy,
Teatr Młodzieżowy

Dom Kultury  
w Pierwoszynie

So, 31.10.2015 15:00 12. kolejka V ligi: Amator Kiełpino – Sztorm 
Mosty

Sztorm Mosty, Pomorski 
ZPN Boisko w Kiełpinie
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TY TEŻ MASZ W DOMU ODPAD NIEBEZPIECZNY 

 Znajdziemy je zarówno w mieszkaniach i domach, jak również w obiektach publicznych (sklepach, hotelach, biurach). 
Towarzyszy nam codziennie, ułatwia wykonywanie czynności o każdej porze doby. Właściwie dobrane może być środkiem 
kreowania stylu pomieszczenia, tym samym przyczyniać się do dobrego samopoczucia i odprężenia. Oświetlenie. Do 2009 roku 
mieliśmy wybór rodzaju stosowanych żarówek. Po 2009 roku zgodnie z wchodzącym rozporządzeniem Komisji Europejskiej 
wybór ten zmniejszył się o żarówki tradycyjne (żarowe). 

 Zmiany następowały powoli, początkowo wycofano z produkcji i sprzedaży żarówki o mocy 100 W, a następnie kolejne 
modele o niższych wartościach. W najbliższych latach planuje się całkowitą ich eliminację. W zamian wprowadzono świetlówki, 
zwane żarówkami energooszczędnymi. Zużywają one znacznie mniej energii przy takiej samej mocy emitowanego światła, zaś 
niższy pobór prądu przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Pozwala to na realizację pakietu 
klimatyczno – energetycznego UE i ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. 

 Względy ekologiczne nie są jedynymi jakie skłaniają nas ku stosowaniu żarówek energooszczędnych. Dzięki wyższej 
trwałości w stosunku do żarówek tradycyjnych, stosowanie ich znacznie obniża koszty energii elektrycznej zużywanej na 
oświetlenie. O ile więc nasze codzienne wybory oparte na względach ekonomicznych przyczyniają się znacząco do ochrony 
środowiska naturalnego jesteśmy na TAK.  

Przy wielu zaletach jakie posiadają energooszczędne żarówki, należy mieć na uwadze jedną wadę, która może być 
niebezpieczna dla naszego zdrowia - mowa tu o szkodliwych oparach rtęci, które w przypadku uszkodzenia uwalniane są na 
zewnątrz. Rtęć jest toksyczna dla naszego organizmu i uszkadza narządy wewnętrzne. To właśnie przez obecność tego metalu 
ciężkiego jesteśmy zobowiązani (zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) do 
traktowania ich jako odpady niebezpieczne. Pociąga to za sobą konieczność (pod karą grzywny) odpowiedniego postępowania w 
razie uszkodzenia bądź wymiany. Niedozwolone jest umieszczenie takich świetlówek w koszu na zmieszane odpady komunalne. 

Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem poddać je utylizacji? Należy zaznaczyć, iż zużyte świetlówki (żarówki 
energooszczędnej) nadają się do odzysku i recyklingu. Mieszkańcy Związku mogą wybrać jedną z trzech poniższych możliwości: 

 

 

UWAGA  
Żarówki tradycyjne nie podlegają selektywnej zbiórce i uszkodzone/zużyte należy umieszczać w koszu na odpady zmieszane. 

Świetlówki nie są jedynym rodzajem odpadów produkowanych w gospodarstwie domowym, które jesteśmy zobowiązani 
oddawać do PZON-ów. Innymi szkodliwymi odpadami są między innymi: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; farby, oleje,  
lakiery, kleje; akumulatory i baterie; zużyte kartridże i tonery; przeterminowane lub częściowe wykorzystane leki. 
 
PAMIĘTAJ! 
 
PZON (Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych) zlokalizowany jest na terenie Przedsiebiorstwa Usług Komunlnych „PEKO”               
w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 44  i przyjmuje odpady niebezpieczne od mieszkańców w godzinach:  
poniedziałek- piatek 15:00-18:00, soboty 9:00-15:00 
 
KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl 
ochrona środowiska, edukacja: 58 624 75 15, dos@kzg.pl 

Objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. OZON  
(terminy i godziny postoju dostępne na stronie www.kzg.pl) 

 
Placówki handlowe oferujące sprzedaż  na zasadzie 1 za 1               
w przypadku kupna nowego sprzętu tego samego rodzaju 

 

Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON  
(lokalizacje i godziny otwarcia dostępne na stronie www.kzg.pl) 
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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

Człowiek nauki, historii i literatury
w tym roku mija 70. rocznica wyzwolenia Kępy oksywskiej spod okupacji hitlerowskiej.  

w najnowszym numerze Polskiej Gminy Kosakowo znaleźć można dokładny opis tego wydarzenia pióra człowieka, 
którego wiedza o historii, tradycji i kulturze Gminy 
Kosakowo jest zgoła wyjątkowa. Dość powiedzieć, 
iż na półce każdego wielbiciela kosakowskiej 
Małej ojczyzny nie może zabraknąć Zarysu dziejów 
ziemi kosakowskiej: grube tomiszcze wydane  
w 2014 r. wzbudza szacunek nie tylko objętością. 
ogromna wiedza historyczna, lata drobiazgowych 
poszukiwań wśród niezliczonych ilości źródeł 
historycznych, swobodny, potoczysty język, stare 
fotografie i ryciny map. Kosakowo ma swojego piewcę. 
ale i osoba autora ma niejedną intrygującą historię do 
opowiedzenia również i o swoim życiu. 
Urodził się 8 września 1937 r. w Gdyni w rodzinie dokera 
portowego, jednego z obrońców Kępy oksywskiej  
w 1939 r.  
Ukończył wyższą szkołę Marynarki wojennej w oksywiu, uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności 
eksploatacja siłowni i systemów okrętowych. w czasie letnich praktyk studenckich odbył rejs dookoła Europy, 
potem pływał na okrętach podwodnych, trałowcach i niszczycielach. służbę mechanika okrętowego rozpoczął  
w Świnoujściu, w maju 1961 r. na pokładzie orP Rybitwa (to jeden z trzech okrętów, które 12 września 1939 r. skutecznie 
ostrzelały nacierające na Mosty oddziały niemieckie). Po rocznym przygotowaniu w Baku zostaje głównym inżynierem 
rakiet klasy woda-woda. w 1977 r. broni pracę doktorską na wydziale Chemii i Fizyki Technicznej wojskowej akademii 
Technicznej w warszawie. Po obronie doktoratu przystępuje do pracy w oddziale Naukowym wsMw. Jak sam przyznaje – 
zgrzeszył technicznie 15 razy, uzyskując za te czyny świadectwa dokonania wynalazków, czyli patenty. Za owe samozwańcze 
„grzechy” zostaje w 1990 r. uhonorowany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego Odznaczeniem Za zasługi dla 
Wynalazczości i Racjonalizacji. Jest autorem około 40 artykułów naukowych. otrzymał liczne odznaczenia państwowe, 
resortowe i zagraniczne. w 2009 r. otrzymał Złotego Kłosa Gminy Kosakowo. 
 
Mundur na ubranie cywilne pan komandor – bo takiego stopnia wojskowego się dosłużył – zamienił po 38-letniej 
służbie, kupił działkę budowlaną w Mostach i rozpoczął budowę domu. Zamieszkał w nim 15 lipca 1998 r. 
wspólnie z żoną Urszulą z domu Hildebrandt, notabene wywodzącą swoje rodzinne korzenie z pobliskiej rewy, 
doczekali się dwójki dzieci i dwójki wnuków. Bohater ostatniej strony Biuletynu był członkiem dwóch komisji 
rady Gminy – jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników samodzielności administracyjnej Kosakowa  
i nieprzyłączania Gminy do Gdyni. o jego zaangażowaniu społecznym najlepiej świadczyć może fakt, iż nieprzerwa-
nie od 1998 r. wchodzi w skład rady sołeckiej swojej wsi. Był również członkiem komitetu wykonawczego budowy 
repliki latarni morskiej na Przylądku oksywskim, a także inicjatorem upamiętnienia kmdra Bolesława romanowskiego  
i witolda Bublewskiego w ogólnopolskiej alei Zasłużonych Ludzi Morza w rewie oraz nadania imion Mściwoj  
i Świętopełk drzewom - pomnikom przyrody w Mechelinkach. Był pomysłodawcą i współorganizatorem  
ogólnopolskiego sejmiku Krajoznawczego Bernard Chrzanowski na kaszubskim brzegu. odwiedził służbowo bądź 
turystycznie ponad 55 krajów.  
Między jednym i drugim wynalazkiem technicznym, między jedną podróżą a drugą oraz na marginesie społecznego 
zaangażowania, drzemała pasja literacka. Gdy tylko sprawy zawodowe przestały zaprzątać umysł pana doktora  

i komandora, oddał się jej w sposób znamienny. Do twórczości litera- 
ckiej i popularno-naukowej co rusz wkrada się bogata historia, 
lokalna mitologia, ale i współczesność Gminy Kosakowo. 
wymieńmy najważniejsze pozycje: Młodość przy rakietach (2006), 
Bajania starego Detlaffa (2007), Goście rewskiego strądu (2008), 
Ku morzu (2009), Kolory przeszłości (2010), Rybacy i stara przystań  
w Mechelinkach (współautor – sławomir Luniak). Zaś wspomniana 
na początku niniejszego artykułu książka, która stała się poniekąd 
pretekstem do jego napisania, wydana została w roku ubiegłym. 
Przepiękna panorama wybrzeża morskiego naszej Gminy trafiła na jej 
okładkę. a autor?         
Świadomie nie zdradziliśmy najważniejszego – imienia i nazwi-

ska tej jednej z najbardziej znaczących postaci w kosakowskiej kulturze, bohatera tego wydania cyklu Gmina 
Kosakowo – są takie miejsca, są tacy ludzie, ale zapewne nawet gdybyśmy nie zdradzili, nikt nie miałby wątpliwości,  
że  to  pan  Zygmunt  Miszewski.  


