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

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP.- str. 4-5
Z życia szkół - str. 14

Z życia sołectw - str. 8

Nr 09/2015
KosaKowo
Wrzesień 2015 r.

Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie  
otrzymała wyróżnienie Towarzystwa Urbanistów Polskich

w dniu 10 września br. w Łodzi, na V Kongresie Urbanistyki Polskiej przewodniczący rady Gminy Marcin Kopitzki oraz 
przedstawiciel referatu ds. Inwestycji olga Jaśniewska-Narbut odebrali wyróżnienie od Towarzystwa Urbanistów Polskich 
w ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w kategorii: Nowo wykreowana 
Przestrzeń Publiczna  w Zieleni za realizację Projektu  „rewa - aleja Zasłużonych Ludzi Morza”.

Wyróżnienie przyznano za stworzenie ram dla malowniczego krajobrazu strefy brzegowej i poprawę czytelności w przestrzeni największej 
przyrodniczej atrakcji turystycznej miejscowości - Cypla Rewskiego oraz zwiększenie spójności zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości poprzez kontynuację bulwaru nadmorskiego. 
Uwagę zwraca szacunek dla istniejącej zieleni przy tworze-
niu założeń oraz wykorzystania rodzimej, odpowiadającej 
siedlisku, roślinności, a także solidność i rozwaga w doborze 
materiałów i wykonaniu detali. Inwestycja zakotwiczona  
w historii  i tradycji morskiej obszaru stworzyła wizy-
tówkę miejscowości, podkreślającą tożsamość lokalnej 
społeczności.

KOSAKOWSKI KLUB SENIORA i HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DOMU KULTURY 2015 - str. 17-18

Wydarzenia kulturalne - str. 9

Dożynki Gminy Kosakowo - str. 10-11 Sport - str. 15-16- W biuletynie -
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Uchwały podjęte na XIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 27 sierpnia 2015 roku

Uchwały podjęte na XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo  
w dniu 9 września 2015 roku

1. Uchwała NR XIV/63/2015 w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Kosakowo-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kosakowie   do realizacji projektu partnerskiego 
pod nazwą „ Aktywny Powiat Pucki” w ramach działania 6.1 
Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-
Zawodowa RPO WP 2014 – 2020.

2. Uchwała Nr XIV/64/2015 w sprawie podjęcia współpracy Gminy 
Kosakowo z Gminą Fengjing z Chińskiej Republiki Ludowej.

3. Uchwała Nr XIV/65/2015 w sprawie przystąpienia Gminy 
Kosakowo do  Stowarzyszenia „Obszar Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot”.  

4. Uchwała Nr XIV/66/ 2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych.

5. Uchwała Nr XIV/67/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kosakowo. 

6. Uchwała Nr XIV/68/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kosakowo.

7. Uchwała Nr XIV/69/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kosakowo.

8.Uchwała Nr XIV/70/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo 
na lata 2015-2023.

9. Uchwała Nr XIV/71/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy 
Kosakowo na rok 2015.

Przed sesją w dniu 26 sierpnia 2015r. doszło do posiedzeń dwóch 
komisji Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Morskiej,   na których był omawiany projekt studium wraz  
z uwagami nieuwzględnionymi. Podczas wielogodzinnych dysku-
sji każdy mógł wyrazić swoją opinię w tym temacie. Wśród 

przybyłych na posiedzenia gości byli również przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Nasza Ziemia” i Stowarzyszenia Mieszkańców 
Gminy Kosakowo. W związku z tym, że komisja nie zakończyła 
prac i nie wydała opinii na temat studium, zawnioskowała  
o przesunięcie głosowania nad Studium na następną sesję.

Przed uchwaleniem porządku obrad sesji Rady Gminy Kosakowo 
w dniu 26.08.2015r. Przewodniczący Komisji ds. Ekologii, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Marcin Majek poinformował, 
że komisja nie zakończyła prac nad projektem uchwały w 
sprawie tekstu jednolitego zmiany studium   uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo 
(rozpatrywano 52 zgłoszone uwagi). W związku   z powyższym 
prosił o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku i skierowanie 
na najbliższą sesję.

1. Uchwała Nr XV/72/2015 w sprawie uchwalenia tekstu jedno- 
litego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kosakowo.

2.      Uchwała Nr XV/73/2015 w sprawie powołania zespołu do oceny 
kandydatów na ławników.

Po ponad pół roku od pierwszego wyłożenia dla opinii publicznej,  
Rada Gminy na sesji w dniu 9 września 2015 roku uchwaliła Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Kosakowo. Przez cały okres procedowania nad treścią 
studium dochodziło do podziałów społecznych w Gminie Kosa-
kowo. Jak łatwo się domyślić, głównym powodem takiego stanu 
był temat inwestycji realizowanych w Naszej Gminie przez spół-
kę PGNIG. Już na początku tego procesu Radni Gminy Kosakowo 
obecnej kadencji jednoznacznie potwierdzili że wola mieszkań-
ców Gminy Kosakowo wyrażona w referendum jest i będzie usza-
nowana. Dlatego zgłoszone przez PGNIG uwagi odnośnie rozbu-
dowy kawern i budowy gazociągu zostały odrzucone.
Podczas procedowania nad projektem uchwały w sprawie tekstu 
jednolitego zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Kosakowo w dniu 9 września 
br. na sesji Rady Gminy Kosakowo, projektant Studium - architekt 
Krzysztof Pawlikowski przedstawił na wstępie główne założenia 
i kierunki rozwoju przestrzennego Gminy przewidziane w rozpa-
trywanym projekcie oraz podkreślił, że projekt Studium nie prze-
widuje budowy nowych gazociągów wysokiego ciśnienia i nie 
przewiduje rozbudowy o nowe klastry Podziemnego Magazynu 
Gazu poza koncesję, która jest już w posiadaniu   PGNiG. W tym 
względzie studium uwzględnia w całej rozciągłości wolę miesz-
kańców naszej gminy wyrażoną w  referendum. Zwrócił  też uwa-
gę na ewentualne możliwe zagrożenia leżące poza kontrolą Rady 
Gminy, a wynikające z zastosowania tzw. specustawy gazowej.

Przypomniał również że zapisy Studium Gminy Kosakowo nie mają 
żadnego wpływu na realizację inwestycji w oparciu o tzw. specu-
stawę gazową.  
Podsumowując prace nad projektem tekstu jednolitego zmiany 
studium, Wójt stwierdził, że było ono opracowywane z wielką sta-
rannością, troską i dbałością o bezpieczeństwo mieszkańców Gmi-
ny z uwzględnieniem woli mieszkańców Gminy Kosakowo wyrażo-
nej w referendum. Mówił również, że w naszej Gminie rozchodzą 
się plotki, które powodują niepokój mieszkańców. W tych plotkach 
pojawiają się absurdalne groźby o wysiedleniach, wyburzeniach 
domów i inne niedorzeczności. 
Wójt stanowczo zaprzecza tym wszystkim plotkom i uspokaja 
mieszkańców, dziękując im równocześnie na zwrócenie się do 
Gminy o rzetelne wyjaśnianie faktycznej sytuacji. Podkreślił, że 
w nowym studium nie ma żadnego punktu na temat gazociągu 
DN700, ani budowy nowych kawern, innych  niż te, które już ist-
nieją.  Używana w projekcie Studium  nazwa „Kawernowy  Podziem-
ny Magazyn Gazu” zamiast dotychczasowej  „Podziemny Magazyn 
Gazu” miała być jedynie uściśleniem rozwiązania technicznego, 
doprecyzowaniem z jakim rodzajem magazynu mamy do czynie-
nia i w żaden sposób nie otwiera możliwości do zastosowania 
przepisów wynikających ze specustawy. 
Jednocześnie, podkreślił Wójt, jeżeli zostałaby podjęta próba za-
stosowania przepisów specustawy, to Wójt działając w interesie 
mieszkańców i z mandatu nadanego przez referendum podejmie 
wszelkie działania, w tym również działania protestacyjne, aby się 
przeciwstawić takiej sytuacji.
Chcąc uspokoić nastroje społeczne wśród mieszkańców, Wójt po 
konsultacji z radnymi Klubu „Wspólnie dla Gminy” wniósł  autopo-
prawkę do projektu uchwały w sprawie studium, pozostawiając 
bez zmiany nazwę „Podziemny Magazyn Gazu”. Uchwalone Stu-
dium jednoznacznie szanuje wolę mieszkańców wyrażoną w refe-
rendum w 2013 roku.  
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  Sesja trwała ponad 5 godzin, złożone do studium 52 uwagi zo-
stały odczytane w całości wraz z uzasadnieniami Wójta  o ich nie-
uwzględnieniu. Mieszkańcy Gminy mają , jak zawsze, możliwość 
zapoznania się z całością sesji  nagranej i udostępnianej w telewi-
zji kablowej na kanale TV Kosakowo.
Pogłębiający się ostatnio konflikt społeczny podsycany przez 
dwa stowarzyszenia na pewno nie służy Gminie Kosakowo, ani 
jej mieszkańcom. Jako Radni Gminy Kosakowo, działając na rzecz 
wszystkich mieszkańców i mając na celu rozwój naszej gminy 

stanowczo się temu sprzeciwiamy. Chcemy w spokoju rozwią-
zywać najważniejsze problemy w Naszej Gminie oraz dążyć do 
dynamicznego jej rozwoju. 
Radni Klubu „Wspólnie dla Gminy”: Brzozowska Alicja (Kazimierz), 
Roszak Bożena (Suchy Dwór), Fajks   Adam (Pogórze), Gloza Beata   
(Dębogórze), Majek Marcin (Dębogórze), Kopitzki Marcin Rewa),  
Litwin Sylwester   (Mosty), Sorn Lucyna   (Mosty), Marek Mirosław  
(Kosakowo), Stankiewicz Jerzy (Kosakowo), Śliwińska Wiktoria 
(Pierwoszyno).

Dochodzenie w sprawie złożonych przez  Henryka P. zeznań w postępowaniu prowadzonym przez 
Sąd Okręgowy w Gdańsku (sygn. akt XV Ns 443/14) tj. o przestępstwo z art. 233 § 1 k.k.

Komisariat Policji VIII w Gdańsku, w dniu 1 września 2015 roku wszczął dochodzenie w sprawie o to, że w dniu 18.12.2014r. w Gdańsku, 
będąc uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy, sprawca złożył fałszywe zeznanie mające służyć jako dowód  
w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Okręgowy, sygn. akt XV Ns 443/14.

Przypominamy, w postępowaniu tym Sąd Okręgowy, opierając się na zeznaniach Henryka P., wydał postanowienie o powtórzeniu 
wyborów na stanowisko Wójta Gminy Kosakowo, które potem zostało w całości uchylone przez  Sąd Apelacyjny.

SPRAWOZDANIE z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 1.07. – 26.08.2015r. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Zarządzeniem Nr 67/2015 powołałem komisję egzaminacyjną 
dla 4-ch nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego (3-ch ze SP Pogórze, 1 - ze 
SP Dębogórze),

2. Zarządzeniem Nr 69/2015 wprowadziłem regulamin 
korzystania z powierzchni gminnych slupów ogłoszeniowych 
w Gminie Kosakowo. Regulamin jest dostępny w Internecie na 
stronie www Gminy Kosakowo oraz w BIP urzędu (link Urząd 
Gminy – Referat ds. Gospodarki Komunalnej). Regulamin wszedł 
w życie z dniem 27.07.2015r.

3. Zarządzeniem Nr 72/2015 określiłem warunki ustanowienia 
służebności przesyłu dla nieruchomości gminnej oznaczonej 
wg ewidencji gruntów jako działka nr 103 obręb Mechelinki 
Gmina Kosakowo na rzecz Megamini spółka z o.o. z siedzibą  
w Gdańsku,

4. Zarządzeniem Nr 74/2015 ustaliłem wg wzoru z ustawy 
wysokość środków funduszu sołeckiego na 2016 rok (kwota 
345.057 zł.) O przeznaczeniu środków zdecydują zebrania 
wiejskie.

5. Zarządzeniem Nr 75/2015 w sprawie mediacji dla polubownego 
rozstrzygnięcia sporu pomiędzy właścicielem gruntu a zarzą-
dcą obwodu łowieckiego powołałem Zespół w składzie: 
przedstawiciel urzędu Gminy, przedstawiciel izby rolniczej, 
przedstawiciel ODR w Pucku. Mediacje mają na celu polubowne 
oszacowanie szkody łowieckiej na działce gruntowej nr 352/4 
położonej w Dębogórzu,

6. Zarządzeniem Nr 77/2015 powołałem obwodowe komisje 
ds. referendum w Gminie Kosakowo dla przeprowadzenia 
glosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 
dzień 6 września 2015r. 

II.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Zawarcie umowy o ustaleniu odszkodowania za drogi – działka 
nr 88/62 o pow. 1098 m2 obręb Dębogórze wydzielona 
z nieruchomości objętej podziałem tj. działki nr 88/2. 
Wysokość odszkodowania 3.274,00 zł , właściciel zrzekł się 
odszkodowania.

2. Podpisanie dwóch aktów notarialnych w Kancelarii Notarialnej 
w Kosakowie – bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości 
gminnych w Mechelinkach - działka nr 105/7 o pow. 23 m2 za 
cenę brutto 7.872,00 zł i Rewie - działka nr 56/10 o pow. 19 m2 

za cenę brutto 6.273,00 zł na rzecz właścicieli nieruchomości 
przyległych na poprawienie warunków zagospodarowania 

3. Podpisanie trzech umów dzierżawy z przeznaczeniem na 
ustawienie przenośnych nośników reklamowych przy czym 
dwie umowy na okres 3 miesięcy a jedna umowa od 4 lipca 
do 17 sierpnia 2015r. Łączny czynsz 1.004 zł brutto, łączna 
powierzchnia dzierżawy 8,7 m2.

 4. Wydanie 3 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu 
podziału nieruchomości, w łącznej wysokości 908.310,00 
zł dla nieruchomości położonych w Pogórzu, Pierwoszynie  
i Kosakowie (decyzje nieprawomocne). 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarządzeniem Nr 88/2015 zobowiązałem kierowników refe-
ratów, a także samodzielne stanowiska, dyrektorów jednostek 
organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury do opracowania 
materiałów planistycznych dochodów i wydatków budżetowych 
na rok 2016

2. Zarządzeniem Nr 90/2015  ustaliłem minimalne stawki najmu 
pomieszczeń i powierzchni w szkołach prowadzonych przez 
Gminę

3. Zarządzeniem Nr 93/2015 udzieliłem pełnomocnictwa 
Pani Arianie Pienczke Kierownikowi GOPS w Kosakowie 
do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kosakowo  
w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Aktywny Powiat Pucki”, 
w ramach działania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020

4. Zarządzeniem Nr 95/2015 upoważniłem Panią Martę Marciniak 
– st. specjalistę pracy socjalnej w GOPS do:

1) prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych  
w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń 
oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych

2) prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych 
funduszu alimentacyjnego, w tym wydawania w tych sprawach 
decyzji.

5. Zawarłem z Województwem Pomorskim porozumienie inten-
cyjne w sprawie realizacji Przedsięwzięcia  Strategicznego 
Województwa Pomorskiego - Pomorskie trasy rowerowe  
o znaczeniu międzynarodowym.

SPRAWOZDANIE z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 27.08. – 9.09.2015r. 
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Dnia 8 października 2015 o godzinie 18.00 (czwartek) zapraszamy na kolejny czat z Wójtem Gminy Kosakowo Jerzym Włudzikiem.  
Czat  tradycyjnie  odbędzie  się  na  forum strony Urzędu Gminy Kosakowo www.kosakowo.pl/forum Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do zadawania pytań.

Spotkanie - Czat z Wojtem Jerzym Włudzikiem

WYBORY do Sejmu RP i do Senatu RP  – 25 października 2015r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kosakowo  z dnia 11 września 2015r. w sprawie obwodów głosowania na terenie Gminy 

Kosakowo w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.1)), podaje się do 
publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

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 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 
881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie projektów 
wykonawczych przebudowy ulic na terenie Gminy Kosakowo 
wraz ze skutecznym zgłoszeniem wykonania robót budowlanych.

Dot. ulic: I przebudowa drogi ul. Goździkowej (wzdłuż posesji 12-
16; 29-37) w m. Kosakowo na terenie działki 168/19; 266/6 II 
przebudowa drogi ul. Szafranowej (od ronda do ul. Tymiankowej) 
w m. Kosakowo na ternie działki nr 12/22 III przebudowa drogi 
ul. Malinowa w m. Pierwoszyno na terenie działki nr 90/23 IV 
przebudowa drogi ul. Południowej w m. Pierwoszyno na ternie 
działki nr 90/23; 36/9 V przebudowa drogi ul. Baczyńskiego 
w m. Pogórze na ternie działki nr 48/2 VI przebudowa drogi 
ul. Chodkiewicza w m. Pogórze na terenie działki nr 82/15 VII 
przebudowa drogi ul. Konopnickiej w m. Pogórze na terenie 
działki nr 128/2 - wykonanie odcinka 50mb z płyt typu YOMB 
VIII przebudowa drogi ul. Żółkiewskiego w m. Pogórze na terenie 

działki nr 83/12 IX przebudowa drogi ul. Helska w m. Rewa 
na terenie działki nr 410/17; 411/32; 412/7 X przebudowa 
drogi ul. Wiklinowej w m. Rewa na terenie działki nr 400/12 XI 
przebudowa drogi ul. Gałczyńskiego (łącznik do M. Dąbrowskiej) w 
m. Suchy Dwór na terenie działki 190/263; 190/251; 190/229 XII 
przebudowa drogi ul. Jastruna w m. Suchy Dwór na terenie działki 
nr 190/246 XIII przebudowa drogi ul. Necla w m. Suchy Dwór na 
ternie działki nr 190/160 XIV przebudowa drogi ul. Mostowej 
(nr 134106G) w m. Dębogórze Wybudowanie na terenie działki 
nr 299 XV przebudowa drogi ul. Listopadowej (nr 134202G) 
w m. Kazimierz na terenie działki nr 1072/10 XVI przebudowa 
drogi ul. Dokerów w m. Mechelinki na terenie działki nr 171/5, 
XVII przebudowa drogi ul. Bukowej (134503G) w m. Mosty tj. ok 
114m na terenie działki nr 1246/63 XVIII przebudowa drogi ul. 
Kasztanowej (134515G) w m. Mosty na terenie działki nr 1211/4, 
1208/7, 1212, 1151/3, 1150/12,1213/4 XIX przebudowa drogi ul. 
Morwowej w m. Mosty na terenie działki nr 1013/18.
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A K T U A L N O Ś C I

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 

Informacje dodatkowe

1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do Urzędu Gminy do 
dnia 12 października 2015r. (poniedziałek) - termin przedłużony.

2. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 
głosowania należy złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 16 października 2015 r. (piątek).

3. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do  potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są 
komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 700 do 2100.

                                                       Wójt Gminy
                                                   /-/  Jerzy Włudzik

Zwracamy uwagę, że mieszkańcy Rewy głosują w Przedszkolu w Rewie.

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Kosakowo z dnia 11 września 2015r.
w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich 

komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia  5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze 
Gminy Kosakowo wyznacza się następujące miejsca na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. : 
1/  na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych wyznacza się - gminne słupy ogłoszeniowe usytuowane w każdej wsi
2/ miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych: gminne słupy ogłoszeniowe, tablica informacyjna  

w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, strona www.kosakowo.pl zakładka Wybory do Sejmu RP i Senatu RP.

                                                       Wójt Gminy
                                                   /-/  Jerzy Włudzik

Nowa organizacja ruchu w Rewie
Informuję, że zgodnie z wolą mie-szkańców wyrażoną na Zebraniu Wiejskim od 1 października 2015r. zostaje w Rewie wprowadzona 

nowa organizacja ruchu. 

Główną zmianą będzie wprowadzenie całorocznego ruchu jednokierunkowego na ulicach: Słoneczna, Bałtycka, Plażowa, Wodna. Zmianie 
ulegnie również, większość znaków i oznaczeń drogowych. Zmiana podyktowana jest coraz większym rozwojem naszej miejscowości, 
szczególnie w sezonie letnim. Nowa organizacja ruchu zatwierdzona została przez Starostę Puckiego.

Marcin Kopitzki 
Sołtys wsi Rewa
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Rok szkolny już na dobre rozpoczęty. 
Dzieciom, nauczycielom i dyrektorom 
gminnych szkół życzymy owocnej i uda-
nej pracy, wspominając przy tej okazji 
niedawne, wspólne posiedzenie Komisji 
oświatowej Rady Gminy Kosakowo oraz 
partnerskiej gminy Żerków.  Samorządowcy, 
radni oraz dyrektorzy szkół w gościnnych 
progach Gimnazjum w Kosakowie oma-
wiali na spotkaniu roboczym tematy 
związane z przygotowaniem placówek 
oświatowych do rozpoczynającego się 
roku szkolnego, finansowaniem edukacji 
oraz pracy z uczniem zdolnym. Burmistrz 
Żerkowa wraz z delegacją zwiedzili nasze 
nowe Inwestycje, uczestniczyli w Festynie 
Kaszubskim, oraz dzięki zaangażowaniu 
radnego Jerzego Stankiewicza, mieli okazję 

zwiedzić jednostki pływające 3 Flotylli 
Okrętów, ORP „Błyskawica”. Nasi goście 
wielokrotnie podkreślali niebywały rozwój 
gminy, w tym infrastruktury oświatowej 
oraz wspaniałe wyniki naszych uczniów. 
Prace komisji zakończył występ solistów 
Chóru Młodzieżowego.

A K T U A L N O Ś C I

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego  
dla Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika

W dniu 3 września 2015r. Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki z udziałem Ministra Sportu  
i Turystyki  Adama Korola wręczył Wójtowi Jerzemu Włudzikowi odznakę honorową za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego. W zaproszeniu napisał: „ Pana wyjątkowe zaangażowanie, trud i bezinteresowne oddanie 
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i samorządu terytorialnego sprawiły, że chciałbym z wielką 
przyjemnością nadać Panu Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego”. Główną maksymą 
spotkania było Labor omnia vincit - praca wszystko zwycięża.

 

Nawiązanie współpracy partnerskiej z chińską gminą Fengjing
28 sierpnia br. Gmina Kosakowo nawiązała oficjalne stosunki partnerskie z gminą Fengjing, dystrykt 

Jinshan, miasto Szanghaj w Chińskiej Republice Ludowej. Przy podpisaniu umowy o nawiązaniu stosunków partnerskich towarzy-
szyli, ze strony Chin przedstawiciele gminy Fengjing, Konsul Generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, przedstawiciele  
Polsko-Chińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Stronę polską reprezentował wójt gminy, przewodni-czący Rady Gminy wraz z radnymi.  
Po części oficjalnej spotkania goście poznali teren gminy Kosakowo, w Domu Kultury w Pierwoszynie wysłuchali wy- 
stępu zespołu regionalnego „Kosakowianie”, zwiedzili nowe inwestycje: kompleks gimnazjum, promenadę w Rewie  
i w Mechelinkach. Inicjatorami nawiązania współpracy byli członkowie Polsko-Chińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,  
za sprawą których, właśnie w gminie Fengjing powstał i z powodzeniem funkcjonuje obiekt turystyczny podobny do tego w Szym- 
barku - dom do góry nogami. Strona chińska zainteresowana jest budową inwestycji w Rewie o profilu turystycznym.  
Gmina Kosakowo pozytywnie ustosunkowuje się do inicjatyw mających na celu rozwój gminy oraz jej promocję.  

JUBILEUSZ
Zdrowia i uśmiechu życzymy Pani Elżbiecie 
Denc z Mostów, która obchodziła swoje 91. 
urodziny.

Z tej wyjątkowej okazji solenizantkę od-
wiedził Wójt Jerzy Włudzik. Prosimy przy-
jąć i od nas najlepsze życzenia.. 

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie informuje 
Zakończyliśmy zajęcia wakacyjne dla dzieci w Kaszubskiej Checzy. Na kolejne 

zapraszamy w czasie zimowych ferii.  

Z kolei w poniedziałki od godz. 17:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych  
w każdym wieku na wspólne przygotowania dekoracji świątecznych i inne prace. 

Nasz lokalny oddział  był  na wyjeździe w Górach  Sowich. Poznawaliśmy uroki polskich  
zabytków, zwiedziliśmy   Kamieniec Ząbkowicki, przepiękny   zamek, kompleks Riese, 
twierdzę na  Srebrnej  Górze, kopalnię w Nowej  Rudzie, skalne miasto. 

Z kolei Zespół   Kosakowianie  przygotował specjalny występ dla   gości z Niemiec, 
tradycyjnie mocno zabarwiony lokalnym kolorytem: nie zabrakło nauki kaszubskich nut  
i przyspieszonego kursu gry na ludowych instrumentach.

Wspólne posiedzenie komisji ds. oświaty Rady Gminy Kosakowo oraz partnerskiej Gminy Żerków
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Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ulicy Pomorskiej w Dębogórzu
Informujemy, iż zgodnie z zapowiedzią wójta gminy  

z ubiegłego roku, w najbliższych dniach rozpocznie się 
przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ulicy Pomorskiej  
w miejscowości Dębogórze. 
Podstawowy zakres robót obejmuje: 
– frezowanie istniejącej nawierzchni 
– rozbiórka elementów dróg i chodników 
– wyrównanie podbudowy mieszanką z betonu asfaltowego 
– wykonanie nawierzchni z BA 
– wzmocnienie nawierzchni siatką z włókna szklanego na 

podkładzie z włókniny 

– wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego 
– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Planowany termin realizacji zadania: do 15 października 2015r., 
jednak ze względu na roboty dodatkowe termin może ulec 
wydłużeniu o około 1 miesiąc. 
Wykonawcą robót będzie Kruszywo Sp. z o.o., z siedzibą 84-223 
Linia, ul. Długa 4B. 
Prosimy wszystkich użytkowników drogi o zachowanie 
szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na tymczasowe 
oznakowanie.

UWAGA! W Suchym Dworze są zabijane, ranione z broni śrutowej zwierzęta!
Mieszkańcy Suchego Dworu uważajcie na swoich milusińskich 
(psy, koty)!
Wydawałoby się, ze nasza wies jest spokojnym i przyjaznym miej-
scem do życia, jednak to tylko pozory. Od dłuższego czasu znaj-
duje się poranione, postrzelone śrutem zwierzaki, głównie koty, 
które bardzo cierpią, umierają w męczarniach, sa okaleczane.
W ostatnim czasie wiele zwierząt zaginęło bez wieści, a wiele tra-
fiło do weterynarzy w cieżkim stanie. Postrzał śrutem powoduje 
u zwierząt poważne uszkodzenia narządów wewn., kregosłupa, 
złamania kończyn, a nawet może doprowadzić do śmierci. Zdjęcia 
obok to niektóre przypadki z ostatnich miesięcy. Wśród poszko-
dowanych jest wiele kotów wolnobytujących, których obecność 
jest prawnie chroniona przepisami! Nikt nie może więc bezkar-
nie krzywdzić, wywozić, przepędzać ani utrudniać im bytowania  
w danym miejscu. Jeśli ktoś kotów nie lubi - ma do tego prawo, ale 
nie ma prawa zwalczania ich czy to bezpośrednio czy pośrednio - 
Ustawa o Ochronie Zwierząt tego zabrania!
Koty, które wolno żyją stanowią stały element ekosystemu, w zde-
cydowany i naturalny sposób zapobiegają rozmnażaniu się gryzo-
ni (myszy i szczurów). Kot nie musi na nie polować - wystarczy,  
ze przebywa na danym terenie.
PROBLEM DOTYCZY WSZYSTKICH ZWIERZĄT! TRZEBA POŁOŻYĆ 
KRES ZNĘCANIU SIĘ NAD NIMI W NASZEJ OKOLICY! SPRAWA JEST 
ZGŁOSZONA NA POLICJĘ.
DZIS STRZELA SIĘ DO ZWIERZĄT, A JUTRO CELEM BĘDZIE CZŁO-
WIEK – TY LUB TWOJE DZIECKO! 
WSPOLNIE DBAJMY O BEZPIECZENSTWO SWOICH DZIECI I ZWIE-
RZĄT! ZWROC UWAGĘ NA SWOJEGO SĄSIADA I JEŚLI COS ZAUWA-
ŻYSZ PODEJRZANEGO, TO ZGLOS TO NA POLICJE!
JEŚLI TWOJE ZWIERZĘ ZOSTAŁO OKALECZONE LUB MASZ PO-

DEJRZENIA, ŻE JE POSTRZELONO, SKONTAKTUJ SIĘ POD NR TEL.: 
797623968 (p. Monika z Fundacji Miedzynarodowy Ruch na Rzecz 
Zwierząt „VIVA”).
PROBLEM STRZELANIA DO ZWIERZĄT WYSTĘPUJE NIE TYLKO  
W SUCHYM DWORZE, ALE DOTYCZY ON RÓWNIEŻ INNYCH OKOLIC 
GMINY KOSAKOWO.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt  (Art. 35), znęcanie się nad 
zwierzętami jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 2 lub/i grzywnie do 100 000 zł, a jeśli sprawca 
działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3.
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, 
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę  
i opiekę (Art. 1 Ustawy o Ochronie Zwierząt). Każde zwierzę wy-
maga humanitarnego traktowania.  
Tylko my możemy pomóc zwierzętom, stanąć w ich obronie, dbać 
o ich bezpieczeństwo, ponieważ one same się nie obronią. 
• Jeśli masz zwierzę - nie wypuszczaj bez nadzoru, dbaj o nie!
• Jeśli potrąciles zwierzę - masz obowiązek zatrzymać się i udzie-
lić mu pomocy! (Art. 25, Ustawa o Ochronie Zwierząt) 
• Jeżeli masz psa, który jest agresywny w stosunku do innych 
zwierząt i ludzi - pilnuj go!
• Problem kotów wolno-żyjących może być rozwiązany tylko przez 
zmniejszenie populacji, czyli poddaniu sterylizacji kotek i kastra-
cji kocurów. Po wykonaniu tych zabiegów eliminuje się w znacz-
nym stopniu problem przyrostu naturalnego oraz przykrych zapa-
chów, uciążliwych dla mieszkańców osiedli. Sterylizując jednego 
kota (podwórkowego lub domowego) możesz oszczędzić cierpie-
nia dziesiątkom innych!

Koty okaleczone w ostatnich miesiącach:

Śrut spowodował złamanie z przesunięciem kosci udowej oraz uszkodzenie nerwu. Czy kot będzie sprawny, a może straci noge? 

                  Kotek stracil oko w wyniku postrzalu.                          Śrut w kręgosłupie u nastepnego kota.
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SOŁECTWO DĘBOGÓRZE 
W III Zawodach Wędkarskich dla Pań, które odbyły się w dniu 22 sierpnia nad stawem  

w Dębogórzu, udział wzięło sześć pań. Organizatorami byli: Prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów i zarazem Sołtys wsi Dębogórze Józef Melzer, oraz Wójt Gminy Kosakowo. 
Pierwsze miejsce zajęła Teresa Melzer, która złowiła ryby o łącznej wadze 3,57 kg, drugie 
miejsce przypadło w udziale Marii Bruhm (3,08 kg), na najniższym stopniu podium stanęła 
Jolanta Kaleta (2,96 kg). Nagrody w postaci książek ufundował Prezes Stowarzyszenia 

Sołtysów. Zawody przebiegły w - jak zawsze - wspaniałej atmosferze. 
Kolejne IV Zawody Wędkarskie, które odbyły się również nad stawem w Dębogórzu 12 września zorganizowano dla dzieci. Udział wzięło 
25 zawodników. Wyniki: I - Bartłomiej Korczyński (4,7 kg), II - Igor Zaborowski, III - Szymon Siemczuk. Nagrody, słodycze i napoje dla 
uczestników ufundował Sołtys Józef Melzer. Szczególne podziękowania należą się sędziemu Krzysztofowi Janikowi. Tradycyjnie, każdy 
mógł zabrać złowioną wymiarową rybę do domu. 

SOŁECTWO KOSAKOWO
30.08. nad stawem w Kosakowie pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo odbyły się I Kosakowskie Zawody Wędkarskie. Organizatorami 
zawodów była Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie oraz Sołtys wsi Kosakowo Andrzej Śliwiński. 
Z zawodach wzięło udział 19 zawodników (w tym trzy kobiety) z Kosakowa, Dębogórza, 
Pierwoszyna, Pogórza oraz Gdyni i Rumi. Każdy z uczestników za udział otrzymał 
nagrody rzeczowe. Ponadto przyznano trzy nagrody główne. Jak się okazało, najlepszymi 
wędkarzami zostały kobiety i zarazem mieszkanki Kosakowa. I miejsce w zawodach  
i Puchar Proboszcza Jana Grzelaka zdobyła Julia Smoczyńska. Statuetkę Sołtysa Andrzeja 
Śliwińskiego za złowienie największej ryby otrzymała Klaudia Rybka. Puchar Właściciela 
firmy „CELSTAN” Stanisława Śliwy dla najmłodszego uczestnika otrzymał 9 letni Karol 
Tomeczkowski (Kosakowo).
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz kibicom za przybycie. Mamy nadzieję, że był to mile 
spędzony czas w przyjemnej atmosferze. Zapraszamy na kolejne zawody, które planujemy na 
wiosnę 2016 roku.

SOŁECTWO KAZIMIERZ
Chociaż pogoda nie dopisała i trzeba było odwołać grilla oraz olimpiadę ziemniaczaną, tego dnia w sobotę 12 września br – jak się 
okazało – nic nie mogło popsuć dobrych humorów uczestnikom Dnia Ziemniaka zorganizowanego przez Sołtysa i Radę Sołecką wsi 
Kazimierz oraz Wójta Gminy. Już na kilka godzin przed startem imprezy świetlica wypełniła się wspaniałymi zapachami kulinarnych 
smakowitości przygotowanych przez mieszkanki wsi (tajemnicą poliszynela jest fakt, że kuchnia w Kazimierzu nigdy nie zawodzi. Tak było  
i tym razem). 
Jeśli dorzucić do tego atrakcyjny program przygotowany przez Karola Dettlaffa przy pomocy niezawodnych aktorów Teatru  
Młodzieżowego: Pawła Flatau i Krzysztofa Stromskiego obraz kazimierskiego Dnia Ziemniaka otrzymamy w całej swojej okazałości.  
Tak zabawnych konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, quizów wiedzy, zabaw z wykorzystaniem wszędobylskiego tego dnia 
ziemniaka Gmina Kosakowo jeszcze nie widziała. Na długo zapamiętamy chociażby przebojową Jaką to melodię? czy próby definiowania, 
czym ziemniak jest. Nie zabrakło oczywiście kartoflanych rzeźb oraz rysunków stworzonych przez tutejsze pociechy.
Sołtys Kazimierza pragnie złożyć specjalne podzięko-wania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie 
tej imprezy: Wójtowi Gminy Kosakowo, Urszuli Brechelke, Marii Szreder, Agnieszce Owczyńskiej, Krystynie Flatau, 
Ludwice Bieszk, Eryce Ulenberg, Annie Wodniczak, Pawłowi Flatau, Krzysztofowi Stromskiemu. 

SOŁECTWO PIERWOSZYNO
Miło nam poinformować Państwa, iż 30 sierpnia w Kłaninie Starosta 
Pucki Jarosław Białk wręczył Sołtys Pierwoszyna Ewie Purskiej  
dyplom oraz czek na 1000 zł za zajęcie I miejsca w kategorii „Wieś” 
w 22.edycji  Konkursu „Piękna Wieś Pomorska”.
Główną ideą konkursu jest ochrona i  poprawa wartości krajobrazu 
przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i  jakości życia 
na wsi, a  także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej 
obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.  
Gratulujemy.

SOŁECTWO SUCHY DWÓR
W sobotę 29 sierpnia 2015 r. na boisku i placu zabaw w Suchym Dworze odbywał się Rodzinny Festyn Integracyjny. W programie znalazły 
się koncerty: zespołu szantowego „Johny 
Roger” oraz zespołu biesiadnego „Contra”. 
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych – 
dmuchańców, stoisk z grami oraz licznych 
konkursów prowadzonych przez instruktorki 
Świetlicy Sołeckiej: p. Monikę Rekć i p. 
Aldonę Sokołowską. Od godzin wieczornych 
trwała zabawa dla dorosłych.
Festyn zorganizowała Sołtys Bożena Roszak 
z Radą Sołecką przy wsparciu Wójta Gminy. 
Sponsorem atrakcji była Żwirownia p. Alfreda 
Miklaszewicza.

Z ŻYCIA 
SOŁECTW
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Jego wyprawa rozpoczęła się w niedzielę 17 maja 2015 r. o 
godz. 12.00 na plaży Cerro La Virgen nad Pacyfikiem, a zakończyła 
się 4 września tuż przed godz. 22. Najtrudniejszym etapem było 
przepłynięcie całego systemu rzecznego Amazonki. Na trasie 
triathlonu musiał stawić czoła insektom wciskającym się do oczu  
i uszu, wężom w namiocie i morderczemu wysiłkowi. Całe 
przedsięwzięcie wraz z przygotowaniami, polegające na poko-
naniu Amazonii na rowerze, w canoe i biegiem, trwało w sumie  
3 lata i pracowało przy nim 80 osób. 
Gmina Kosakowo była wśród patronów tej niezwykłej wyprawy. 
Jeszcze przed tą zwycięską próbą podróżnik spotkał się  
z uczniami naszych szkół w gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie  
i opowiedział o swoim niezwykłym projekcje.
Była to niezwykle ekstremalna wyprawa. Poruszałem się  
w regionie niezwykle niebezpiecznym. Moim canoe przepły-
wałem przez rzekę Ene, w której rejonie odbywa się największy 
handel kokainą na świecie. Do tego jest to rzeka górska.  
To wszystko wymagało odpowiedniego przygotowania i logistyki 
– powiedział Marcin Gienieczko. 

Trzymaliśmy za 
pana Marcina kciuki  
i cieszymy się, że 
bohater pierwszego 
wydania cyklu 
Biuletynu Gminnego 
„Są takie miejsca, są 
tacy ludzie” – „obywatel 
świata” – jest też 
naszym mieszkańcem. 
Gratulujemy! Relacja 
z podróży na stronie 
internetowej 
http://kosakowo.pl/www/energa-solo-amazon-expedition/, 
o wyprawie posłuchać można w Polskim Radio https://www.
polskieradio.pl/130/2793/Artykul/1504336,Ekstremalny-
triathlon-polskiego-sportowca 4.00 min

Ekstremalny triathlon Marcina Gienieczko z sukcesem zakończony!

„Nie Podlasie i nie Mazury, lecz aktywnie ruszajmy w góry”
Pod takim hasłem odbył się w lipcu w Zakopanem obóz wypoczynkowy o charakterze 
profilaktyczno-zdrowotnym dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej 
typu socjalizacyjnego, zorganizowany przez Fundację „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą 
w Gdańsku.
Wyjazd miał na celu aktywizację oraz upowszechnianie kultury fizycznej 
czternaściorga dzieci i młodzieży z Domu dla Dzieci w Pogórzu. Ważne było, aby 
dzieci mogły poznać kulturę, tradycje i obyczaje gór i w konstruktywny sposób 
spędzić wakacje. W programie było m.in. podążanie po górach szlakiem papieskim, 
zwiedzanie Jaskini Bielańskiej na Słowacji, pobyt w Krakowie, zwiedzanie muzeów, w 
tym obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Na zorganizowanie obozu Fundacja otrzymała wsparcie Fundacji PKO Bank Polski 
oraz grantem z budżetu Gminy Kosakowo. W ubiegłym roku dla w/w dzieci z Pogórza 
zorganizowano wycieczkę rowerową i w tym celu ze środków Gminy zakupiono rowery. 

WYDARZENIA  
KULTURALNE

FESTYN KASZUBSKI
Festyn Kaszubski, który odbył się w sobotę 15 sierpnia br.,  rozpoczął 
się tradycyjnym przemarszem od kościoła w Rewie  na Szpyrk.  
Mszę Św. w koncelebrze odprawił   ks. Adam   Cholcha, a Zrzeszeniowy   
Zespół  Kosakowianie   uświetnił   Mszę swoim śpiewem.
Na licznych stoiskach podziwiać można było perełki lokalnych artystów, 
prace ręczne hafciarek, rzeźbiarzy, malarzy   itp. Do dzisiaj nawet 

najbardziej wymagające podniebienia wspominają zapewne rarytasy kuchni  regionalnej, przygotowane przez panie z naszego  oddziału. 
O własnym nieco większym lub nieco mniejszym farcie można było się przekonać biorąc udział w loterii fantowej, która jak zawsze cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem. 

Imprezę prowadził  E. Lewańczyk. Jako pierwsi – zaraz po oficjalnym otwarciu Festynu na scenie  wystąpili 
członkowie Zespołu Kosakowianie. Znakomicie zaprezentowały się zespoły   dziecięce: Jantarki oraz 
Dębogórskie Kwiatki. Nie zabrakło konkursów i   artystycznych  niespodzianek. 
Gwiazdami Wieczoru byli: Alicja   Majewska   i   Włodzimierz 
Korcz. Następnie wysłuchaliśmy wokalistów Kaszubskiego 
Idola oraz Weroniki Korthals z zespołem. Wszystkich 
przybyłych do tańca porwał zespół Półtora Gościa. Pokaz 
fajerwerków, zasponsorowany przez Bank Spółdzielczy 
Rumia, zwieńczył tradycyjne ludowe święto dobrej zabawy. 

Organizatorzy wydarzenia pragną podziękować wszystkim 
zaangażowanym w przygotowania Festynu; szczególne 
podziękowania należą się Wójtowi Gminy Kosakowo, służbom 
porządkowym oraz paniom przygotowującym wypieki.  
Raz jeszce wioldzi  Bóg zapłac!
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DOŻYNKI GMINY KOSAKOWO 2015 
Bogaty program letnich imprez plenerowych w naszej Gminie tra-
dycyjnie zwieńczyły Dożynki Gminy Kosakowo. W tym roku Świę-
to Plonów, zorganizowane przez Wójta oraz Sołtysów, odbyło się 
w niedzielę 6 września na placu w Kosakowie, przyciągając tłumy 
mieszkańców oraz turystów.
Imprezę otworzyła uroczysta Msza Święta, koncelebrowana przez 
ks. kanonika Jana Grzelaka, ks. Adama Cholchę, ks. Wiesława Philip-
pa i ks. Tomasza Jereczka po której Starostowie Dożynek – pani Ire-
na Mach z Rewy i pan Andrzej Ranachowski z Kosakowa przekazali 
na ręce Wójta Jerzego Włudzika chleb, który wraz z Wicewójtem 
Zdzisławem Miszewskim oraz Przewodniczącym Rady Marcinem 
Kopitzkim, dzielili wśród mieszkańców i przybyłych gości. 
Każde Sołectwo naszej Gminy przygotowało piękny wieniec do-
żynkowy oraz wyjątkowe stoisko prezentujące plony i specjały ku-
linarne - którymi gospodarze podejmowali przybyłych gości. 
Na część artystyczną imprezy złożyły się koncerty lokalnych wy-
konawców: Chóru Morzanie, Zespołu Kosakowianie oraz debuiutu-
jącej Kosakowskiej Orkiestry Dętej. Wspaniale zaprezentowały się 
również dziecięce zespoły oraz soliści z Gminy Kosakowo: zespół 
Jantarki z SP w Mostach oraz Dawid Migga, zespół Dębogórskie 
Kwiatki  z SP w Dębogórzu oraz Agata Szefka, Natalia Mikołajewska 
i Oliwia Kreft, a z SP Pogórze - zespoły Candy i Shout oraz solistka 
Zuzia Polańska. 
W przerwach między występami odbyły się liczne konkursy i zabawy 
dla dzieci oraz dorosłej części publiczności, gdzie nagrody ufundo-
wał Bank Rumia Spółdzielczy. Mogliśmy zobaczyć m.in. konkurs ple-
cenia wianków zorganizowany dla Sołtysów czy drużynowy wyścig 
z balonami dla reprezentantów sołectw. Poza estradą można było 
uczestniczyć w efektownym pokazie historycznym w wykonaniu 
Stowarzyszenia Drużyna Grodu Dębogórze.

W części koncertowej wystąpiły zespoły IMPULS i VOYAGER, któ-
ry swoim przebojem „Polskie dziewczyny” porwał do tańca dużą 
część licznie zgromadzonej publiczności. Zabawa przy muzyce 
trwała do godziny 22:00. Imprezę prowadzili: Anna Padée-Krusz-
czak oraz Tomasz Podsiadły. 
Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za pomoc i współorgani-
zację dożynek: wszystkim Sołectwom oraz Radnym Gminy Kosa-
kowo, Duchownym, Rolnikom i Rybakom, Mieszkańcom, służbom 
porządkowym: Policji, Straży Gminnej oraz Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kosakowie.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów 
imprezy: Galerii Szperk, Banku Rumia Spółdzielczego oraz firmy 
EDF.
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Dębogórze Dębogórze - Wybudowanie

KosakowoKazimierz

Mechelinki Mosty

PogórzePierwoszyno

Rewa Suchy Dwór
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WYSTAWA W 95. ROCZNICĘ ZAŚLUBIN POLSKI  
Z MORZEM

Obsługiwana na zasadzie wolontariatu wystawa, czynna była w świetlicy 
wiejskiej w Mechelinkach w okresie wakacyjnym. Była z pewnością dodatkową 
atrakcją dla odwiedzających Mechelinki mieszkańców gminy oraz turystów  
z całej Polski. Oficjalne otwarcie miało miejsce 2 lipca br. – prawdziwą lekcją historii 
okazał się wykład inauguracyjny p. Zygmunta Miszewskiego.
Jednymi z gości specjalnych byli państwo Bogumiła i Leszek Góreccy z Brześcia 

Kujawskiego, którzy pieszo zwiedzili całe polskie Pomorze. Podziękowaniem wolontariuszom za czas poświęcony na udostępnienie  
obiektu, był rejs po Zatoce Puckiej, na który zaprosił p. Krzysztof Choroś ze Stowarzyszenia Port Mechelinki.

Pomysłodawcą i współorganizatorem wy-
stawy były: Biblioteka Publiczna Gminy 
Kosakowo im. Augustyna Necla, Galeria 
Domowa 1 w Pierwoszynie, Stowarzyszenie 
Port Mechelinki, Stowarzyszenie Nasza 
Ziemia. 

BIBLIOTEKA 
GMINNA

W dniach 8-14 sierpnia w Bibliotece 
Publicznej Gminy Kosakowo odbyły się 
kilkudniowe warsztaty fotograficzne dla 
dzieci pt. „Mój świat światłem malowany”, 
które poprowadziła pasjo-natka fotografii 
– Aneta Rychert. W zajęciach uczestniczyła 
jedenasto-osobowa grupa w przedziale 
wiekowym od 8 do 12 lat.
Podróż do świata fotografii rozpoczęliśmy 
od wyjaśnienia tego, w jaki sposób działa 
ludzkie oko. Ułatwiło nam to zrozumienie 
budowy oraz zasady działania aparatów. 
Po części teoretycznej przyszła kolej na 
sesję zdjęciową w zaaranżowanym na czas 
trwania warsztatów studio fotograficznym. 
Tematy zajęć były następujące: martwa 

natura, fotografia portretowa (w studio 
i w plenerze; ludzi i zwierząt), zdjęcia 
grupowe, fotografia krajobrazowa (plener 
w Mechelinkach). Odbyła się również 
sesja zdjęciowa wykonana aparatem 
tradycyjnym marki Praktica! A podczas 
ostatnich zajęć zajęliśmy się obróbką zdjęć 
w programie Gimp.
Młodzi adepci fotografii zakończyli war- 
sztaty z uśmiechem na twarzy i… z zapeł-
nionymi kartami pamięci.
Warsztaty zdecydowanie można zaliczyć 
do udanych! Dziękujemy wszystkim, którzy 
współtworzyli sympatyczną atmosferę 
podczas zajęć!

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

W sobotę 19 września br., tradycyjnie przy obelisku w Mostach, 
miały miejsce uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 
heroiczną walkę żołnierzy broniących Kępy Oksywskiej w 1939r. 
W 76. rocznicę tych wydarzeń, w honorowej asyście Kompanii oraz 
Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, samorządowcy, 
w tym poseł na Sejm RP Jarosław Sellin oraz wójt gminy, przedsta-
wiciel dowództwa Marynarki Wojennej RP w Gdyni, radni, sołtysi, 
prezesi stowarzyszeń, przedstawiciele kombatantów i górników 
represjonowanych, młodzież z gminnych szkół, oddali cześć pole-

głym składając wiązanki kwiatów. Mszę Świętą w intencji walczą-
cych odprawili ksiądz Stanisław Ziółkowski, proboszcz parafii p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie wraz z księdzem 
seniorem oraz ksiądz kanonik Jan Grzelak, proboszcz parafii p.w. 
Św. Antoniego w Kosakowie. O oprawę muzyczną liturgii zadbał 
regionalny chór „Morzanie”, pod batutą profesora  Przemysława 
Stanisławskiego. Kierujemy podziękowania do wszystkich obec-
nych na uroczystości.

76 ROCZNICA WALK O KĘPĘ OKSYWSKĄ
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PLENER MALARSKO-RZEŹBIARSKI  
GMINA KOSAKOWO „PĘDZLEM I DŁUTEM MALOWANA:

Nie zawiodła pogoda, nie zawiedli artyści – nic dziwne-
go, że nie zawiodła również atmosfera. W dniach 13-19 wrze-
śnia br. odbył się Plener Malarsko-Rzeźbiarski Gmina Kosa-
kowo Pędzlem i Dłutem Malowana. Warto odnotować, że ten 
drugi, „rzeźbiarski” człon w nazwie naszych gminnych plene-
rów pojawił się po raz pierwszy: połączenie malarstwa i rzeźby  
w czasie jednego wydarzenia okazało się notabene strza-
łem w dziesiątkę. 12 malarzy oraz 5 rzeźbiarzy gościliśmy  
w Osadzie Wędrowca w Mechelinkach; jednym z uczestników 
był malarz z Ukrainy, dzięki czemu Plener uzyskał status mię-
dzynarodowego. Tematykę prac zdominowały motywy regio-
nalne. Artyści podzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami  
również z najmłodszymi: w sobotnie przedpołudnie 19 września 
odbyły się bowiem specjalne warsztaty malarskie dla dzieci wy-
różnionych w Konkursie Gmina Kosakowo pędzlem malowana.  
Z kolei po południu miał miejsce Wernisaż poplenerowy, na któ-
rym zaprezentowano dzieła powstałe w czasie Pleneru oraz prace 

dzieci. Na wystawę prac zapraszamy od 1 października br. do bu-
dynku kosakowskiej Biblioteki. 
Artyści
Malarze: Alexander Bobryshev, Barbara Wojtanowska, Bronisław 
Melzer, Brygida Śniatecka, Ewa Buczyńska, Joanna Kowalska, Ma-
ciej Grzelak, Mieczysław Bednarski, Roman Graszkiewicz, Urszula 
Zimorska, Zbigniew Śmiechowski, Zdzisław Karbowiak.
Rzeźbiarze: Edward Jastrzębski, Józef Semmerling, Kazimierz 
Kostka, Marek Zagórski, Mieczysław Woźniak.
Organizatorzy: Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augu-
styna Necla i Referat Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu 
Gminy Kosakowo. Plener odbył się pod patronatem honorowym 
Wójta Gminy Kosakowo. 
Organizatorzy Pleneru pragną złożyć podziękowania wszystkim 
artystom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy; 
szczególne podziękowania kierują w stronę pana Zdzisława Karbo-
wiaka – komisarza artystycznego Pleneru.
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INFORMACJE ZE SZKÓŁ
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach 

„NAKRĘTKA DLA MATEUSZA” miło nam poinformować, że w ubiegłym roku 
szkolnym zebraliśmy ok. 600 kg nakrętek w ramach akcji „Nakrętka dla Mateusza”. 
Najlepszym zbieraczem w klasach młodszych okazał się Tymoteusz Karwowski /obecnie 
uczeń kl. II/ , a w klasach starszych Wiktoria Albecka /obecnie uczennica kl. VI/. Dziękujemy 
wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję i zapraszamy do dalszego zbierania. 
Kontynuujemy akcję w bieżącym roku szkolnym i przynosimy nakrętki do szkoły, zgłaszając 
swojemu wychowawcy „dostawę”. Nad przebiegiem akcji, wywozem i sprzedażą nakrętek 
czuwa nauczyciel Szkoły Podstawowej – Lucyna Sorn /sala 308/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu 

ANKIETA ABSOLWENTÓW - Drodzy Absolwenci! Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Dębogórzu zwraca 
się z prośbą do wszystkich, którzy ukończyli naszą szkołę, aby zechcieli podzielić się swoimi obecnymi osiągnięciami oraz sukcesami. 
Prosimy o wypełnienie ankiety badającej losy absolwentów. Zależy nam na rzetelnych, prawdziwych odpowiedziach. Pozwoli nam to na 
zebranie informacji o losach absolwentów naszej szkoły. Ankieta znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły https://spdebogorze.
edupage.org/ oraz na profilu facebook. https://docs.google.com/forms

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

SPOTKANIA INTEGRACYJNE KLAS I - Jedną z wielu tradycji Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu jest organizowanie spotkań integracyjnych dla uczniów i rodziców z klas 
pierwszych, na które zapraszają wychowawcy. W tym roku szkolnym w szkole w Pogórzu 
utworzono rekordową liczbę pięciu klas I, zatem imprezy integracyjne trwały cały tydzień. 
Podczas spotkań możliwość poznania się ze sobą miały nie tylko dzieci, ale również ich 
rodzice. Dla każdej grupy wiekowej wychowawcy przygotowali odpowiednie konkurencje. 
Mogliśmy sprawdzić nie tylko sprawność fizyczną rodziców, ale i ich talenty aktorskie. 
Niesamowita zabawa była podczas oglądania przedstawień „Czerwony Kapturek” , czy 
„Śpiąca królewna”. Rodzice jednej z klas przynieśli swoje zdjęcia z czasów szkolnych. Nie 
oszczędzono również dyrektora - Rafała Juszczyka, który w towarzystwie Pani wicedyrektor 
Renaty Korybut - Orłowskiej przyglądał 

się zabawie. Wszystkie spotkania zakończyły się poczęstunkiem i przekazaniem 
rodzicom darmowych podręczników. Tak zintegrowane zespoły z pewnością będą 
radośnie przechodzić przez kolejne 6 lat nauki. 

POKAZY TAŃCA - Szkoła Podstawowa w Pogórzu słynie z wielu cech, a nie-
wątpliwie jedną z nich jest zamiłowanie uczniów do tańca. W związku z tym na 
początku każdego roku szkolnego odbywają się pokazy, których celem jest zachęcenie 
uczniów do aktywności artystyczno - sportowej. Swoje propozycje przedstawiły szkoły 
tańca „Mambo” i „Szczepan”, a dodatkowo zaprezentowano szaloną Zumbę. Uczniowie 
z Pogórza w nowy rok szkolny weszli tanecznym krokiem.

Z ŻYCIA 
SZKÓŁ

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 
SEZONU ŻEGLARSKIEGO

Wójt Gminy Kosakowo oraz Yacht-Club 
Rewa zapraszają wszystkich mieszkańców 
Gminy Kosakowo i miłośników żeglar-
stwa na uroczyste zakończenie sezonu 
żeglarskiego, które odbędzie się w sobotę 
24 października 2015 r. od godz. 16.00 w 
Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.
W programie: podsumowanie sezonu 
żeglarskiego, wręczenie nagród, niespo-
dzianki muzyczne.

X GMINNE BIEGI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Wójt Gminy Jerzy Włudzik zaprasza do wzięcia udziału w X Gminnych Biegach z okazji Święta Niepodległości, które odbędą się 

w dniu 11 listopada 2015 r. na ścieżce pieszo-rowerowej Pogórze – Kosakowo – Pierwoszyno. W zawodach do zdobycia wartościowe 
nagrody. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej: www.kosakowo.pl/rkis

ZADUSZKI MORSKIE W REWIE

Tradycyjnie, na początku listopada wspominamy 
wszystkich tych, którzy już odeszli. Jak co roku, Wójt 
Gminy oraz Proboszcz Parafii Św. Rocha ks. kanonik 
Wiesław Philipp zapraszają do uczestnictwa w Zaduszkach 
Morskich w Rewie, organizowanych w poniedziałek  
2 listopada 2015 r.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 17:00 msza świętą  
w Kościele pw. Św. Rocha w Rewie. Po mszy nastąpi prze-
marsz z Kościoła przez Rewę na Ogólnopolską Aleję 
Zasłużonych Ludzi Morza, gdzie pod Krzyżem Morskim 
zostaną złożone kwiaty oraz zapalone znicze, a na wody 
Zatoki Puckiej puszczony zostanie symboliczny wieniec.
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TEATR MŁODZIEŻOWY GMINY KOSAKOWO
PREMIERA DZIADÓW ADAMA MICKIEWICZA

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?
Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dokoła trumny; 

 Żadnej lampy, żadnej świecy, w oknach zawieście całuny.
Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada”. 

W przeddzień wigilii Wszystkich Świętych Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo zaprasza na 
niezwykłe wydarzenie: adaptację najważniejszego dramatu w historii polskiej literatury, 
odwołującego się wprost do staropolskich obrzędów i rytuałów poświęconych pamięci  
o zmarłych z pogranicza pogaństwa i chrześcijaństwa. 

Premiera Dziadów Adama Mickiewicza odbędzie się w piątek 30 października 2015 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury  
w Pierwoszynie. Wstęp wolny

SPORT

Rewa najlepsza w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta i Przewodniczącego 
Rady Gminy Kosakowo 

W Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta  
i Przewodniczącego Rady Gminy zwyciężyła 
drużyna Rewy: w meczu finałowym 
pokonała 3:0 ekipę Suchego Dworu. 
Trzecie miejsce zajęła nieoczekiwanie, ale 
i zasłużenie, reprezentacja Kazimierza. 
Najlepszymi strzelcami turnieju zostali: 
Sebastian Karnat z Rewy (8 bramek) oraz 
wśród gimnazjalistów Radek Nowicki z FC 
Bartek (5 bramek). 
Turniej otworzyli: Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik i Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki – fundatorzy tegorocznych nagród.

22 sierpnia z Kuźnicy do Rewy po raz 15. 
wyruszyła grupa blisko 100 śmiałków, 
aby przejść pieszo Zatokę Pucką. Podczas 
marszu, na jednym z postojów nastąpiło 
tradycyjne pasowanie na „Śledzia”, a na 
Szpyrku w Rewie – powitanie uczestników 
gorącym posiłkiem i kawą, i udekorowanie 
pamiątkową odznaką.

Wydarzenie organizowane jest od 2002 r. 
przez dr. Radosława Tyślewicza. Jak co roku 
objęte jest honorowym patronatem Wójta 
Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika.

12 września przez Gminę Kosakowo biegła trasa trzeciej edycji wyścigu kolarskiego 
„Cyklo-Gdynia”, który ukończyło blisko 700 kolarzy. Trasa składała się z dwóch 
pętli: 40- i 125 km. Amatorzy mieli do wyboru start na jednej z nich, elita zaś ścigała 
się na obu pętlach (165 km). Start i meta znajdowały się na Skwerze Kościuszki w 
Gdyni.

Krótsza pętla biegła m.in. przez Pogórze, Kosakowo, Pierwoszyno, Dębogórze  
i Kazimierz. W Gminie Kosakowo, na 15 km wyścigu, znajdowała się Premia Lotna 
ufundowana przez Wójta Gminy Kosakowo, w której zwycięzcą został - Paweł 
Charucki (Domin Sport). Więcej na www.cyklo.info.pl

Zakończenie XV Marszu Śledzia

III Cyklo-Gdynia 2015

KLUB ŻEGLARSKI Z MECHELINEK
19 sierpnia zakończyliśmy trzeci i ostatni turnus półkolonii żeglarskich ESA  
w Mechelinkach. Łącznie w ciągu 11 dni przeszkoliliśmy około 70 dzieci. Wielu z naszych 
uczestników po raz pierwszy odwiedziło Mechelinki i od razu zakochało się w tym miejscu. 
Ponad połowa dzieci pochodziła jednak z Gminy Kosakowo i poznawała swój region od 

drugiej strony, czyli od strony wody. Dla nas jako instruktorów i pomysłodawców jest bardzo ważne zaszczepienie kultury żeglarskiej 
naszym dzieciom. Cieszymy się z bardzo dużej frekwencji i zaufania jakim obdarzyli nas zarówno rodzice jak i same dzieci. Niektórzy 
połknęli bakcyla i od września będą kontynuować przygodę z żeglarstwem w postaci systematycznych zajęć w Elite Sails Academy. 
Dziękujemy bardzo : Sołtysowi Mechelinek Sabinie Doering, Decathlon Rumia, Expressy.pl  oraz wszystkim, bez których ten projekt by 
sie nie powiódł. 
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IV MISTRZOSTWA GMINY KOSAKOWO W KLASIE „PUCK”  
I VII OTWARTE REGATY O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO 

Sztormu Mosty – sezon 2015/2016
Sztorm Mosty – nabór do drużyn juniorskich - 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
Występująca w V lidze pierwsza drużyna Sztormu Mosty zainaugurowała sezon od 
wyjazdowego remisu 0:0 ze Sportingiem Leźno. Zespół po 5 kolejkach ma na swoim koncie 
jeszcze remis 1:1 z Orlętami Reda, dwie porażki: z 1:2 Sokołem Ełganowo i 0:1 Orłem Trąbki 
Wielkie oraz zwycięstwo 2:0 nad Polonią Gdańsk. Terminarz najbliższych meczów znaleźć 
można w Kalendarzu Imprez.
Znakomicie sezon rozpoczęli juniorzy rocznika 2002 występujący w I lidze wojewódzkiej 
C2. Po 3 kolejkach drużyna ma na swoim koncie dwa zwycięstwa – 1:0 z Pomezanią Malbork 
i 4:0 Myśliwcem Tuchomie oraz remis 1:1 z KP Starogardem Gdańskim.

W dwie kolejne soboty sierpnia (8 i 15) na 
wodach Zatoki Puckiej w Rewie odbywały 
się wyścigi w klasie „Puck”, organizowane 
przez Wójta Gminy Kosakowo oraz Yacht-
Club Rewa. 8 sierpnia – IV Mistrzostwa 
Gminy Kosakowo w klasie „Puck”, 
rozpoczynające Urodziny Gminy Kosakowo 
i 15 sierpnia – VII Otwarte Regaty  
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo, będące 
uzupełnieniem corocznego Festynu 
Kaszubskiego w Rewie.
Mistrzostwo Gminy Kosakowo zdobyła 
załoga w składzie: Marcin Styborski 
(sternik) i Julia Wruk.

 Kolejne miejsca na podium zajęli:  
II – Jacek Tracz (sternik) i Maciej Plutowski; 
III – Jerzy Filipowicz (sternik), Filip 
Frąckowiak i Beata Frąckowiak. 
Puchar Wójta Gminy Kosakowo przypadł  
z kolei załodze w składzie: Jacek 
Ludwiczak (sternik), Wiktoria Wruk  
i Grzegorz Hinc. Kolejne miejsca na podium 
zajęli: II – Krzysztof Stromski (sternik), 
Joanna Walczak i Kacper Frąckowiak; III – 
Jędrzej Charłampowicz (sternik), Kajetan 
Januszewski, Szymon Rajski-Miąsko  
i Krystyna Gierzowska. Sędzią głównym 
Regat był Janusz Frąckowiak.

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

Ś.p.
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KOSAKOWSKI KLUB SENIORA ZAPRASZA
do uczestnictwa w zajęciach klubu prowadzonego przez Fundację FLY. Klub prowadzi swoją działalność kolejny rok i organizuje regularne 
zajęcia dla osób w wieku 55+ zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.fundacjafly.pl  w zakładce KKS oraz pod numerem tel.: 798-179-942.
Poniżej harmonogram zajęć odbywających się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie:

Poniedziałek
10.00 – 12.00 Sekcja rowerowa. Spotkania przy Domu Kultury w Pierwoszynie, co 

tydzień
Początek zajęć 14.09.2015 

14.00 – 18.00 Sekcja brydżowa, co tydzień Początek zajęć 14.09.2015
14.00 – 16.00 Szycie, raz w miesiącu, każdy drugi poniedziałek Początek zajęć 12.10.2015
14.00 – 16.00 Gry i zabawy planszowe, raz w miesiącu, każdy pierwszy poniedziałek Początek zajęć 14.09.2015
14.00 – 14.45 Zumba Gold, co dwa tygodnie Początek zajęć 14.09.2015
14.00 – 14.45 Pilates, co dwa tygodnie Początek zajęć 21.09.2015
16.30 – 17.30 Język francuski Początek zajęć 14.09.2015

Środa
14.00 – 15.00 Warsztaty fotograficzne, raz w miesiącu Początek zajęć 23.09.2015
15.00 – 16.00 Zajęcia komputerowe dla początkujących, co tydzień Początek zajęć 16.09.2015
16.00 – 17.00 Zajęcia komputerowe dla zaawansowanych, co tydzień Początek zajęć 16.09.2015
14.00 – 15.30 Filcowanie, dwa razy w miesiącu Początek zajęć 16.09.2015
14.00 – 15.30 Hafciarstwo, dwa razy w miesiącu Początek zajęć 23.09.2015
15.30 – 18.00 Decoupage, co tydzień Początek zajęć 16.09.2015

Czwartek
10.00 – 14.00 Sekcja brydżowa, co tydzień Początek zajęć 17.09.2015
10.00 – 12.00 Rękodzieło, tworzenie biżuterii, tkactwo, co dwa tygodnie Początek zajęć 17.09.2015
10.00 – 12.00 Malowanie na tkaninie, co dwa tygodnie Początek zajęć 24.09.2015
12.00 – 13.00 Robótki na drutach i szydełkowanie, co tydzień Początek zajęć 17.09.2015
13.00 – 14.00 Gimnastyka kręgosłupa, raz w tygodniu Początek zajęć 08.10.2015

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DOMU KULTURY 2015
Zajęcia Prowadzący Termin Godzina Miejsce

Teatr Młodzieżowy

(zapisy trwają – dla osób od 12 roku życia)

dr Karol Dettlaff
tel. 58 660-43-04

poniedziałek 18:00 – 20:30 s. A2
wtorek 17:00 – 19:00 s. A2

czwartek 17:00 – 19:00 sala główna
Fitness – mix
(zapisy trwają)

Justyna Pilińska
tel. 798-821-150

poniedziałek 19:15 – 20:15 sala główna
środa 19:15 – 20:15

Klub „Mam Maluszka”
(zapisy trwają)

www.facebook/
klubmammaluszka.pl

wtorek 10:30 – 13:00 s. C5

Zajęcia plastyczne, gr. młodsza
(listy zamknięte)

Ewa Narloch – Kerszka wtorek 15:30 – 17:00 s. C3

Zajęcia plastyczne, gr. Starsza 
(listy zamknięte)

17:00 – 18:30 s. C3

Szachowe wieczory
(zapisy trwają)

Marzena Gajlewicz
606-940-872

środa 18:15 – 19:45 s. C3

Zajęcia plastyczne dla dzieci – płatne – 
zapisy trwają
(rozpoczęcie zajęć przy zgłoszeniu min. 10 
osób)

Ewa Narloch – Kerszka
501-012-223

piątek 15:15 – 16:45 s. C3

Kółko gitarowe
(listy zamknięte)

Dorota Hrycz poniedziałek 14:30 – 17:30 Dom Kaszubski  
w Dębogórzu

ul. Pomorska 18

Uwaga - numery sal, o ile nie zaznaczono inaczej, odnoszą się do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie przy  
ul. Kaszubskiej 11.
Dodatkowych informacji udziela: Referat ds. Kultury i Sportu Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Morska 56, 81-198 Rewa,  
tel.: 58 620-06-95 

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

Ś.p.

Ryszard Dzienisz z Dębogórza, lat 80
Józef Dzierżyński z Dębogórza, lat 82 

Irena Biegańska z Dębogórza, lat 91
Jadwiga Brzozowska z Kazimierza, lat 85



N A G Ł Ó W E K

18

BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesiecznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
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Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI

ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław

www.argi.pl

WAŻNIEJSZE TELEFONY:
- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo  

– tel. 58 660 43 43;
- Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo  

– tel. 58 660 43 00;
- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji  

– tel. 58 620 06 95;
- Gminna Komisja Profilaktyki i 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 październik/listopad 2015 r.

DATA GODZ. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE

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

Sztorm Mosty, 
Pomorski ZPN

Boisko Złote Piaski  
w Kosakowie

sob., 10.10.2015 10:00 XVIII Biegowe GP Pow. Puckiego o Puchar Starosty 
/ 7. etap

LKS Puck, Gm. Puck Leśniewo

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

Sztorm Mosty, 
Pomorski ZPN

Boisko w Pszczółkach

sob., 17.10.2015 15:00 10. kolejka V ligi: Sztorm Mosty – GKS Sierakowice Sztorm Mosty, 
Pomorski ZPN

Boisko Złote Piaski  
w Kosakowie

niedz., 
18.10.2015

16:00 Międzynarodowy Dzień Seniora Wójt Gminy Hala Sportowa  
w Kosakowie

sob., 24.10.2015 14:00 11. kolejka V ligi: GKS Kowale – Sztorm Mosty Sztorm Mosty, 
Pomorski ZPN

Boisko w Kowalach

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

Dom Kultury  
w Pierwoszynie

niedz., 
25.10.2015

07:00 Wybory parlamentarne
(lokale otwarte w godz. 7:00-21:00)

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

sob., 31.10.2015 15:00 12. kolejka V ligi: Amator Kiełpino – Sztorm Mosty Sztorm Mosty, 
Pomorski ZPN

Boisko w Kiełpinie

pon., 02.11.2015 17:00 Zaduszki Morskie w Rewie Wójt Gminy
Proboszcz parafii  

w Rewie

Szpyrk w Rewie

sob., 07.11.2015 15:00 VII Turniej Tenisa Stołowego – 1. runda Wójt Gminy Hala Sportowa  
w Kosakowie

sob., 07.11.2015 15:00 13. kolejka V ligi: Sztorm Mosty – Czarni Pruszcz 
Gdański

Sztorm Mosty, 
Pomorski ZPN

Boisko Złote Piaski  
w Kosakowie

wt., 10.11.2015 17:00 Uroczystość wręczenia Statuetek „Złotego Kłosa” Wójt Gminy Dom Kultury  
w Pierwoszynie

śr., 11.11.2015 12:00 14. kolejka V ligi: Eko-Prod Szemud – Sztorm 
Mosty

Sztorm Mosty, 
Pomorski ZPN

Boisko w Szemudzie

śr., 11.11.2015 12:15 97. Rocznica odzyskania przez Polskę 
Niepodległości

Wójt Gminy Pomnik J. Klebby  
w Kosakowie

śr., 11.11.2015 13:00 X Gminne Biegi z okazji Święta Niepodległości Wójt Gminy Ścieżka pieszo-rowerowa 
w Kosakowie

sob., 14.11.2015 14:00 15. kolejka V ligi: Sztorm Mosty – Start Mrzezino Sztorm Mosty, 
Pomorski ZPN

Boisko Złote Piaski  
w Kosakowie
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UUWWAAGGAA  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCYY  !!  
OOBBJJAAZZDDOOWWAA  ZZBBIIÓÓRRKKAA  OODDPPAADDÓÓWW  NNIIEEBBEEZZPPIIEECCZZNNYYCCHH  

 
W dniach 17.10 - 24.10.2015 r. Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców 
gminy Kosakowo objazdową zbiórkę odpadów 
niebezpiecznych (OZON).  
 
W trakcie zbiórki Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać 
odpady niebezpieczne, takie jak: 

 
 sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów TV)  
 resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników 
 środki ochrony roślin i owadobójcze 
 zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje 
 przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki  
 świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry 
 przełączniki, baterie i akumulatory 

 
 

 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA 
SSOOBBOOTTAA 17.10.2015 

 

POSTOJE PRZY SZKOŁACH 
PPIIĄĄTTEEKK 23.10.2015 

 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA 
SSOOBBOOTTAA 24.10.2015 

9:00  Suchy Dwór  
ul. Reja/Kochanowskiego   

9:00 – 09:40 Pogórze  
Szkoła  Podstawowa, ul. Szkolna 15  

9:00  Pierwoszyno  
ul. Kaszubska (przy boisku)  

9:30 Pogórze 
ul. Słowackiego/Majakowskiego  

9:50 – 10:30 Kosakowo 
Gimnazjum, ul. Żeromskiego 11 

9:30  Mosty 
ul. Bukowa/Wiązowa  

10:00  Pogórze  
ul. Modrzejewskiego 

10:40 – 11:20  Dębogórze 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
ul. Pomorska 30 

10:00  Mosty 
ul. Ogrodowa (przy sklepie)   

10:30 Kosakowo  
ul. Nad Stawem 

11:40 - 12:00  Mosty  
Zespół Szkolno-Przedszkolny,  
ul. Szkolna 16  

10:30 Mechelinki 
ul. Szkolna 25 (przy sklepie)   

11:00  Dębogórze ul. Pomorska18 
(Gminny Ośrodek Kultury) 
 

 11:00  Rewa 
ul. Helska 

11:30 – 12:00  Kazimierz  
ul. Św.Marka 7 

11:30  Rewa 
ul. Morska/Sieciowa  
12:00 – 12:30 Rewa 
ul. Morska 14 (przy kotwicy) 

   
 

Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.  
Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku działalności gospodarczej oraz rolniczej. 

 
Ponadto, pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach oświatowych, handlowych, Urzędzie Gminy.  
Pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw ustawione są w Przychodni w Kosakowie oraz w aptekach:  

 „SERDECZNA” i „MULTIAPTEKA”, Kosakowo  
 „APTEKA W SUCHYM DWORZE” i „PRZY KLINICE”, Suchy Dwór  
 „REMEDIUM”, Pogórze  

 
Więcej informacji na temat punktów, w których oddać można odpady niebezpieczne dostępnych jest na stronie www.kzg.pl 
zakładka gospodarka odpadami. 
Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz świetlówek sprzedawca (detaliczny i 
hurtowy) ma obowiązek przyjąć bezpłatnie zużyty sprzęt w ilości nie większej, niż sprzedany nowy tego samego rodzaju. 
 
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  
edukacja ekologiczna: 58 6247515, dos@kzg.pl 

Odpadów niebezpiecznych możemy 
pozbywać się także na co dzień, 
oddając je nieodpłatnie do punktu 
zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. 
(PZON), zlokalizowanego: 

 PZON w Kosakowie 
 teren Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. 
 ul. Chrzanowskiego 44, czynny: 
 - poniedziałek-piątek 15:00-18:00 
 - soboty 09:00-15:00 
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