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PRZYSTAŃ RYBACKA W MECHELINKACH

ułatwienie dla rybaków i piękne miejsce do spacerów

Przystań Rybacka w Mechelinkach – inwestycja, zaprojektowana  
i uzgodniona z wieloma instytucjami i urzędami, powstała jako kompromis 
potrzeb rybaków, możliwości technicznych, warunków hydrologicznych 
itp. Projekt budowy był omawiany i uzgadniany także z rybakami. 
W wyniku rozmów z inwestorem ustalono typy jednostek mogą-
cych być obsługiwanymi w przystani. Jest nią przede wszystkim łódź 
rybacka o długości do 8 m (gdyż takimi dysponowali wówczas rybacy 
mechelińscy). I dla takich kutrów przystosowano wyciągarkę na brzeg. 
Założono także, że okazjonalnie może cumować przy pomoście łódź 
rybacka o długości 10,2 m.

Nagłe załamanie 
pogody w ostatnich dniach kwietnia spowodowało uszkodzenia 
dwóch kutrów, z których jeden z nich zacumowany na kotwicy, 
w wyniku zerwania cumy uderzył o pomost, a drugi kuter natomiast 
przywiązany był do latarni. Takie sytuacje się zdarzają. Jeden 
z kutrów ma długość powyżej 10 m i jego właściciel ma problemy 
z wyciągnięciem go na brzeg nową wyciągarką.

Zgodnie z wymogami projektowymi przystani, jak i ustaleniami 
pomiędzy zarządcą obiektu a rybakami, pomosty pływające, przy których 
cumują kutry, ze względu na warunki pogodowe, demontowane są na 
okres od 1 listopada do 1 maja.

Działające na terenie Gminy stowarzyszenia nieprzychylne Wójtowi 
znowu próbują wykorzystać zaistniałą sytuację. Wyjaśniamy, poza 
jednym rybakiem, którego 
kuter jest zbyt duży do 

naszej przystani, pozostali rybacy są zgodni, że warunki ich pracy wraz 
z powstaniem obiektu się polepszyły. Nie mają też problemu z wyciągnięciem 
kutrów na brzeg. Wystarczy – jak mówią – nacisnąć przycisk.

Powstała przystań z pomieszczeniami dla każdego rybaka, halą sprzedaży,   
pomostem i pozostałą infrastrukturą. Stanowi ona dziś nowoczesne 
i przyszłościowe zaplecze dla rybaków.

Wykorzystaliśmy szansę i mo-
żliwość dofi nansowania tej bu-
dowy ze środków unijnych. Przy 
tej okazji zagospodarowano na-
brzeże Mechelinek i wykonano 
nową ulicę Nadmorską. Powstało 
także piękne miejsce, którym 
możemy się szczycić. Zachęcamy 
do spacerów.

Wywiad z rybakami można obej-
rzeć w telewizji Kosakowo TV.

Od dnia 19 maja br. do końca sezonu letniego w hali sprzedaży nabyć będzie można świeżą rybę. W zależności 
od połowów hala czynna będzie w dni powszednie od godzin wczesnorannych do godz. 8.00. Sprzedaż bezpośrednia 
zależeć będzie od warunków atmosferycznych oraz wielkości połowów.
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Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium wuarunkowań 
i kierunków zagospodarowania i kierunków zagospodarowania pzrestrzennego

Na podstawie art.11 p.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z 2015r., poz.199  ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXIV/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r.

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo

Zmiana studium obejmuje północne obszary gminy Kosakowo, które stanowią łąki i nieużytki oraz teren po składowisku popiołów 
w Mostach. Założeniem projektowanej zmiany studium jest wyznaczenie kierunku zagospodarowania umożliwiającego rozwój turystyki 
wynikający z położenia i potencjału tego obszaru dla utworzenia ekologicznej mariny, wykorzystującej sieć istniejących kanałów 
z dostępem do Zatoki Puckiej.  
Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne  mogą zgłaszać wnioski do studium w terminie do dnia 22.06.2016r.
Wnioski należy składać  na piśmie na adres Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta
z podaniem  nazwy  wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2013, poz. 1235 ze zm.) 

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany studium w celu przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski zgodnie z art.40 w/w ustawy mogą być składane  w terminie do dnia 22.06.2016r. 
w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, ustanie do protokółu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym (adres e-mail: kosakowo@kosakowo.pl)
Zgodnie z art.41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu, pozostaną bez rozpatrzenia.

           Wójt Gminy Kosakowo

           /-/ Jerzy Włudzik

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015,  poz. 199 ze 

zm.), oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kosakowo dnia 21 kwietnia 2016 Nr XXIV/28/2016.

Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego dla działek od nr 57/177 do 57/182, od nr 57/161 do 57/163, od nr 57/167 do 57/169 

i dz. nr 57/194 w Pierwoszynie gmina Kosakowo.
Przedmiotem opracowania jest zakres określony w art. 15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne  mogą zgłaszać wnioski do planu w terminie do dnia 22.06.2016r. 
Wnioski należy składać  na piśmie na adres Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta 
z podaniem  nazwy  wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu zagospodarowania przestrzennego w celu 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski zgodnie z art.40 w/w ustawy mogą być składane  
w terminie do dnia 22.06.2016r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, ustanie 
do protokółu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym (adres 
e-mail: kosakowo@kosakowo.pl  ).
Zgodnie z art.41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu, pozostaną bez rozpatrzenia.

                                                                                Wójt Gminy Kosakowo

                                                                                                                            /-/ Jerzy Włudzik

PRZYPOMINAMY O OBOWIAZKU UMIESZCZANIA TABLICZEK  Z NUMEREM PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI
Przypominamy, że zgodnie z art. 47b ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartografi czne. Właściciele nieruchomości 
zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione  w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają 
obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym  oraz nazwą ulicy w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia  o ustaleniu tego numeru. 
W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również 
na ogrodzeniu. 
Właściciel powinien zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania. 
Kontrola w zakresie oznaczenia posesji stosownymi tabliczkami z numerami porządkowymi zostanie przeprowadzona przez Straż 
Gminną. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia 
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy podlega 
karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości (art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.- Kodeks wykroczeń).
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Zachęcamy również mieszkańców Gminy Kosakowo do korzystania z udogodnień wprowadzonych przez Komunalny Związek Gmin 
„Doliny Redy i Chylonki”
dotyczących bezpłatnego odbioru bezpośrednio z nieruchomości dużego sprzętu RTV i AGD (o wadze powyżej 20 kg) tj. telewizory, 
lodówki, zmywarki, pralki itp.
Odbiór odbywa się na indywidualne zgłoszenie mieszkańca pod nr. tel. 58624 66 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Kolejna kancelaria adwokacka na terenie Gminy Kosakowo
Filia Kancelarii Adwokackiej adwokata Przemysława Kędzierskiego mieści się w Mostach przy ul. Dębowej 18. Kancelaria świadczy 
pomoc prawną w formie stałej obsługi prawnej, prowadzi indywidualne sprawy oraz udziela porad prawnych. Spotkanie z prawnikiem 
kancelarii – po uprzednim uzgodnieniu terminu. Tel.  608416688, e-mail kedzierski@kedzierski-kancelaria.pl   kancelaria@gadwokat-
gdynia.com 

Odwiedziny Mobilnego Punktu Informacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie 

28.04.2016 r., w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych, odbyły się cykliczne bezpłatne 
konsultacje dla przedsiębiorców i innych osób zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy 
unijnych.  Osoby chcące założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą  przy pomocy środków 
unijnych mogły skorzystać z pomocy konsultantów Lokalnego Punktu Informacyjnego (LPI) 
w Wejherowie, którzy kolejny raz gościli w Gminie Kosakowo. LPI w Wejherowie obejmuje 
swoim działaniem trzy powiaty: kartuski, pucki i wejherowski, m.in. przekazując informacje 
wz pozyskiwania środków unijnych (dotacje oraz formy zwrotne)  m.in. w formie szkoleń 
i indywidualnych konsultacji.

Zainteresowanych kolejnymi konsultacjami zapraszamy na stronę internetową Gminy Kosakowo (www.kosakowo.pl), gdzie 
w aktualnościach będziemy informować o kolejnych spotkaniach LPI w naszej Gminie oraz bezpośrednio do siedziby LPI: 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 
Wejherowo, tel. 58572 94 52, 58572 94 54, e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

   

 
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  

Z TERENU GMINY KOSAKOWO 
 

SOBOTA   
11 CZERWIEC 2016 ROKU  

(REWA; MOSTY; MECHELINKI; PIERWOSZYNO; KOSAKOWO) 
  

SOBOTA 
18 CZERWIEC 2016 ROKU 

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

 
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: 

                                                                                                              

+
 

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

 
 

Odpady należy wystawić pprrzzeedd  ppoosseessjjęę do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej! 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
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PŁYWALANIA W CENTRUM SPORTOWYM W KOSAKOWIE
Centrum Sportowe w Kosakowie zaprasza na PROMOCJĘ SOBOTNIO-NIEDZIELNĄ
Oferty specjalnej obowiązującej w weekendy:
Bilet rodzinny 2+1 (dwoje rodziców + dziecko do lat 18) w cenie 35 zł.
Bilet rodzinny 2+2 (dwoje rodziców + dwoje dzieci do lat 18) w cenie 40 zł.
Przerwa technologiczna na pływalni
Informujemy, że w dniach od 25.06.16 – 31.07.16 planowana 
jest przerwa technologiczna na pływalni w Kosakowie. 
W powyższym terminie pływalnia będzie zamknięta.
Zapraszamy ponownie na pływalnię od  01.08.16.

W ramach obchodów Dnia Dziecka zapraszamy wszystkie dzieci do 18-tego roku życia na Pływalnię w Kosakowie!!
4 czerwca (sobota) br. dla wszystkich dzieci - bilet wstępu w promocyjnej cenie -50% zniżki od ceny regularnej!!

Serdecznie zapraszamy! Dla każdego milusińskiego będzie czekał również słodki poczęstunek!

MARCIN GIENIECZKO AMBASADOREM GMINY KOSAKOWO
Osiągnięcia Marcina Gienieczko, mieszkańca Gminy Kosakowo, 

w dziedzinie podejmowania ekstremalnych wypraw nie mają sobie 
równych: trafi ły do Księgi Rekordów Guinnessa, są powszechnie docenianie 
na całym świecie i szeroko komentowane w środkach masowego 
przekazu. W najbliższym czasie słynny podróżnik pełnić będzie funkcję 
ambasadora Gminy Kosakowo. Przeprowadzi kolejne zajęcia z gminną 
młodzieżą, zachęcając do aktywnego i kreatywnego stylu życia; zapewne 
zdradzi intrygujące szczegóły z niezwykłych wypraw tego kosakowskiego 
obieżyświata. Kolejny projekt – Solo Antarctica – Marsz przez pustynię lodu, 
ogłosił na Uroczystej Akademii z okazji Święta Niepodległości w Domu Kultury 
w Pierwoszynie, w trakcie której otrzymał z rąk Wójta Gminy Kosakowo 
statuetkę Złotego Kłosa. 
„Solo Antarctica”, samotny pieszy trawers przez Antarktydę, to jedno 

z największych wyzwań  w dziejach eksploracji. Wymaga wyjątkowo precyzyjnego programu przygotowawczego, wielkiej determinacji, 
a także niezłomnego ducha walki z  jednej strony oraz pokory wobec nieujarzmionej potęgi natury z drugiej.
Przebieg wyprawy zakłada: dopłynięcie jachtem z Chile w stronę Antarktydy. Przepłynięcie  jachtem Oceanu Południowego, opłynięcie 
Przylądka Horn. Wyniesienie sprzętu na pak lodowy (sań) . Zaatakowanie Bieguna Południowego w stylu „pioniersko-sportowym” –  
wejście na Płaskowyż  Antarktydy z Oceanu Południowego. Przejście trasy  2700 km z sańmi od Morza Wedella przez biegun południowy 
do Morza Rossa (lub odwrotnie) w temperaturze minus 30/40 stopni. Próba ustanowienia  najszybszego w historii zdobycia pieszo 
Bieguna Południowego. 
Będzie to pierwsza tego typu ekspedycja z użyciem jachtu. Jedynie Mike Horn wcześniej realizował podobny projekt w 2009 r. (ale nie 
był to trawers Antarktydy, którego nie należy mylić ze zdobyciem bieguna). Niespełnione marzenie Marka Kamińskiego oraz Ernesta 
Shackeltona, Irlandzkiego podróżnika. Kategoria Extreme.  Trzymamy kciuki. 

Kwietniowe święto  Pani Muzyki za  nami 
– wspomnienia pozostały

XI Spotkania Chóralne  oraz  koncert jubileuszowy z okazji 
15-lecia istnienia chóru „Morzanie” rozpoczęły się 3. kwietnia 
br. mszą św. w intencji jubilata. Mimo przenikliwego chłodu, 
ciepłymi słowami do wysłuchania koncertu zaprosiła w imieniu 
organizatora -Prezes Chóru „Morzanie”- Hildegarda Skurczyńska.  
Koncert poprowadził   dyrygent – prof. Przemysław Stanisławski.
W pierwszej części koncertu  wystąpiły zaproszone do udziału 
Chóry: „Linia” z Luzina, „Pięciolinia” z Lini, „Strzelenka” z Tuchomia. 
Nie mogło też zabraknąć śpiewaków  z naszego gminnego zespołu  
„Kosakowianie”. Wszystkie Chóry zaprezentowały ciekawe,  
barwne programy. 
Ciekawostką jest, iż na tym koncercie odbyło się prawykonanie  
utworu Bernarda Stielera „Ave Maria” nr 141 przekazane 
występującym w koncercie chórom w podziękowaniu za 
pomorskie prawykonanie utworu tegoż autora tj. „Requiem”  
(utwór poświęcony śp. Papieżowi Janowi Pawłowi II ).
 Po prezentacjach chórów wystąpił z programem jubileuszowym Chór 
„Morzanie”. Wielotygodniowe żmudne przygotowania nie poszły 
na marne. Wykonywane utwory rozbrzmiały wachlarzem nastrojów, 
tęczą akordów, zróżnicowaniem rytmów i amplitudą dźwięków. 
Jak zwykle, prócz kilku utworów  z dotychczasowego repertuaru, 
Chór zaprezentował  nowe pozycje.
Przy akompaniamencie  kwartetu smyczkowego, który  
niesamowicie ubarwił klimat całego koncertu, „Morzanie” 
wykonali dwa nowe utwory-  Mszę  Messe beve in C  Charla Gounod 
oraz  francuskojęzyczny Cantique de Jean Racine op. 11  Gabrilea 
Faure. Koncert oraz w szczególności oba powyższe utwory zostały 
owacyjnie przyjęte  przez wszystkich zgromadzonych w pełnym 
kościele słuchaczy.  Wykonaniem Kantyku wzruszona szczególnie 
była delegacja , która przyjechała na ten koncert specjalnie 
z zaprzyjaźnionej francuskiej Gminy Gonneville la Malette.

Sam koncert zakończył się entuzjastycznym aplauzem i niekoń-
czącą się kolejką składających gratulacje. 
Chór utonął  w morzu kwiatów i życzeń, które jeszcze do końca 
części nieofi cjalnej, przy uroczystej kolacji - nie miały końca. 
Wielokrotnie padały stwierdzenia, że warto było poświęcić czas 
aby w tej „uczcie” uczestniczyć.
15- lecie Chóru Morzanie zaowocowało dużymi sukcesami, 
okupionymi wielkim wysiłkiem i oddaniem członków zespołu 
i dzięki wytrwałości, konsekwencji, zaangażowaniu  i uporowi 
dyrygenta. Dlatego też Chór w tym miejscu chciałby podziękować  
wszystkim byłym swoim członkom za ich  wkład pracy w  obecny 
status  zespołu. Stąd  szczególne podziękowania dla Jadwigi 
Piernickiej, Danuty Tocke, Marii Bigott, Piotra Kaszuby, Jerzego 
Płotki, Krystyny Hajduk, Leonarda Warasa, Małgorzaty  Mudlaff , 
Sławomira Dąbrowskiego,  ś.p. Stefana Wosika, Renaty Muża, Ewy 
Skrzypczak, Anny Kwaśniewskiej, Iwony Hartmann, Wandy Gloza,  
Magdaleny  Tarnackiej, Stefana Kujawy, Hanny Janikowskiej, 
Andrzeja Jagiełły, Marzeny Lachowskiej, Ewy Purskiej, Mariana 
Krause, Mirosławy Piotrowskiej, Stanisława Bednarskiego,  Leszka 
Jędrzejczyka, Ryszarda Kloki, Ryszarda Gospodarek. Elżbiety 
Gospodarek, Franciszka Kaczmarczyk, Marii Bullmann, Wiktorii 
Śliwińskiej, Danuty Misztal, Andrzeja Jaśniewskiego, Mirosława 
Kozłowskiego, Joanny Ringwelskiej, Łukasza Kołaka, Elżbiety 
Krupko, Hildegardy Kosińskiej, Dominiki Barzowskiej, Alicji 
Krutysza, Agnieszki Sarnowskiej, Bogdana Smolińskiego, Bogdana 
Piaszczyńskiego, Zbigniewa Czuczejko.
Nie sposób także  nie podziękować sponsorom, na których wsparcie 
i opiekę Chór zawsze  może liczyć: Wójtowi Gminy Jerzemu 
Włudzikowi  oraz  Radzie i Zarządowi Banku Rumia Spółdzielczego, 
który od lat nieustannie wspiera działalność Chóru. Serdeczne 
podziękowanie Chór składa także na ręce  proboszcza parafi i 
pw. Podwyższenia Krzyża św. w Pierwoszynie ks. Stanisława 
Ziółkowskiego za udostępnianie świątyni na koncerty. 
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Odyseja Umysłu
Odyseja Umysłu to program edukacyjny realizowany w formie konkursu, w którym co roku bierze udział kilka tysięcy dzieci, 

młodzieży i studentów z całego świata.  Działa w USA od 1978 roku. Ma na celu rozwijanie zdolności twórczych, kreatywnego 
rozwiązywania problemów a także uczy krytycznego myślenia. Odyseusze analizują zadania, poszukują różnych sposobów rozwiązania 
jednego problemu, biorą odpowiedzialność za własne pomysły, uczą się szanować odmienne pomysły i poglądy. 

W Odysei Umysłu liczy się każdy pomysł, ciekawość rozwiązania problemów, niestandardowe myślenie. W programie tym nie ocenia 
się konkretnej wiedzy, ale kładzie się nacisk na umiejętność działania w grupie.

Odyseusze pracują w drużynach, które liczą zazwyczaj 7 osób. Młodzi ludzie przekonują się, że sukces łatwiej jest osiągnąć w grupie.  
Opiekę nad każdą drużyną sprawują specjalnie przeszkoleni trenerzy. Przez kilka miesięcy dzieci pracują nad wybranym przez siebie 
problemem długoterminowym. Oprócz tego ćwiczą tzw. spontany (twórcze rozwiązywanie problemów), które wymagają wymyślania 
rozwiązania na zawołanie. Ich występy są oceniane przez sędziów w ramach jednego z pięciu problemów i w jednej kategorii wiekowej 
podczas eliminacji regionalnych, a potem (jeśli otrzymują odpowiednie noty) przechodzą do fi nału ogólnopolskiego. Nagrodą za 
zwycięstwo w polskich fi nałach jest udział drużyny w światowych fi nałach w USA. 

W tym roku drużyna z Regionalnej Świetlicy w Suchym Dworze pracowała nad problemem długoterminowych: Połów Pełen 
Pomysłów. Drużyna miała za zadanie stworzyć i odegrać 8 minutowe przedstawienie, podczas którego Postać Poławiacza pracując 
z Rejony Nabrzeża, stara się złowić z dystansu trzy zdobycze – każdą na innym Łowisku i przy użyciu odmiennej, technicznej Metody 
Połowu. Wszystkie zdobycze w chwili połowu musiały znajdować się w ruchu. Najważniejszym aspektem oceny przez sędziów była 
pomysłowość rozwiązania, jego niepowtarzalność.

Fundusze na wyjazd drużyna musi pozyskać we własnym zakresie. Wdzięczni jesteśmy za każdy gest wsparcia, dzięki któremu 
wyjazd na FINAŁY ŚWIATOWE do USA  stanie się możliwy. Nie przestajemy szukać ludzi dobrej woli, wierząc, że uda nam się wziąć udział 
w ostatnim etapie konkursu i zawalczyć o tytuł Mistrzów Świata. 

Szczególnie dziękujemy za wsparcie fi rmie „Operatorowi Systemów Magazynowania”. 
Zawsze możemy na Was liczyć. Dziękujemy również Grupie Energa, która w tym roku 
dołączyła do nas jako Sponsor wyjazdu Drużyny na XXXVII Światowe Finały Odysei 
Umysłu. Cieszymy się, że są dorośli, którzy swoją postawą mają  wpływ na rozwijanie 
w Odyseuszach umiejętności na całe życie, dla których problem to wyzwanie a nie 
przeszkoda.

Urszula Kozielska

WÓJT GMINY KOSAKOWO  ORAZ  SZKOŁY GMINY KOSAKOWO

ZAPRASZAJĄ NA:

GMINNY 
DZIEŃ DZIECKA 

WWW KOSSAKOOWWIE
5 czerwca 2016 r. (niedziela)  

godz. 12:00 – 16:00

www.kosakowo.pl/rkis

W PRROOGRAAAMIE:
• ggry, zabawwy, konkkkursy
• pookaz iluzji
• ddmuchanyy plac zaaabaw
• koonkurencjje sporrtoowee
• wwiele innyych niessppodziaaneek

W S T Ę P  W O L N Y

Plac przy ul. Żeromskiego

V Festyn Integracyjny 
„Z Pogórza Lato Rusza”

Termin wydarzenia: 12 czerwca 2016 r. 
godz. 14:00

Adres wydarzenia: Parking przy Galerii Szperk | 
ul. Płk. Dąbka 338 81-198 Pogórze 

Organizatorzy: Gmina Kosakowo |  Galeria Szperk | Rada Dzielnicy Gdynia Pogórze 
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Z ŻYCIA 
SOŁECTW

OPEN’ER FESTIVAL - odliczamy!
Niebawem do gminy Kosakowo przybędą turyści i fani festiwalowych koncertów z całej Europy. W dniach 29 czerwca – 2 lipca odbędzie 
się już XV edycja Open’er Festival. Pierwsza z imprez miała miejsce w Warszawie, ale już kolejne edycje szybko przeniesiono na teren 
naszego lotniska i tu właśnie co roku, na przełomie lipca i czerwca, odbywa się cykl koncertów w wykonaniu gwiazd światowej rangi. 
Już niedługo na deskach scen, starannie przygotowanych przez grupę Alter Art., wystąpią wszystkim znani wykonawcy, tacy jak Pharrell 
Williams, Red Hot Chili Pepers, Wiz Khalifa, Vince Staples, Bastille, a także Dawid Podsiadło, Zbigniew Wodecki i wiele innych
Informacje na temat line-upu, cen biletów znaleźć można na stronie www.opener.pl

Gminny Konkurs Recytatorski „Rodnô Mòwa” 
26 kwietnia w Checzy Nordowych Kaszubów w Kosakowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Rodnô Mòwa”. Komisja w składzie: 
Weronika Korthals, Anna Paturej, Ewelina Paszke, Danuta Tocke, Franciszek Sorn po wysłuchaniu recytacji przyznała następujące nagrody 
i wyróżnienia. 
W kategorii „Przedszkole” - I m. – Jagna Szymańska, II m. – Aleksandra Szefka, III m. – Marta Koszałka
W kategorii „Uczniowie klas I – III” - I m. – Julia Dziemińska, II m. – Mateusz Koszałka, III m.- Zuzanna Bieszke i Patryk Snopek
W kategorii „Uczniowie klas IV – VI” - I m. – Agata Szefka, II m. – Oliwia Kreft, III m. – Zofi a Michałowska
Wyróżnienie – Marlena Miszewska
Do eliminacji powiatowych zakwalifi kowali się: Jagna Szymańska, Aleksandra Szefka, Julia Dziemińska, Mateusz Koszałka, Agata Szefka, 
Oliwia Kreft. Gratulujemy i życzymy powodzenia! 

TYTUŁ SOŁTYSA ROKU 2015 DLA JÓZEFA MELZERA
W uznaniu zasług i zaangażowania dla lokalnej wspólnoty Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów i „Gazeta Sołecka” przyznały Józefowi Melzerowi, sołtysowi Dębogórza 
i zarazem prezesowi Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo, tytuł Sołtysa Roku 2015. 
Uroczystość nadania wyróżnienia odbędzie się w Warszawie w Senacie RP podczas 
konferencji Fundusz sołecki – i co jeszcze dla aktywizacji lokalnej, organizowanej przez 

Senacką Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. 
Sołtys Wsi Dębogórze pragnie złożyć podziękowanie wszystkim tym, którzy poparli jego 
kandydaturę na Sołtysa Roku 2015: Wójtowi Gminy Kosakowa Jerzemu Włudzikowi, Radzie 
Sołeckiej wsi Dębogórze, prof. dr. hab. inż. oraz byłemu Ministrowi Edukacji, posłowi na 
Sejm RP Edmundowi Wittbrodt, posłowi na Sejm RP Kazimierzowi Plocki, posłowi na Sejm 
RP Dorocie Arciszewskiej - Milewczyk, Stowarzyszeniu Sołtysów Województwa Pomorskiego 
oraz Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Struk. 

Józefowi Melzerowi – sołtysowi roku 2015 serdecznie gratulujemy.  

DĘBOGÓRZE - 11  czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 nad stawem w Dębogórzu zostaną zorganizowane Rodzinne Zawody 
Wędkarskie dla mieszkańców Dębogórza. Pierwsze miejsce uhonorowane zostanie Pucharem Wójta Gminy,  drugie - 
Pucharem Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo, nagrodę za trzecie miejsce ufunduje Sołtys wsi Dębogórze. 
Zapisy: u Sołtysa Dębogórza do dnia 7 czerwca 2016 r.
18 Czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 nad stawem w Dębogórzu zostaną zorganizowane zawody wędkarskie dla seniorów Gminnego 
Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  Po zawodach zapraszamy na grilla.
5 Maja 2016 zostały odłowione ryby ze zbiornika retencyjnego przy szkole w Dębogórzu  oraz zostały wpuszczone do dużego stawu 
około 3000 sztuk ryb. Ryby w stawie są dokarmiane przez Sołtysa Wsi.

KAZIMIERZ - Sołtys wsi dziękuje za pomoc w przygotowaniu odpustu Św. Marka: Wójtowi, Orkiestrze Dętej Kosakowo, zespołowi 
„Kosakowianie ”, dr. Karolowi Dettlaff , Markowi Bartkowiakowi, Józefowi Jakubowskiemu, Romanowi Szreder, Urszuli Brechelke, 
Zygmuntowi Korejke oraz paniom z Rady Sołeckiej i radnej Alicji Brzozowskiej.

KOSAKOWO - w dniu 15 maja br. w 2. PZU Maratonie Gdańsk startowała sztafeta reprezentująca Sołectwo Kosakowo. Sztafeta prze-
biegając cały dystans maratonu (42,195 km) z czasem 3:11:00 zajęła siódme miejsce open oraz czwarte w kategorii sztafet mieszanych 
(męsko-żeńskich). Czteroosobową reprezentację stanowili: Andrzej Śliwiński – sołtys (przebiegł dystans ok. 16,5 km – uzyskując czas 
1:11:59), Szymon Miklaszewicz (ok. 8 km - 0:36:50), Tomasz Dera (ok. 10,3 km - 0:48:34), Aleksandra Śliwińska (7,4 km - 0:33:37). 
Drużynę sztafety wsparła fi rma PHU CELSTAN z Kosakowa.

PIERWOSZYNO - Sołtys Ewa Purska wraz z Radą Sołecką zapraszają mieszkańców Pierwoszyna na:
Zebranie Wiejskie dn. 07.06.2016 o godz. 18,00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. W porządku m.in. zmiany przedsięwzięć 
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. 

Dnia 11.06./sobota/ na wielkie sprzątanie wsi połączone z integracją mieszkańców. Rozpoczynamy o godz.10.00 zbiórką przy placyku 
Orzechowa/Wiśniowa. Po pracy ok. godz. 14,00 ognisko z kiełbaskami na polanie „leśnej’ /ul. Diamentowa. 
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SOBÓTKI SOŁECKIE W GMINIE KOSAKOWO
Pierwoszyno zaprasza w czwartek 23.06.2016 r. o godz. 18:00 na boisko przy ul. Bocznej i Rumskiej. W programie przewidziano m.in.: 
ognisko, wspólne pieczenie kiełbasek, gry i zabawy, a do tańca przygrywał będzie Tadeusz Korthals.

Dębogórze zaprasza wszystkich Mieszkańców do wspólnej zabawy w piątek 24.06.2016 r. o godz. 18:00 nad Stawem przy Świetlicy 
Sołeckiej, wśród atrakcji.: kiełbaski z grilla, konkursy, gry i zabawy oraz nagroda za każdy wianek. 

Dębogórze Wybudowanie na tradycyjną noc sobótkową zaprasza w sobotę 25.06.2016 r. o godz. 17:00 teren przy WILD WEST 
RANCH

Kazimierz rozpocznie zabawę w sobotę 25.06.2016 r. o godz. 17:00 przy placu zabaw. 
W programie: gry i konkursy dla dzieci, tradycyjna grochówka i chleb ze smalcem oraz zabawa przy ognisku i muzyce.

Kosakowo na tegoroczną sobótkę zaprasza w sobotę 25.06.2016 r. o godz. 18:00 na boisko przy ul. Chrzanowskiego. 
Na mieszkańców czekać będą liczne atrakcje: gry i zabawy dla dzieci, ognisko z kiełbaskami oraz zabawa taneczna.

Pogórze na wspólną zabawę przy ognisku i muzyce zaprasza w sobotę 25.06.2016 r. o godz. 18:00. 

Impreza odbędzie się na działce przy ul. Różewicza, mile widziany własny koszyk.

Mechelinki na zabawę sobótkową zapraszają w sobotę 25.06.2016 r. o godz. 19:00 na boisku przy Świetlicy 

Sołeckiej.

BIBLIOTEKA 
GMINNA

Kosakowo Volley o Puchar Sołtysa Kosakowa
14 maja br. na boisku do piłki siatkowej przy stawie w Kosakowie odbyła się VIII edycja turnieju piłki siatkowej 
KOSAKOWO VOLLEY o Puchar Sołtysa Kosakowa. Porozegraniu dwunastu zaciętych spotkań w fazie grupowej 
zostały wyłonione pary półfi nałowe, które walczyły o wejście 
do fi nału. Ostatecznie puchar trafi ł do pary Dornowska 

/ Jabłecki, która pokonała w fi nale (2:0) parę Szufl adowicz / Gregorek. Takim samym 
wynikiem zakończył się mecz o 3. miejsce. Na najniższym stopniu podium stanęła para 
Waracka / Laskowski pokonując parę Bitner / Grylewicz. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Przemysław Laskowski! Za to wyróżnienie otrzymał okazały Puchar 
Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Generała Związku Stanisława 
Władysława Śliwy.

Mecze sędziował Maciej Budzisz, który jest pomysłodawcą turnieju i współorganizuje 
każdą edycję. Już dzisiaj zapraszamy na IX edycję, która odbędzie się w maju przyszłego 
roku.
Dziękujemy sponsorom turnieju - PHU CELSTAN Stanisław Śliwa z Kosakowa, Jatomi Fitness 
Galeria Szperk, Cukiernictwo Formella z Mostów, a także patronom - Gminie Kosakowo oraz 
fi rmom Nautil i Crenet.

Wystawa prac Jadwigi Jackowskiej - 5 maja w Gminnej Bibliotece odbył się pierwszy w tym roku wiosenny wernisaż malarstwa 
(co prawda począwszy od kalendarzowej wiosny gościliśmy już w swoich murach dwie wystawy, ale zostały one zorganizowane bez 
uroczystych otwarć). Bohaterką tego pięknego słonecznego popołudnia była Jadwiga Jackowska.
Ekspozycja będzie czynna do 1 czerwca 2016 r. w godzinach pracy Biblioteki. Zachęcamy do odwiedzin!

JADWIGA JACKOWSKA Mieszkanka Rumi. Miłośniczka literatury, teatru, muzyki i baletu klasycznego. Malarstwo fascynowało 
Ją od zawsze. Jednakże pierwsze prace powsta-ły dopiero w maju 2001 roku i od tego czasu każdą wolną chwilę wypełnia malowaniem. 
Tworzy obrazy realistyczne; naj-częściej pejzaże, kwiaty, martwą naturę. Jest także autorką prac marynistycznych. Należy do Stowarzyszenia 
Artystów „Pasjonat” w Rumi. Uczestniczy w organizo-wanych przez Stowarzyszenie plenerach i wystawach poplenerowych.

Wernisaż wystawy Czesławy Kaczmarczyk - Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla ma przyjemność zaprosić 
Państwa na otwarcie autorskiej wystawy malarstwa Czesławy Kaczmarczyk pt. „Kwiaty i pejzaże”. Wernisaż odbędzie się 2 czerwca 
2016 r. o godz. 17:00 w budynku Biblioteki przy ulicy Fiołkowej 2a w Kosakowie.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Dębogórzu 

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Dębogórzu mogą być dumni z osiągnięć  swoich 
podopiecznych. Okazuje się, ze uczniowie realizują się nie tylko w szkolnej ławie, ale także 
w życiu kulturalnym, a ściślej mówiąc, na deskach trójmiejskich teatrów.
1. W familijnym musicalu  „Księga Dżungli” swoje umiejętności wokalno- aktorskie 
zaprezentowała uczennica klasy V a Aleksandra Junak, a także aktorka Teatru Komedii 
Valldal Junior. Ola wraz z grupą młodych 
aktorów zaprosiła nas na porywające 

widowisko, z świetnie poprowadzoną fabułą, ciekawą scenografi ą, piękną oprawą 
muzyczną w genialnym wręcz wykonaniu młodych artystów.
Spektakl został bardzo dobrze przyjęty wśród trójmiejskiej publiczności, stąd twórcy 
musicalowej „Księgi Dżungli”, proponują nam kolejną muzyczną wyprawę z udziałem 
młodych aktorów, wśród których również pojawi się Ola Junak. Już w czerwcu Teatr 
Komedii Valldal zaprasza na niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju wersję powieści 
Lewisa Carroll’a.  

2. Z kolei na Dużej Scenie Teatru Muzycznego wraz z grupą Junior Musical, pojawi się kolejna uczennica Szkoły w Dębogórzu, Natalia 
Mikołajewska. Natalia wraz z kilkudziesięcioosobową grupą młodych aktorów w wieku od 7 do 18 lat  zagra w spektaklu „Pobudka”. 
Scenariusz „Pobudki” opowiada o próbach przeciwstawienia się codziennej rutynie i narzuconym wzorcom kulturowym, manipulacji 
naszym sposobem myślenia i zachowania.

3. W wydarzeniu, o ogromnym znaczeniu w trójmiejskim życiu kulturalnym, ma zaszczyt brać 
udział kolejny uczeń Szkoły w Dębogórzu Szymon Kowalski, który w dynamicznym i śmiałym 
przedstawieniu „Piotruś Pan”, wcielił się w rolę Jasia, syna państwa Darling. Rola w tym 
imponującym, chwilami zapierającym dech w piersiach widowisku, którego pomysłodawcą 
i jednocześnie reżyserem jest Janusz Józefowicz, do którego muzykę napisał wybitny 
i wielokrotnie nagradzany kompozytor Janusz Stokłosa, jest dla Szymona ogromnym wy-
różnieniem i zdecydowanie powodem do dumy. Przedstawienie to, a w tym, co niejednokrotnie 
podkreślano, bardzo dobre role dziecięce, zebrało bardzo pozytywne recenzje i jest określane 
mianem widowiska, jakiego Trójmiasto jeszcze nie widziało. Dlatego, też nauczyciele 
z niewielkiej Szkoły w Dębogórzu, mogą być dumni, że to właśnie ich uczeń otrzymał szansę, by 
wziąć udział w tym wydarzeniu.

Wychowankom Szkoły w Dębogórzu, Oli Junak, Natalii Mikołajewskiej i Szymonowi Kowalskiemu 
życzymy dalszej przygody z teatrem i wielu pozytywnych recenzji. 

KONKURS – BAŚNIE, LEGENDY I TRADYCJE KASZUB - 15 kwietnia br. w Ze-
spole Szkół nr 12 w Gdyni odbył się XX Międzyszkolny Konkurs Baśni, Legend 
i Tradycji Kaszub W kategorii IV–VI SP: I MIEJSCE zajęły – „Dębogórskie kwiatki” z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu (przedstawieniem „Legenda o stworzeniu Kaszub”). 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mostach

Z ŻYCIA 
SZKÓŁ

„Anioły  ze  szkoły”- Kamil Nagórski, uczeń klasy 6 Zespołu Przedszkolno- Szkolnego 
w Mostach, zajął 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy o zwierzętach „Anioły ze 
szkoły”. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Obrony Zwierząt Rzeczypospolitej 
Polskiej.

,,Zrób niedźwiedziom przysługę”- Świetlica Szkolna ,, Wesołe Akwarium” 
z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mostach przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu w 
ramach projektu ,, Zrób niedźwiedziom przysługę - edukacja dla zrównoważonego rozwoju 
dla uczniów szkół podstawowych.” 
zorganizowanego przez Fundację 
Uniwersytet Dzieci oraz Wydawnictwo 
Czasopism i Książek Technicznych 

SIGMA-NOT sp z.o.o. W dniu 29 kwietnia 2016r., korzystając z ciekawych inspiracji 
przeprowadzona została lekcja na temat koegzystencji ludzi ze zwierzętami na 
podstawie scenariusza przyrodniczo- społecznego  ,,Jak żyć w zgodzie ze zwierzętami?” 
Pod koniec  zajęć uczniowie pod kierunkiem p. mgr Katarzyny Warzewskiej oraz 
p. mgr Małgorzaty Bendryn wykonali z darów natury makietę polskiej wsi. Rodzice oraz 
uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  mogą oglądać makietę na holu szkolnym. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  1 czerwca 2016r. czekamy z niecierpliwością na 
wyniki konkursu.
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„Mosty nie są zielone w temacie autyzmu”
W ramach Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie cała społeczność szkoły w Mostach wzięła udział w licznych przedsięwzięciach 
związanych z tą społeczną akcją. 

Jako szkoła z oddziałami integracyjnymi czujemy 
się zobowiązani do właściwej edukacji młodego 
pokolenia w tym temacie, a problem autyzmu 
i właściwy odbiór dzieci autystycznych jest nam 
szczególnie bliski. Łącząc się z osobami dotkniętymi 
autyzmem ubraliśmy się na niebiesko, na korytarzach 
pojawiły się gazetki podejmujące problematykę 
autyzmu, a w klasach zapaliliśmy niebieskie lampiony. 

U drzwi wejściowych czekał na wszystkich niebieski miś i hasło: „Nie bądź zielony w temacie autyzmu.” Apele przygotowane dla dzieci 
miały na celu pomóc naszym  uczniom zrozumieć zachowania osób autystycznych i przybliżyć ich problemy w rozumieniu świata. 
W czasie apeli zaprezentowano między innymi fi lm z kampanii reklamowej fundacji Synapsis pt. „Autyzm wprowadza zmysły w błąd” 
oraz fi lm, którego bohaterami są  dzieci  i osoby dorosłe dotknięte autyzmem. 
Prezentacje pokazały, że mimo ich zachowania określanego jako dziwne są to pełnowartościowi ludzie, często bardzo zdolni, czasem 
nieprzeciętnie zdolni. Ludzie kochający świat i ludzi.  

Aby pokazać, że rzeczy i czynności codzienne w naszym odczuciu bardzo proste, mogą być niezwykle skomplikowane dla osób 
z autyzmem, inaczej postrzegających świat, przeprowadzono specjalne warsztaty. Poprzez wybrane zadania nasi uczniowie zostali 
postawieni w sytuacjach, z którymi na co 
dzień muszą radzić sobie rówieśnicy z 
autyzmem. Mamy nadzieję, że uczniowie 
naszej szkoły udowodnią, że potrafi ą być 
tolerancyjni, życzliwi i wyrozumiali dla 
wszystkich swoich rówieśników . 

21 kwietnia delegacja nauczycieli i uczniów 
naszej szkoły uczestniczyła w marszu ulicami 
miasta Puck i happeningu zorganizowanym 
przez władze tego miasta.  W kolejnych latach planujemy kontynuować działania związane z obchodami Światowych Dni Wiedzy 
o autyzmie a niebieskie światełko palić się będzie w naszej szkole i naszych sercach cały rok. 

XVII Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej chłopców.
Dnia 11.05.2016r. na stadionie w Żelistrzewie odbyły się XVII Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej chłopców. 
W Igrzyskach wystartowało 13 drużyn: 
Mosty, Puck, Mrzezino, Władysławowo, 
Połchowo, Leśniewo, Żelistrzewo, 
Sławoszyno, Swarzewo, Połczyno, Krokowa, 
Darzlubie, Wierzchucino. Po zaciętej, 
sportowej walce drużyna ZSP Mosty 
zajęła zaszczytne II miejsce. Gratulacje!!! 
Życzymy dalszych sukcesów!
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Szkoła Podstawowa w Pogórzu
Edukacyjny Budzik w Gdańsku - 26 kwietnia 2016 roku panie 
Urszula Kozielska i Renata Korybut – Orłowska ze Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu wzięły udział w konferencji zorganizowanej w ramach 
projektu EDU GENERATOR „Edukacyjny BUDZIK w Gdańsku, czyli 
jak dzielić się dobrymi praktykami, czerpać inspiracje i znajdować 

wsparcie”. Na spotkaniu nauczycielki ze szkoły w Pogórzu przybliżyły zgromadzonym 
temat „Odysei Umysłu”. Była też okazja do zadania pytań Odyseuszom ze szkoły – 
Oli i Szymonowi, którzy na oczach widzów, w ciągu 2 minut rozwiązywali manualny 
problem spontaniczny. Udział Szkoły Podstawowej w Pogórzu w konferencji był 
ogromnym wyróżnieniem. Fundacja „Budzącej się szkoły” koncentruje się na wyszukiwaniu i rozpowszechnianiu dobrych praktyk 

w edukacji, aby wytyczyć szlaki dalszego rozwoju szkolnictwa w Polsce. Cieszymy się, 
że Pogórze brane jest jako wzór dla innych.

Gdyńskie Pola Nadziei 2016 - uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu 
wzięli udział w wielkiej zbiórce dla podopiecznych hospicjów w ramach Gdyńskich Pól 
Nadziei na Pomorzu 2016. 

Gminne rozgrywki mini koszykówki - 13 kwietnia w Szkole Podstawowej w Pogórzu 
odbyły się gminne zawody w mini koszykówce uczniów szkół podstawowych. Zawody 
rozgrywane były w kategoriach dziewcząt i chłopców. Sędzią głównym turnieju był pan 
Marcin Pustówka - nauczyciel wychowania fi zycznego z Gimnazjum w Kosakowie. Po 
zaciętych i niezwykle emocjonujących meczach wyłoniono najlepszych. 

I tak w kategorii dziewcząt : 1. miejsce - SP Mosty; 2. miejsce - SP Pogórze; 3. miejsce - 
SP Dębogórze
Natomiast w kategorii chłopców :1. miejsce - SP Pogórze; 2. miejsce - SP Mosty; 3. miejsce 
- SP Dębogórze
Największą liczbę zdobytych punktów wśród dziewcząt zdobyła Zosia Rewers ze Szkoły Podstawowej w Mostach, natomiast wśród 

chłopców Mikołaj Kuszner ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Wszystkim gratulujemy!!

Zwycięstwo Kółka Kaszubskiego - w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdyni odbył się 
konkurs „Baśnie, legendy i tradycje Kaszub”. W kategorii klas I-III szkół podstawowych 
medalowe zajął zespół ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu pod opieką Emilii Kuli. 
Zwycięstwo przyniosła grupie z Pogórza interpretacja jednej z kaszubskich legend. 
Uczniowie zaprezentowali wspaniałe przedstawienie połączone z doskonałą znajomością 
języka kaszubskiego. Jury i publiczności szczególnie podobała się imponująca dekoracja 
przedstawienia, w przygotowanie której włączyli się rodzice. Emilia Kula w 2015 roku 
otrzymała od Wójta Gminy Kosakowo nagrodę „Złotego Kłosa”, a na co dzień jest 
uwielbianym przez wszystkich pedagogiem w Szkole Podstawowej w Pogórzu

XV Gminny Konkurs Ortografi czny „ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII” - 12 maja odbyła się XV już edycja tego konkursu, podczas 
którego dziewięciu szkolnych mistrzów ortografi i z całej Gminy Kosakowo zmagało się z zasadami polskiej pisowni. Przed skupionymi 
uczniami - jak w kalejdoskopie - pojawiały się krzyżówki w kształcie ślimaka, rebusy, opowieści o „gorących uczuciach zakochanych”, 
„źrebięta, pisklęta, kurczęta”, bierniki z -ą, celowniki z -om, do wyboru do koloru:-i/-ii/-ji, 

rz/ż, u/ó, h/ch itp. itd. Mimo wielu ortografi cznych trudności, 
wyjątków i zawiłości uczniowie walczyli na bardzo wysokim 
i wyrównanym poziomie. Gminnym mistrzem ortografi i 
została Iwona Ulenberg z Dębogórza. II miejsce zajął 
Piotr Skierka – z Pogórza, zaś III - Paulina Gruszczyńska 
z Dębogórza. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy. Konkurs tradycyjnie odbył się w Szkole 
Podstawowej w Pogórzu, a jego organizatorem była pani 
Joanna Napierała.

Progi zwalniające na ul. Szkolnej - wielu mieszkańców Pogórza zgłaszało do dyrektora 
SP w Pogórzu swoje zaniepokojenie zniknięciem progów zwalniających z ulicy Szkolnej. Dyrektor 
szkoły - Rafał Juszczyk - skierował pismo do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego 
i Wejherowskiego w tej sprawie. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że progi zostaną ponownie 
zainstalowane do końca kwietnia br., co stało się faktem. Zwiększy się z pewnością poziom bezpieczeństwa 
pieszych.
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Gimnazjum w Kosakowie
II Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Świętym Janie Pawle II- 2016 - Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, 
obejmując Honorowy Patronat  nad II Wojewódzką Olimpiadą Wiedzy o Św. Janie Pawle II zwrócił się do wszystkich organizatorów  
i uczestników w następujących słowach: Nieustanne poznawanie sylwetki i nauczania naszego Wielkiego Rodaka i Świadka Bożego 
Miłosierdzia należy do ważnych obowiązków  związanych z wychowaniem młodego pokolenia w duchu odpowiedzialności za rozwój wiary. 
Wyrażam nadzieję, że w jubileuszowym Roku Miłosierdzia  Olimpiada pozwoli odkryć uczniom szkół podstawowych  i gimnazjalistom 
niezwykły profi l świętości papieża Jana Pawła II.(…) błogosławię i polecam opiece Matki Bożej oraz wstawiennictwu św. Jana Pawła II.
Finał Olimpiady odbył się w II rocznicę kanonizacji Św. Jana Pawła II tj.: 27. 04. w Gimnazjum w Kosakowie. W konkursie uczestniczyli  
uczniowie z szkół  podstawowych i gimnazjalnych głownie z terenu Gdyni i gminy Kosakowo. Uczniowie pisali test wiedzy o życiu, 
pontyfi kacie i nauczaniu Świętego Jana Pawła II, składający się z 45 pytań o charakterze zamkniętym  i otwartym. 
Przed poznaniem ofi cjalnych wyników uczniowie Gimnazjum w  Kosakowie zaprezentowali program słowno- muzyczny poświęcony 
Św. Janowi Pawłowi II, podczas którego recytowano poezję Papieża w wykonaniu ucznia naszego gimnazjum Kamila Romanowskiego 
oraz śpiewano ulubione pieśni Jana Pawła II w wykonaniu szkolnego chóru pod opieką Pani Magdaleny Stenki. Komisja Konkursowa, 
której przewodniczącym był ks. Krzysztof Spławiński- wizytator  Gdańskiego Wydziału Katechetycznego po sprawdzeni prac uczniów, 
wytypowała następujących laureatów:
I miejsce zajęła Paulina Żelewska z Gimnazjum z  ZSK w Gdyni
II miejsce zajęła Karolina Stępkowska z Gimnazjum nr 2 w Gdyni
II miejsce ex aequo zajęła Anna Gajewska z SP nr 47 w Gdyni
III miejsce zajęła Bernadetta Dźwig z Gimnazjum ZSK w Gdyni 
Przyznano także liczne wyróżnienia następującym uczniom:
Kamilowi Romanowskiemu z Gimnazjum w Kosakowie, Jakubowi Dziopa z SP w Pogórzu, Zuzannie Cybulskiej z SP nr 23 w Gdyni, 

Bernadecie Czekaj i Marcie Roszak  z ZS nr 13 i Martynie Ślezińskiej z SP nr 21 w Gdyni.

Patronat Honorowy Jego Ekscelencja Arcybiskup  Sławoj Leszek Głódź

Kolejny sukces Kamila 
Romanowskiego 

z Gimnazjum w Kosakowie.
27 kwietnia 2016 r. odbył się fi nał VII 
Pomorskiego Konkursu Poetyckiego 
„Niektórzy lubią poezję…”. Konkurs 
skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych województwa pomor-
skiego. Koordynatorem konkursu, jak co 
roku, jest nauczyciel biblioteki Zespołu 
Szkół Administracyjno – Ekonomicznych 
w Gdyni Orłowie p. Jolanta Wdowiak. 
Uczniowie prezentują jeden własny 
wiersz o dowolnej tematyce. Nagrodą dla 
uczestników są oprócz dyplomów tomiki 
wierszy uczniów biorących udział w danej 
edycji konkursu. Kamil Romanowski, uczeń 
klasy 3b zajął II miejsce. Gratulujemy! 
W naszym gimnazjum ,za przygotowanie 
uczniów do udziału odpowiadała p. Jolanta 
Górzyńska.

ZAPRASZAMY NA
UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA KOLEJNYCH TRZECH TABLIC UPAMIĘTNIAJĄCYCH

W OGÓLNOPOLSKIEJ ALEI ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA W REWIE
która odbędzie się 11 czerwca br.  (w sobotę)

O godz. 16.00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie trwać będzie sesja popularno 
naukowa, a następnie o godz. 18,00 przy Krzyżu w Rewie odbędą się główne uroczystości, 
w czasie których zostaną odsłonięte tablice upamiętniające trzy osoby, którym Kapituła 
w tym roku przyznała tytuł Zasłużony Człowiek Morza. Są nimi:

Zygmunt Deyczakowski –  kapitan żeglugi wielkiej. Był absolwentem tczewskiej 
Szkoły Morskiej doskonale przygotowanym do pełnienia służby ofi cera i kapitana statku 
handlowego, którego sylwetkę kształtowali nie tylko słynny Konstanty Maciejewicz, ale 
wielu wspaniałych wykładowców, jakich posiadała ta kuźnia pierwszych kadr morskich. 
Przebywał na co dzień z załogą, zachowywał na statku ten specyfi czny polski klimat, 
polskie zwyczaje i wszelkie święta. A w trudnych latach wojny nie zapominał nigdy, że 
jest komendantem - kapitanem statku, który razem z aliantami wypełnia wojenną służbę 
na morzu (wnioskodawcą jest Polskie Towarzystwo Nautologiczne).

Ildefons Piotrowski –  starszy ofi cer mechanik okrętowy, który swoje blisko 40-letnie 
życie zawodowe związał z morzem jako ofi cer mechanik okrętowy i nauczyciel wielu 
pokoleń. Niezwykła aktywność, ofi arność a równocześnie efektywność działania na rzecz 
polskiej gospodarki morskiej cechowały go w ciągu całego okresu pracy w szkolnictwie 
morskim, bowiem była to jego życiowa pasja. Celem podnoszenia kwalifi kacji 
zawodowych wielokrotnie podejmował pracę na polskich statkach handlowych, głównie 
Polskich Linii Oceanicznych, uzyskując najwyższy dyplom ofi cerski w dziale maszynowym  
(wnioskodawcą jest Akademia Morska w Gdyni).

Waleria Szulc – urodziła się w Mechelinkach. Ponad 30 lat pracowała jako żona 
rybaka przy sieciach i rybach, prowadząc jednocześnie dom. Po śmierci męża w 1961r., 
zmuszona sytuacją, wsiada do  rybackiej łodzi i wypływa na połów. Otrzymuje książeczkę  
przybrzeżnego rybaka łodziowego. To niezwykle zwykła kobieta i rybak, godna miejsca 
w Alei Zasłużonych Ludzi Morza. O życiu i trudzie tej dzielnej niewiasty-rybaczki pisał 
Dziennik Bałtycki, fotografowali ją  Kosycarz i Hartwig, a doceniając jej pracę na morzu 
została odznaczoną Złotą Odznaką  „Zasłużony Pracownik Morza”. Zmarła w Mechelinkach 
w 2001r. po 98 pracowitych latach życia (wnioskodawcą jest  Biblioteka Publiczna Gminy 
Kosakowo – Wniosek poparty przez kmdr dr inż. Zygmunta Miszewskiego wraz z 41 
podpisami mieszkańców Mechelinek).

Gimnazjum w Kosakowie 
II Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Świętym Janie Pawle II- 2016 - Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, 
obejmując Honorowy Patronat  nad II Wojewódzką Olimpiadą Wiedzy o Św. Janie Pawle II zwrócił się do wszystkich organizatorów  
i uczestników w następujących słowach: Nieustanne poznawanie sylwetki i nauczania naszego Wielkiego Rodaka i Świadka Bożego 
Miłosierdzia należy do ważnych obowiązków  związanych z wychowaniem młodego pokolenia w duchu odpowiedzialności za rozwój 
wiary. Wyrażam nadzieję, że w jubileuszowym Roku Miłosierdzia Olimpiada pozwoli odkryć uczniom szkół podstawowych i gimnazjalistom 
niezwykły profi l świętości papieża Jana Pawła II. (...) błogoslawię i polecam opiece Matki Bożej oraz wstawiennictwu św. Jana Pawła II.
Finał Olimpiady odbył się w II rocznicę kanonizacji Św. Jana Pawła II tj.: 27. 04. w Gimnazjum w Kosakowie. W konkursie uczestniczyli  
uczniowie z szkół  podstawowych i gimnazjalnych głownie z terenu Gdyni i gminy Kosakowo. Uczniowie pisali test wiedzy o życiu, 
pontyfi kacie i nauczaniu Świętego Jana Pawła II, składający się z 45 pytań o charakterze zamkniętym  i otwartym. 
Przed poznaniem ofi cjalnych wyników uczniowie Gimnazjum w  Kosakowie zaprezentowali program słowno- muzyczny poświęcony 
Św. Janowi Pawłowi II, podczas którego recytowano poezję Papieża w wykonaniu ucznia naszego gimnazjum Kamila Romanowskiego 
oraz śpiewano ulubione pieśni Jana Pawła II w wykonaniu szkolnego chóru pod opieką Pani Magdaleny Stenki. Komisja Konkursowa, 
której przewodniczącym był ks. Krzysztof Spławiński- wizytator  Gdańskiego Wydziału Katechetycznego po sprawdzeni prac uczniów, 
wytypowała następujących laureatów:
I miejsce zajęła Paulina Żelewska z Gimnazjum z  ZSK w Gdyni
II miejsce zajęła Karolina Stępkowska z Gimnazjum nr 2 w Gdyni
II miejsce ex aequo zajęła Anna Gajewska z SP nr 47 w Gdyni
III miejsce zajęła Bernadetta Dźwig z Gimnazjum ZSK w Gdyni 
Przyznano także liczne wyróżnienia następującym uczniom:
Kamilowi Romanowskiemu z Gimnazjum w Kosakowie, Jakubowi Dziopa z SP w Pogórzu, Zuzannie Cybulskiej z SP nr 23 w Gdyni, 

Bernadecie Czekaj i Marcie Roszak  z ZS nr 13 i Martynie Ślezińskiej z SP nr 21 w Gdyni.

Patronat Honorowy Jego Ekscelencja Arcybiskup  Sławoj Leszek Głódź
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TEATR MŁODZIEŻOWY GMINY KOSAKOWO:
80 WYSP I JEDEN ŚWIAT – II PREMIERA

Najnowsza produkcja naszego Teatru Młodzieżowego po raz drugi przyciągnęła do Domu Kultury w Pierwoszynie nadspodziewanie dużą 
liczbę widzów, którzy przyszli obejrzeć spektakl określony przez młodych aktorów mianem żeglarskiego komediodramatu. Opowieść 
o grupie rozbitków, która trafi a na wyspę poecistów bez talentu, krwiożerczych wojowniczek oraz śpiewającego arie operowe elfa została 
nagrodzona gromką owacją na stojąco. 

W spektaklu wystąpili: Sara Muża – Ghazala, Dagmara Kloka – Habika, Natalia Mudlaf – 
Nabeele, Kamila Paprocka – Charon, Julia Kloka – Kamil Romanow w spektaklu Rufi na, Natalia 
Płonka – Lidziosława w spektaklu Rufi na, Marysia Mikulska – Madame Beatrycze, Merlin i 
Kapitan Pumbiszon w spektaklu Rufi na, Malwina Wilkowska – Adesina, Natalia Tylor – Pan 
Dziadek, Kacper Orzechowski – Arsacjusz, Adam Szczuko – Rufi n, Adrian Gajzler – Elf Anonim, 
Aleksander Wons – Olenzjo, Kamil Romanowski – Filozof Kamil Romanow, Jakub Weber – 
Poeta Jakub Weber, Paweł Flatau – Flatik, , Lidia Mikulska - Lidziosława, Sandra Makowska – 
Królowa Ilayda, Krzysztof Stromski  – Kapitan Pumbiszon; scenografi a we współpracy z Yacht 
Clubem Rewa oraz Kołem Kreatywnym pani Ewy Narloch-Kerszki; współpraca akustyczna 
– Ryszard Sosnowski, współpraca multimedialna – Adam Schröder, scenariusz i reżyseria – 

Karol Dettlaff .

Otwarcie sezonu Yacht Clubu Rewa 
Na ten moment czekali wszyscy wielbiciele białych żagli. W niedzielę 8 maja o godz. 12.00 
w siedzibie Yacht Clubu Rewa nareszcie dokonano uroczystego podniesienia bandery, 
zwiastującego Otwarcie Sezonu 2016. Następnie uroczystość nieco zmieniła swój charakter – 

podniosły nastrój zmienił się w rodzinny piknik. Atrakcji nie zabrakło dla nikogo – niezależnie od wieku. Dla najmłodszych przygotowano 
przeróżne gry i zabawy, nieco starsza młodzież mogła spróbować swoich sił w nauce jazdy samochodem L i skorzystać z profesjonal-
nych porad. Dużą popularnością cieszyły 
się konkurencje sprawdzające sprawność 
i kondycję fi zyczną. Specjalny recital 
szantowy wykonał Marcin Dutkiewicz, 
a odrobinę wytchnienia od ruchu na świe-
żym powietrzu zapewniło ognisko 
z kiełbaskami. Imprezę tradycyjnie popro-
wadził Janusz Frąckowiak. Wszystkim 
żeglarzom i ich trenerom związanym z Yacht 
Clubem Rewa życzymy, by nowy sezon 
okazał się pełen sukcesów oraz co najmniej 
tak dobry jak poprzedni. 

Otwarcie sezonu żeglarskiego w Mechelinkach
Pogoda jak na Hawajach, żeglarstwo, wspólne spotkanie rodziców, zawodników, trenerów, 
sympatyków i przyjaciół. Tak można podsumować Otwarcie Sezonu Żeglarskiego 
w Mechelinkach, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie Port Mechelinki oraz Elite 
Sails Academy.
Od godzin rannych widoczne było zamieszanie w naszej bazie. Zawodnicy przygotowywali 
swój sprzęt do 2 regat klubowych. Najmłodsi po raz pierwszy samodzielnie pływali 
optimistami. Rodzice podskakiwali na brzegu z dumy, a trenerzy liczyli na jak najlepszy 
występ swoich zawo-dników przed własną publicznością. Mimo, iż jest to początek 
sezonu, widać, że zima została przepracowana należycie.
Po zejściu z wody był grill, ciasta, torty i wspólne spędzenie czasu oraz integracja. 
Zostaliśmy Ofi cjalnym Centrum Testowym stoczni DELPHIA YACHTS jeśli chodzi 
o model DELPHIA 16. Jest to bardzo duże wyróżnienie oraz zaufanie ponieważ taki tytuł 
otrzymaliśmy jako pierwsi w POLSCE.Dla nas jednak najbardziej liczą się uśmiechnięte 
twarze dzieciaków, młodzieży i to jest nasz główny cel.  

SPORT

Nabór do drużyn juniorskich Sztormu Mosty
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty prowadzi nabory do drużyn juniorskich. 
Informacje i zapisy u trenerów poszczególnych roczników:

- rocznik 2010/11 – nabór uzupełniający: 
Michał Michalski – tel. 507 625 650 
(sztormmosty2010.futbolowo.pl).
- rocznik 2008/09: Marek Hebel – tel. 512 375 925 
(sztormmosty2008.futbolowo.pl),
- rocznik 2006/07: Adam Mackiewicz – tel. 660 819 182 
(sztormmosty2006.futbolowo.pl),
- rocznik 2004/05: Paweł Formella – tel. 608 272 212 
(sztormmosty2004.futbolowo.pl).
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Terminarze ostatnich meczów w sezonie 2015/16
V liga (seniorzy):
26. kolejka, 25 V (śr), 18.00: Sztorm Mosty – GKS Kowale
27. kolejka, 28 V (so), 16.00: Sztorm Mosty – Amator Kiełpino
28. kolejka, 4 VI (so), 15.00: Czarni Pruszcz Gdański – Sztorm Mosty
29. kolejka, 11 VI (so), 16.00: Sztorm Mosty – Eko-Prod Szemud
30. kolejka, 18 VI (so), 17.00: Start Mrzezino – Sztorm Mosty
I liga wojewódzka Junior C2 (rocznik 2002/03):
24. kolejka, 29 V (nd), 15.30: Sztorm Mosty – GAP Sparta Gdańsk
25. kolejka, 5 VI (nd), 11.00: Sztorm Mosty – AP KP Gdynia
26. kolejka, 11 VI (so), 13.00: U2 Bytów – Sztorm Mosty
Gdańsk Junior D2 (rocznik 2004/05):
20. kolejka, 29 V (nd), 11.00: Gryf Wejherowo – Sztorm Mosty
18. kolejka, 1 VI (śr), 18.00: Sztorm Mosty – Stolem Gniewino
21. kolejka, 4 VI (so), 11.00: Bałtyk Gdynia – Sztorm Mosty
22. kolejka, 12 VI (nd), 11.00: Sztorm Mosty – GKS Linia
(Pogrubiono mecze na własnym boisku – Kosakowo, Złote Piaski).

Dziecięcy Wiosenny Turniej Szachowy
W niedzielę 24 kwietnia w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie rozegrany został Dziecięcy Wiosenny Turniej Szachowy, 
zorganizowany przez Wójta Gminy oraz p. Marzenę Gajlewicz z Akademii Szachowej 8×8. W zawodach wzięło udział 46 osób.
Najlepsi i wyróżnieni w kategoriach:
Dzieci: 1. Michał Prętnik (6,0 pkt.), 2. Paweł Bodal (5,0 pkt.), 3. Jakub Krzepota (4,5 pkt.)
Najlepsza juniorka – Paulina Kaczmarek - 4. miejsce (4,5 pkt.)
Juniorzy młodsi: 1. Dawid Gronczewski (4,5 pkt.), 2. Mikołaj Romanowski (4,0 pkt.), 3. Marcel Makowski (3,5 pkt.). Najlepsza juniorka – 
Agata Szefka - 7. miejsce (2,5 pkt.)
Juniorzy starsi: 1. Patryk Trzebiński (5,0 pkt.), 2. Paweł Pepliński (4,0 pkt.), 3. Jakub Bentkowski (4,0 pkt.).

III Regaty Gminne dla Dzieci i Młodzieży

21 czerwca od godz. 10.00 na Zatoce w Rewie odbędą się III Gminne Regaty dla Dzieci i Młodzieży. W regatach wezmą udział uczniowie 
szkół podstawowych z terenu gminy Kosakowo. Zawody organizuje Wójt Gminy Kosakowo we współpracy z Yacht-Clubem Rewa.

JUBILEUSZ
Życzenia zdrowia i szczęścia składamy 

pani Helenie Karszni z Mostów. Pamiętaliśmy, 
jak zawsze i z tej wyjątkowej okazji jubilatkę 

odwiedził wójt oraz sołtys Mostów Alina Marchel.
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LLUCAS TOUR  

Program Pobytu: 
- Wycieczka do Rozewia – zwiedzanie Latarni Mor-

skiej  
- Wycieczka do portu rybackiego we Władysławowie  

- Zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu 
- Wycieczka do Wesołego Miasteczka we Władysła-

wowie  
- Codzienne zajęcia na Pływalni w COS-ie – nauka 

pływania  
- Codziennie inny ciekawy program, w tym zajęcia za plaży – 

„spartakiada kolonijna” 
- Konkurs piosenki – mini lista przebojów 

WWładysławowo  --  CCetniewo  
TTermin: 23 ––  330 ssierpnia 2016   

––  88 ddni   

Wyżywienie: Cztery posiłki 
dziennie: Śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja.  
Własna domowa kuchnia 

i smaczne posiłki.  

 

CENA: 890 zł  
Cena obejmuje:  

Pobyt, wyżywienie, opieka  
wykwalifikowanej kadry opiekuńczej  
i instruktorskiej, ubezpieczenie NNW,  

koszulka pamiątkowa. 

Zakwaterowanie: Ośrodek położony 
jest w najładniejszej pensjonatowej 

dzielnicy Władysławowa – Cetniewie, 
ok. 200 m od plaży i centrum oraz od 
Centralnego Ośrodka Sportu. Pokoje 2  
do 4 osobowe z łazienkami, balkonem, 

internet bezprzewodowy Wi-Fi.  

Obóz Pływacki 
Organizator Aktywnego Wypoczynku 

Zapisy pod nr tel.  602385709  
 

e-mail: biuro@lucastour.com.pl         www.lucastour.com.pl  

Drugi etap XIX Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego
14 maja 2016 r. odbył się drugi etap XIX Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego o Puchar Starosty. W tym roku w Gminie Kosakowo 
na starcie stanęło w sumie 73 zawodników. Juniorzy do lat 15 mieli do pokonania dystans ok. 2,5 km, a biegacze z kategorii Open – ok. 
4,6 km. Trasa zaczynała się i kończyła przy pętli autobusowej w Mechelinkach i prowadziła wzdłuż klifu, a następnie leśnymi i polnymi 
drogami Mechelinek i Pierwoszyna.

W biegu głównym, wśród mężczyzn wygrał Sylwester Swędrowski z Pogórza, a wśród kobiet – Magdalena Gańska z Gościcina. Poniżej 
przedstawiono nagrodzone miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kategoria Open – Kobiety:
I – Magdalena Gańska (Gościcino): 18 min 43 s
II – Sylwia Bazan (Mosty): 20 min 3 s
III – Aleksandra Śliwińska (Kosakowo): 20 min 52 s

Kategoria Open – M16-30:
I – Piotr Grzonka (Gdynia): 17 min 25 s
II – Roman Waldowski (Gdańsk): 19 min 0 s
III – Daniel Pieniawski (Suchy Dwór): 20 min 28 s

Kategoria Open – M31-45:
I – Sylwester Swędrowski (Pogórze): 16 min 2 s
II – Grzegorz Kujawski (Puck): 16 min 14 s
III – Wojciech Labudda (Puck): 16 min 22 s

Kategoria Open – M46-59:
I – Piotr Żebrowski (Wejherowo): 16 min 54 s
II – Roman Dawidowski (Puck): 18 min 5 s
III – Ireneusz Hajduk (Władysławowo): 18 min 31 s

Kategoria Open – M60+:
I – Jan Gaweł (Gdynia): 21 min 18 s
II – Józef Murański (Jastarnia-Bór): 22 min 12 s
III – Zbigniew Andrzejczak (Rewa): 22 min 23 s

Kategoria Juniorzy – Dziewczyny do lat 15:
I – Agata Zając (Mosty): 12 min 42 s
II – Amelia Łobodzińska (Gdynia): 15 min 58 s

Kategoria Juniorzy – Chłopcy do lat 15:
I – Dawid Kempa (Władysławowo): 9 min 40 s
II – Paweł Prętki (Mosty): 10 min 9 s
III – Bartłomiej Kobylarczyk (Mosty): 10 min 26 s

Kolejny – trzeci etap odbędzie się 25 czerwca 2016 r. w Gminie 
Krokowa, a zakończenie całego cyklu – 8 października 2016 r. 
w Leśniewie w Gminie Puck.
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LLucas Tour   
OOrganizator Aktywnego Wypoczynku  

ZZAKWATEROWANIE  
Hotel Słowacki Raj  

— 60 km od Zakopanego 
Apartamenty 1,2, 3 pokojowe z TV + SAT, 

pokoje 2 osobowe wideo, świetlica,  
internet; 

  
WYŻYWIENIE 

3 posiłki dziennie + napoje 

Kolonia Letnia  
na Słowacji  

 

KKolonie Letnie  
OObozy sportowe  
IImprezy integracyjne  
WWycieczki szkolne  

MMOC PEŁEN ATRAKCJI !!!  
  

pakiet animacji 
warszaty kreatywnego myślenia 

gry i zabawy sportowe oraz w terenie 
wycieczka: aquapark Tatralandia,  

jaskinia Demenowska i jaskina Wolnośći 
Aquapark aquacity Poprad  
Spacer szlakami górskimi 

ognisko, dyskoteka 
i inne... 

CENA: 
1290 zł  

 

TTermin:   005 --  115 sierpnia 2016 r.  

--  111 dni  

 
ZZapisy!   

PPod nr tel. 602385709  
  

ee--mmail: biuro@lucastour.com.pl  
  

wwww.lucastour.com.pl 

Specjalna oferta również dla rodziców  

Obóz sportowy w Szczecinku  - piłka nożna 

Szczecinek - położony jest pomiędzy dwoma jeziorami: Trzesiecko, wzdłuż 
którego rozciąga się zabytkowy park miejski oraz Wielimie. Szczecinek stanowi 
doskonałą bazę dla miłośników turystyki  kwalifikowanej i sportów ekstremalnych. 
Miasteczko coraz częściej postrzegane jest jako bardzo ważny ośrodek popularnej w 
naszym kraju turystyki sportowej. 

 

Zakwaterowanie:  

Internat znajduje się na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. Położony 
jest wśród zieleni, w pobliżu jeziora Trzesiecko i parku miejskiego. go. Pokoje 2, 3, 4 osobowe. 

 Wyżywienie: 

Przestronna stołówka z zapleczem kuchennym, oferująca całodzienne wyżywienie – 
śniadania i kolacje w formie „szwedzkiego stołu”, obiady dwudaniowe + podwieczorek 
wydawany przy obiedzie. 

Atrakcje w cenie pobytu: 

- 2 lub trzy treningi dziennie  
- plaża miejska z kąpieliskiem strzeżonynnyn 
- kajaki  
- ścianka wspinaczkowa 
- wycieczka rowerowa 
- gry i zabawy wieczorne 
- lepienie wyrobów z gliny 
- rejs tramwajem wodnym 
- ognisko z pieczeniem kiełbasek, chrzest obozowy 

 

15 – 23 sierpnia 2016 – 9 dni (8 noclegów) 

Cena: 920 zł + 150 zł transport autokarem 

 

 

 

 

UUczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze ogłasza nabór   

ddo drużyn ligowych w  nowym sezonie 20016/2017   

MMłodziczki R––  22002/2003  
KKadetki   R——22000/2001  

ZZapewniamy profesjonalne treningi pod okiem wykwalifikowa-

nnej kadry ttrenerskiej, turnieje, wyjazdy szkoleniowe   

ii obozy sportowe !  

Gmina Kosakowo  
 

ogłasza 

Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze 

Nabory  siatkarek do 
drużyn ligowych 

Kontakt: 602385709, liderdebogorze@gmail.com 

www.liderdebogorze.pl 

Obóz sportowy 
w Szczecinku - piłka nożna

Zakwaterowanie:

Wyżywienie:

Atrakcje w cenie pobytu:

Cena: 920 zł + 150 zł transport autokarem

15-23 - sierpnia 2016 - 9 dni (8 noclegów)



16

W Y D A R Z E N I A  K U LT U R A L N E 



17

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 4.4505 egz.

Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI

ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław

www.argi.pl

- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo 
– tel. 58 660 43 43;

- 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 Profi laktyki 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.

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

Ś.p.
Piotr Balcerak z Pogórza, lat 61   Gertruda Brunath z Dębogórza, lat 58   Hanna Duchna z Pogórza, lat 50       

Zbigniew Duchna z Pogórza, lat 52    Antoni Kuberna z Rewy, lat 63   Elżbieta Sokołowska z Pogórza, lat 88
Dariusz Zieliński z Suchego Dworu, lat 58

W Y P O C Z Y N E K
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K A L E N D A R Z  I M P R E Z

 KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO na rok 2016
Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

CZERWIEC 2016
Sr, 01.06.2016 09:00 Olimpiada Letnia Szkół Podstawowych ZSPiSSM w Dębogórzu Boisko w Dębogórzu
Cz, 02.06.2016 09:00 Zakończenie projektu „Bałtyk łączy” ZS-P w Mostach Dom Kultury 

w Pierwoszynie
N, 05.06.2016 12:00-

16:00
Gminny Dzień Dziecka Wójt Gminy

Szkoły w Gminie Kosakowo
Plac przy ul. Żeromskiego

w Kosakowie
Wt, 07.06.2016 09:00 Podsumowane międzynarodowego projektu 

„ Skarby Ziemi”
ZS-P w Mostach Dom Kultury 

w Pierwoszynie
Wt, 07.06.2016 17:00 Wernisaż wystawy malarstwa Czesławy 

Kaczmarczyk (wystawa potrwa 
do 08.07.2016 r.)

Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

So, 11.06.2016 16:00 Uroczysta sesja popularnonaukowa Wójt Gminy Dom Kultury w Pierwoszynie
So, 11.06.2016 18:00 Uroczystość Odsłonięcia Gwiazd 

w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi 
Morza im. Marsz. Józefa Piłsudskiego

Wójt Gminy Aleja Zasłużonych Ludzi 
Morza w Rewie

N, 12.06.2016 12:00 Festyn Integracyjny „Z Pogórza Lato Rusza”
pod patronatem Prezydenta Gdyni
Gwiazda programu: Grzegorz Hyży

Wójt Gminy
Rada Miasta Gdyni

Galeria Szperk

Plac przy Galerii Szperk
w Pogórzu

Pt, 17.06.2016 10:00 VI Regaty Samorządowe o Puchar Marszałka Wójt Gminy
Urząd Marszałkowski

HOM Puck

Zatoka w Pucku

Wt, 21.06.2016 10:00 III Gminne Regaty dla Dzieci i Młodzieży Wójt Gminy
Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

Śr, 22.06.2016 17:00 Zakończenie roku szkolnego 
Gimnazjum Kosakowo

Wójt Gminy
Gimnazjum w Kosakowie

Dom Kultury w Pierwoszynie

Cz, 23.06.2016 17:00 Zakończenie roku szkolnego ZS Pogórze ZS Pogórze ZS w Pogórzu
Cz, 23.06.2016 18:00 Zakończenie roku szkolnego ZS-P Mosty Wójt Gminy

ZS-P Mosty
Dom Kultury w Pierwoszynie

Cz, 23.06.2016 18:00 Sobótka Sołecka wsi Pierwoszyno Wójt Gminy, Rada Sołecka,
Sołtys wsi Pierwoszyno

boisko przy ul. Bocznej 
i Rumskiej

Pt, 24.06.2016 18:00 Sobótka Sołecka wsi Dębogórze Wójt Gminy, Rada Sołecka,
Sołtys wsi

teren nad Stawem przy 
Świetlicy Sołeckiej

Pt, 24.06.2016 18:00 Święto Patrona wsi Pierwoszyno Sołtys i Rada wsi 
Pierwoszyno

Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 25.06.2016 08:30 Pielgrzymka łodziami z Mechelinek do Pucka
na Odpust Św. Piotra i Pawła

Sołectwo Mechelinki
Port Mechelinki Rybacy

Mechelinki – Puck

So, 25.06.2016 17:00 Sobótka Sołecka wsi Debogórze 
Wybudowanie

Wójt Gminy, Rada Sołecka,
Sołtys wsi

teren przy WILD WEST 
RANCH

So, 25.06.2016 17:00 Sobótka Sołecka wsi Kazimierz Wójt Gminy, Rada Sołecka,
Sołtys wsi

teren przy placu zabaw

So, 25.06.2016 12:00 VI Kosakowski Festyn Rodzinny Wójt Gminy
Mieszkańcy ul. Kalinowej

Boisko przy PEKO 
w Kosakowie

So, 25.06.2016 18:00 Sobótka Sołecka wsi Kosakowo Wójt Gminy, Rada Sołecka,
Sołtys wsi

boisko przy ul. 
Chrzanowskiego

So, 25.06.2016 18:00 Sobótka Sołecka wsi Pogórze Wójt Gminy, Rada Sołecka,
Sołtys wsi

działka przy ul. Różewicza

So, 25.06.2016 19:00 Sobótka Sołecka wsi Mechelinki Wójt Gminy, Rada Sołecka,
Sołtys wsi

boisko przy Świetlicy 
Sołeckiej

Pn, 29.06.2016 - 
Pn, 31.08.2016

– Wakacje Letnie – Szkoły w Gminie Kosakowo

Śr, 29.06.2016 15:00 „Open’er Festival” (dzień 1.), teren otwarty 
od 15:00 do 4:00

Alter Art Teren lotniska Gdynia-
Kosakowo

Cz, 30.06.2016 15:00 „Open’er Festival” (dzień 2.), teren otwarty 
od 15:00 do 4:00

Alter Art Teren lotniska Gdynia-
Kosakowo

LIPIEC 2016
Pt, 01.07.2016 15:00 „Open’er Festival” (dzień 1.), teren otwarty 

od 15:00 do 4:00
Alter Art Teren lotniska Gdynia-

Kosakowo
So, 02.07.2016 15:00 „Open’er Festival” (dzień 2.), teren otwarty 

od 15:00 do 4:00
Alter Art Teren lotniska Gdynia-

Kosakowo
So, 09.07.2016 10:00 „Przystań na Rybkę” – Święto Ryby 

w Mechelinkach
Wójt Gminy Przystań w Mechelinkach

N, 10.07.2016 10:00 VIII Otwarte Regaty 
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Gminy
Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

N, 24.07.2016 15:30

Muzyczne Plażowanie w Mechelinkach – 
Festyn Rodzinny,

wybory Małej Miss Lata i Bursztynowej Miss 
Lata 2016

Gwiazda programu: Mariusz Kalaga

Wójt Gminy Przystań w Mechelinkach

N, 31.07.2016 12:00 Turniej Siatkówki Plażowej – Rewa 2016 Wójt Gminy Plaża w Rewie
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Świadomy konsument- czy to Ty? 

Świadomy i odpowiedzialny ekokonsument to bardzo nowoczesny człowiek. To osoba, która realizuje swoje potrzeby 
życiowe ze swiadomością ich konsekwencji dla swojego otoczenia i srodowiska naturalnego. Stara się, nieograniczając dążenia do 
szeroko rozumianej jakosci życia zostawić jak najmniejszy ślad na Ziemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na co dzień podejmujemy wiele decyzji, które jako pojedyńcze nie wywierają większego wpływu na stan 

srodowiska naturalnego, jednak powtarzane codziennie przez setki, tysiące a nawet miliony ludzi mają ogromne 
znaczenie. Przykładami  takich decyzji są te, które wynikają z naszych zachowań  i  przyzwyczajeń  konsumenckich. 

Zaznaczyć należy, iż decyzje jakie podjejmujemy nie są celowo złe, a w większości wynikają z niewiedzy np. 
na temat skutków naszych zachowań dla srodowiska. Dlatego też tak istotnym zgadnieniem jest przekazywanie 
wiedzy dotyczącej ochrony środowiska już od najmłodszych lat.  

 
Jak na co dzień, w praktyce się zachowywać? 

 
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 
 
Mieszkańcom przypominamy o możliwości zgłoszenia 
do bezplatnego odbioru sprzętu o wadze min. 20kg 
bezpośrednio z domu/mieszkania: 

OCHRONA WÓD OCHRONA ENERGII OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 
 
OSZCZĘDZAJ np.  
Zakręcaj dobrze kurki- kran kapiący z 
prędkością 1 kropli/minutę oznacza 
stratę pół litra wody na godzinę, a 4 700 
litrów na rok!; 
 
Korzystaj z prysznica- zużyjesz 4 razy 
mniej wody niż podczas kąpieli; 
 
Zakręcaj wodę podczas szczotkowania 
zębów- podczas mycia zębów przeciętny 
człowiek zużywa 15 litrów wody, a 
wystarczyłoby 2-3; 
 
Nie wylewaj ścieków na ziemię i do 
zbiorników wodnych; 
 
Nie myj samochodu nad brzegiem 
jeziora lub rzeki. 

 
OSZCZĘDZAJ np.  
Odpowietrzaj kaloryfery za każdym 
razem przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego. Nie zasłaniaj niczym 
kaloryferów. Umieść za kaloryferem 
folie odbijające promienie cieplne; 
 
Zainwestuj w zawory termostatyczne, 
będziesz mógl korzystać z   
dokładnie takiej ilosci ciepła, jakiej 
potrzebujesz; 
 
Wietrz krótko i gruntownie, ale nie 
wychładzaj pomieszczenia; 
 
Pamiętaj o właściwym uszczelnieniu 
drzwi i okien; 
 
Stosuj nowoczesne pralki i zmywarki 
Zadbaj o dobrą izolację rur z ciepłą 
wodą. 
 

 
UNIKAJ I ZAPOBIEGAJ np. 
Rób przemyślane zakupy, unikaj  
jednorazowych artykułów oraz 
produktów wielokrotnie opakowanych; 
 
Używaj lnianej torby, koszyka lub 
plecaka na zakupy; 
 
Odsprzedaj lub podaruj rzeczy, których 
już nie potrzebujesz. Kupując nowe, 
zwracaj uwagę na trwałość produktu. 
 
UŻYWAJ WIELOKROTNIE np. 
Opakowania takie jak słoiki, butelki; 
 
Naprawiaj zepsuty produkt zamiast 
nabywać nowy, np.  sprzęt RTV/AGD. 
 
SEGREGUJ ODPADY 
Zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie 
Twojej gminy. 
 

Świadomy konsument to ten, który: 
- nie kupuje produktów, które nie są niezbędnea tym samym z rezerwą podchodzi do mody, reklamy i marketingu firm; 
- jeśli to możliwe, kupuje produkty wytworzone lokalnie lub w regionie; 
- czyta etykiety i opisy znajdujące się na opakowaniach; 
- zwraca uwagę na kraj produkcji i wybiera produkty z Polski lub krajów Unii Europejskiej;  
- rozpoznaje i kieruje się ekoznakami umieszczonymi na opakowaniach; 
- kupuje produkty, które zostały wyprodukowane z surowców wtórnych; 
- na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę dotyczącą sposobów produkcji oraz utylizacji odpadów. 
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„Każdy dzień jest podróżą przez historię”…Spotkanie z Tomaszem Stachurą

Najpierw pojawiło się zamiłowanie do nurkowania. Za sprawą 
nurkowania pokochał morze. Z tych dwóch pasji zrodziła się 
z kolei jeszcze jedna – zainteresowanie historią. W taki sposób o 
swoich życiowych pasjach opowiada Tomasz Stachura, nurek i fotograf, 
obecnie Gdynianin, ale przez wiele lat mieszkający w Mechelinkach. 

W wieku 16 lat ukończył swój pierwszy kurs nurkowania – a że 
Zatoka Pucka, o czym nie wszyscy wiedzą, to jedno z najlepszych 
miejsc do nurkowania wrakowego na świecie, szybko zaczął 
interesować się spoczywającymi na dnie morskim wrakami. 
To nie tylko kawałek metalu, ale ślad historii – zastanawiał się, skąd 
się tam wzięły i jak zatonęły. 
Ukończył hydrotechnikę na Politechnice Gdańskiej, ale 
w wyuczonym zawodzie nie pracował ani dnia – już na drugim roku 
studiów założył produkcyjną fi rmę odzieżową, która z czasem zaczęła 
specjalizować się w produkcji sprzętu do nurkowania. 

W czasach studenckich żyłka obieżyświata dała o sobie znać 
m.in. w postaci przejechania na motocyklu Sahary. Największe wrażenie zrobiły na nim jednak uralskie jaskinie Orda oraz 
jaskinie bałkańskie – dostępne dla nurków jedynie przez dwa tygodnie w ciągu roku (w pozostałym okresie są zalewane 
przez zbyt silne prądy) i w przeciwieństwie do słynnych jaskiń francuskich, czy niemieckich – stosunkowo słabo poznane. 
Pan Tomasz przyznaje, że nurkowaniu w trudnodostępnych miejscach czasami towarzyszy zdroworozsądkowy lęk: „gdybym 
się nie bał, to bym musiał postradać rozum”. 

Obecnie wielkim marzeniem bohatera tego wydania cyklu jest 
rozwikłanie jednej z największych zagadek w dwudziestowiecznej 
historii Polski: zaginięcia okrętu podwodnego ORP Orzeł, który 
w maju 1940 r. nie wrócił z patrolu na Morzu Północnym. Do tej 
pory nie przeprowadzono systemowego badania tej tajemnicy. 
Tę białą plamę w polskiej historii wojennej zapełnić ma długofalowy 
projekt Santi Odnaleźć Orła. W skład zespołu badawczego wchodzi 
m.in. dwóch historyków, trzech hydrografów oraz czterech nurków. 
Z 8 hipotez za najbardziej prawdopodobne zespół uważa dwie: tzw. 
szkocką – o przypadkowym zestrzeleniu okrętu przez aliancki samolot, 
oraz tzw. holenderską – o zatopieniu przez niemiecki okręt w trakcie 
wykonywania tajnej misji zabrania ważnej osobistości z Holandii. 
Zwłaszcza ta druga teoria wydaje się intrygująca – potwierdzenie 
jej mogłoby stać się zgoła niemałą sensacją w dziedzinie badań nad polską historią wojenną, a załodze zasłużonego 
okrętu przysporzyłoby dodatkowo nuty tyrtejskiej i bohaterskiej. Fotografi czną pasję pana Tomasza dokumentuje z kolei 
unikatowy w polskiej skali sukces: jest dopiero trzecim Polakiem, którego praca trafi ła na okładkę prestiżowego magazynu 
National Geographic. Okładkowa fotografi a to właściwie mozaika złożona z około 650 zdjęć leżącego 72 metry pod 

lustrem wody wraku.    

W Mechelinkach Tomasz Stachura mieszkał przez 11 lat. 
Podkreśla, że w Gminie Kosakowo odnalazł wręcz wymarzone 
warunki do nurkowania – i to również dla początkujących 
nurków, gdyż część wraków znajduje się na głębokości 
zaledwie 3 m. Na wodach okalających naszą Gminę z zapałem 
uprawiał też windsurfi ng. Pomimo iż w 2009 r. przeprowadził 
się z powrotem do Gdyni, w Gminie Kosakowo pozostawił 
wielu przyjaciół oraz wspomnienia – m.in. ze wspólnych 
wypraw z mechelińskimi i rewskimi rybakami, podczas których 
nurkował z kutrów rybackich.

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

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


