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JUBILEUSZ 50-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W KOSAKOWIE

Z tej wyjątkowej okazji 20 sierpnia br. odbyły się gminne uroczystości. Ks. kanonik Jan Grzelak, 
proboszcz parafi i p.w. Św. Antoniego w Kosakowie odprawił mszę św. polową wintencji strażaków 
i ich rodzin. Następnie członkowie zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pucku 
- prezes Halina Hirt i wiceprezes Dariusz Greonwald, oraz Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, 

przewodniczący Rady Gminy Marcin Kopitzki, komendant gminny ochrony 
przeciwpożarowej Michał Kulig wręczyli strażakom odznaczenia i medale 
okolicznościowe.

Gratulacje i życzenia złożyli także Starosta Powiatu Puckiego Jarosław 
Białk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku mł. 
bryg. Bartłomiej Mollin oraz strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek. Gośćmi 
uroczystości była również grupa strażaków ochotników z partnerskiej gminy 
Ruwer, zjednostki w Waldrach w Niemczech. W części artystycznej wystą-
piła Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo pod batutą Zbigniewa Kostrzewskiego, 
Kosakowianie, WOKAL oraz Półtora Gościa.

Gratulujemy jubileuszu, dzię-
kujemy za stałą gotowość 
do pomocy, ratowania ży-
cia, zdrowia i mienia. Życzy-
my wszystkim strażakom 
ochotnikom, prezesowi OSP 
Krzysztofowi Nadolskiemu 
oraz komendantowi Micha-
łowi Kuligowi,  aby podej-
mowane przez nich działania dawały satysfakcję z  tej niełatwej służby ludziom –
w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Więcej na str. 4

Inwestycje Gminy Kosakowo 
wyróżnione na Zamku Królewskim 
w konkursie Modernizacja Roku 
2015. Aleja Nadmorska w Meche-
linkach oraz kompleks Gimnazjum 
dostrzeżone przez branżystów. 
Spośród tysiąca ocenionych przez 
komisję inwestycji z całej Polski 
znaleźliśmy się w gronie fi nalistów.

INWESTYCJE GMINNE WYRÓŻNIONE W KONKURSIE MODERNIZAJA ROKU 2015
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OPŁATA MIEJSCOWA

Przypominamy o Uchwale Nr XXI/17/2016 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie: ustalenia 
miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, 
wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności 
oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Zwracamy uwagę, że obowiązuje jedna dla wszystkich 
stawka opłaty miejscowej (dla dzieci i dorosłych), która 
na terenie Gminy Kosakowo wynosi 1,80 zł za każdą 
rozpoczętą dobę pobytu. 

Przepisy dotyczące opłaty miejscowej zawarte w art. 17 
ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określają 
zamknięty katalog zwolnień o charakterze podmiotowym. 
Opłaty miejscowej zgodnie z ustawą nie pobiera się: 

1) pod warunkiem wzajemności – od członków personelu 
przedstawicielstw dyplomatycznych i  urzędów konsular-
nych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie 
ustaw, umów lub  zwyczajów międzynarodowych, jeżeli 
nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu 
stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) od osób przebywających w szpitalach; 
3) od osób niewidomych i ich przewodników; 
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posia-

dania domów letniskowych położonych w miejscowości, 
w której pobiera się opłatę miejscową  

5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Przepisy te nie znalazły się w uchwale, gdyż Rada Gminy nie 
może powielać w swoich uchwałach zapisów ustawowych.

UCHWAŁA NR XXI/17/2016 RADY GMINY KOSAKOWO
Z DNIA 25 LUTEGO 2016 ROKU

w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobierana 
jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, 
terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty 
miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów 
iwysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w związku 
z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),  art. 17 
ust. 1 pkt 1 i ust.5, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. 
Dz. U. z  2014 r. poz. 849 z późn. zmianami),, rozporządzenia 
Rady Ministrów z  dnia 18 grudnia 2007 r. w  sprawie 
warunków jakie powinna spełniać miejscowość, w  której 
można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851), 
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (j. t. z 2011 r. Nr 197 z późn. zmianami) ,

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala się następujące miejscowości, w których pobiera się 
opłatę miejscową:
1) wieś Rewa,
2) wieś Mechelinki

§ 2
Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieraną od osób 
fi zycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych 
wmiejscowościach wymienionych w§ 1 wwysokości 1,80 zł 
za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 3
1. Obowiązek opłaty powstaje z dniem przybycia do miej-

scowości objętej opłatą.
2. Osoby, od których należna jest opłata miejscowa zobo-

wiązane są do jej uiszczenia najpóźniej wostatnim dniu 
pobytu.

3. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasen-
tów ewidencji osób, o których mowa w § 2, zobowiąza-
nych do uiszczania opłaty miejscowej. 

4. Celem zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miej-
scowej określa się następujący zakres danych zawartych 
w ewidencji, o której mowa w pkt. 3:

1/ oznaczenie pokoju, liczba osób
2/ imię i nazwisko osoby, od której należy pobrać opłatę 

miejscową, 
3/ data i godz. przybycia 
4/ data i godzina zakończenia pobytu 
5/ kwota pobranej opłaty miejscowej.

§ 4
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fi zyczne, osoby 

prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej świadczące usługi w zakresie 
zakwaterowania, w tym: domy wczasowe, hotele, 
motele, pensjonaty, schroniska, ośrodki kempingowe, 
pola namiotowe i biwakowe, pokoje gościnne, kwatery 
prywatne, gospodarstwa agroturystyczne i gospodarstwa 
ekoturystyczne oraz inne podobne obiekty / w stosunku 
do osób korzystających z tych usług.

3. Inkasenci pobierają opłatę miejscową od osób wska-
zanych w § 2 niniejszej uchwały i wpłacają ją na rachunek 
Urzędu Gminy Kosakowo, w terminie do dnia 10 każdego 
miesiąca, za miesiąc ubiegły.

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % 
pobranej opłaty miejscowej.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 7
Traci moc Uchwała Nr XIX/102/2015 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia 
miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, 
wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności 
oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

                                                                                                       /-/  
Przewodniczący Rady Marcin Kopitzki
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Biuro  Polityki Społecznej w Kosakowie informuje:

że wypłaty świadczeń wychowawczych od m-ca września 2016r.
realizowane będą pomiędzy 25 a 30 dniem każdego miesiąca.

DEKLARACJA – GOSPODARKA ODPADAMI
Przypominamy mieszkańcom, którzy 

jeszcze nie dopełnili tego obowiązku, 
o konieczności złożenia deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku zmiany danych 
tj. zmiany rocznego zużycia wody za rok 
ubiegły. 

Przypominamy – zbliża się III termin 
wniesienia opłaty za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych
Na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi (Dz. U. 2015 poz.1286 z ze zm.), 
terminy do wnoszenia  opłat to: 
I rata do 31 stycznia, II rata do  31 maja, 
III rata do  30 września danego roku 
kalendarzowego.
Konsekwencją niedokonania opłaty w 
powyższych terminach jest wygaszenie 
zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu 
niedokonania opłaty w określonych terminach może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej 
niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust.13 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Nie niszczmy wspólnego dobra
W wielu miejscach naszej Gminy dochodzi do aktów wandalizmu. Pomalowane mury, zbite szyby, skopane wiaty 

przystankowe - to tylko niektóre przykłady niszczenia wspólnego dobra, które należy przecież  do każdego z nas, gdyż 
powstaje z naszych podatków. Każda naprawa, remont czy wymiana to dwa razy wydane pieniądze na ten sam cel. 
Zwracajmy uwagę w swoim otoczeniu, by nasze wspólne dobro służyło nam jak najdłużej.
Kary za niszczenie mienia zostały uregulowane w art. 124 Kodeksu wykroczeń. Grozi za to kara grzywny lub utrata wolności. 
Wandali przestrzegamy, w wielu miejscach Gminy są już zamontowane kamery, a będzie ich coraz więcej. Nietrudno będzie 
złapać chuligana na gorącym uczynku. Wolelibyśmy jednak, abyśmy wszyscy podchodzili do mienia publicznego, jak do 
swego. Każdy może być dobrym.

Urząd Morski w Gdyni zawiadamia
o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich 
w skali 1: 200000 oraz prognozy oddziaływania ww. projektu na środowisko. Uwagi i wnioski do „projektu planu” można 
składać w terminie do 3 października 2016 r. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 
81-338 Gdynia.

 
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  

Z TERENU GMINY KOSAKOWO 
 

SOBOTA   
10 WRZESIEŃ 2016 ROKU  

(REWA; MOSTY; MECHELINKI; PIERWOSZYNO; KOSAKOWO) 
  

SOBOTA 
17 WRZESIEŃ 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! 

BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW- ŚRODKI UNIJNE
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane 
pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.
Najbliższe spotkanie z konsultantami LPI FE odbędzie się  w Urzędzie Gminy Kosakowo, w dniu  13 września w godz. 12.00 
-15:00. Informacje na stronie www.kosakowo.pl w aktualnościach.
Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. Z uwagi na duże zainteresowanie Funduszami 
Europejskimi wśród mieszkańców można także zapisywać się na konsultacje pod numerem telefonu 58 572 94 52 
(aby uniknąć konieczności nadmiernego oczekiwania na konsultacje). 
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50-LECIE OSP W KOSAKOWIE

Decyzją  Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pucku Odznaką 
Wzorowy Strażak odznaczeni zostali : dh Olimpia Nadolska, dh Janusz Stasiak, dh Emilian  
Pawłowski 

Decyzją Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pucku Brązowym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został: dh Grzegorz Bławat

Decyzją Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pucku Srebrnym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali : dh Stanisław Tomeczkowski, 
dh  Zbigniew Konkol, 

Decyzją Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pucku Złotym Medalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa odznaczeni zostali : dh Jerzy Włudzik, dh Paweł Trepczyk, 

Z okazji 50 lecia OSP Kosakowo  Wójt Gminy nagrodził następujących Strażaków: 
Za wieloletnią służbę w OSP Kosakowo : dh Mieczysława Karsznię, dh Henryka Tomeczkowskiego, 

Za zaangażowanie w działalność OSP Kosakowo : dh Piotra Taczałę, dh Norberta Zioło, dh Andrzeja Śliwińskiego, 
dh Artura Szydłowskiego, dh Michała Seweryna.

Za zaangażowanie podczas akcji ratowniczej spowodowanej intensywnymi opadami deszczu w lipcu 2016 roku - 
Naczelnika OSP Kosakowo dh Janusza Stasiaka.

Specjalne wyróżnienie od Wójta Gminy Kosakowo otrzymali: Prezes OSP Kosakowo Krzysztof  Nadolski, Dr Zbigniew  
Szymański -   pierwszy wójt Gminy Kosakowo, prezes OSP Kosakowo w latach 1989 – 2000. 

Wyróżnieni medalem z okazji 50- lecia OSP Kosakowo zostali również strażacy:  Szefs Błażej, Tomeczkowska Paulina, 
Milewczyk Adam, Murawski Sławomir, Trepczyk Adam, Trepczyk Gracjan, Lewicki Mirosław, Maliszewski Szymon, Marek 
Mariusz, Kloka Bartosz, Kloka Kamil. Medal dla niedawno zmarłego  pierwszego prezesa OSP w Kosakowie śp. Antoniego 
Pienczk Wójt Gminy przekazał na ręce jego żony pani  Teresy Pienczk. 

Strażakom ochotnikom i innym osobom zaangażowanym w pełnienie zaszczytnej służby pomocy ludziom w szeregach 
ochotniczej straży pożarnej dziękujemy!



5

A K T U A L N OŚC I

15 sierpnia to data w kalendarzu cyklicznych gminnych 
imprez tradycyjnie zarezerwowana dla święta kaszubskiej 
kultury ludowej, w tym znakomitej regionalnej kuchni 
i rzemiosła. Nie inaczej było tego lata, gdy odbywał się XX 
Festyn Kaszubski, organizowany przez Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie Oddział  Dębogórze-Kosakowo przy współ-
pracy z Wójtem Gminy. Nie mogło się nie podobać. Ci, co 
byli zapewne już rozpoczęli odliczanie do przyszłorocznej 
imprezy. 
To kaszubskie święto rozpoczęło się hucznym i gwa-
rnym przemarszem przez Rewę na „Szperk” w korowo-
dzie prowadzonym w rytmach wygrywanych przez Or-
kiestrę Dętą Gminy Kosakowo. Uczestniczyli w nim za-

równo mieszkańcy, jak i turyści. W tłumie wyróżniały się 
biało-niebieskie stroje kaszubskie dumnie prezentowa-
ne przez członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go. Kiedy pochód zameldował się na Szperku, na sce-
nie została odprawiona Msza Św. w języku kaszubskim. 
W koncelebrze wzięło udział sześciu księży z naszej 
Gminy, jak również gościnnie ksiądz Tomasz Stanzecki, 
który przyjechał do nas z dalekiej Białorusi. Homilię wygło-
sił ksiądz Adam Cholcha. Oprawę muzyczną mszy zapewnił 
Zespół Kosakowianie.
Po mszy nastąpiło uroczyste otwarcie festynu przez 
Wójta Gminy, Franciszka Sorn – prezesa tut. oddziału ZKP 
i Danutę Tocke – wiceprezesa. Po przywitaniu wszystkich 
gości, w tym m.in. Starosty Puckiego Jarosława Biał-

ka, radnych gminnych i powiatowych, sponsorów 
oraz członków z zaprzyjaźnionych oddziałów ZKP z po-
łudniowych i środkowych Kaszub, rozpoczęła się część 
artystyczna festynu. Jako pierwsi wystąpili Kosako-
wianie w repertuarze pieśni ludowych. Później mieli-
śmy okazję zobaczyć występ dzieci z Dębogórza Zespół 
„Dębogórskie Kwiatki”, przygotowany przez Teresę 
Czerwińską, Kosakowską Orkiestrę Dętą. Później wystąpił 
Zespół Jantarki z Mostów, prowadzony przez Lucynę Sorn 
i Aleksandrę Pająk. Całość imprezy poprowadził niezawod-
nyEdmund Lewańczyk
Ciekawym przerywnikiem między popisami typowo lu-
dowymi okazał się występ Pawła Hajdera z Mostów tań-
czącego do muzyki Michaela Jacksona. Na zakończenie 
tej części usłyszeliśmy Zespół Wokal z Gminy Kosakowo. 
W przerwie nie mogło zabraknąć emocjonującej licytacji 
i tradycyjnego konkursu w rzucie głazem o Tytuł Króla Sto-
lemów 2016. Do następnego lata nad kaszubskimi stole-
mami władzę sprawować będzieKarol Gębski, który rzucił 
głazemna odległość 11,70 m. Zwycięzca otrzymał statuetkę 
– a jakżeby inaczej – Stolema, certyfi kat i nagrodę rzeczową. 
Ale nagrody pocieszenia były dla każdego. 
Około godz. 18 wystąpiła główna gwiazda wieczoru Shazza. 
Koncert niekwestionowanej królowej polskiego Disco Polo 
zgromadził wyjątkowo liczną widownię. Piosenkarka nie 
omieszkała zaśpiewać kilku bisów, po których hojnie rozda-
wała autografy. Następnie do późnych godzin wieczornych 
do tańca przygrywał Zespół Szwagry. „Wisienką na torcie” 
był huczny pokaz fajerwerków.
Członkowie ZKP oddział Dębogórze-Kosakowo pragną wyra-
zić swoją wdzięczność za wsparcie i pomoc w przygotowaniu 
imprezy: Wójtowi  Gminy  Kosakowo Jerzemu  Włudzikowi, 
Staroście   Powiatu   Puckiego Jarosławowi   Białk, Banko-
wi  Rumia  Spółdzielczemu, fi rmom – Maspex, Unilever, Hopp, 
Wroński  sp.  j., Auto Narloch, Spartan  Domy, Fortis Security, 
Oshee Polska, Państwu  Słaby, Żukowskim, Ranachowskim, 
M. Dziewulskiej. Specjalne podziękowania kierują również 
w stronę twórców  ludowych, osób zaangażowanym w przy-
gotowaniu specjałów kuchni   regionalnej oraz tym wszyst-
kim, którzy  pomogli w organizacji Festynu. Wielkie podzię-
kowania należą się również służbom  porządkowym, nad któ-
rymi czuwał zastępca wójta Zdzisław Miszewski i  Dyrektor 
PUK PEKO Zdzisław Jaroni. Wszystkim wymienionym organi-
zatorzy składają  „Wioldzi Bóg  Zapłać”.

SZUKASZ PRACY? A MOŻE CHCESZ PRACOWAĆ BLISKO TWOJEGO DOMU?
nowo budowany HOTEL SKIPPER*** w Rewie rozpoczął 
rekrutację pracowników do wszystkich działów hotelowych:
- do biura: specjalisty ds. sprzedaży
- do działu kuchni: szefa kuchni, kucharzy, pomocy kuchennych
- do działu gastronomii: kierownika f&b, kelnerów, kelnerki, 

barmana
- do działu służby pięter: kierownika, pokojowych
- do działu SPA: masażystów, kosmetologów, ratownika
- do działu technicznego: konserwatora
- animatora czasu wolnego lubiącego dzieci; plastyka
poszukiwani są solidni, lojalni oraz chętni do pracy 
pracownicy, którzy cenią sobie dobre warunki pracy, 
a także kompetentną kadrę managerską.

Aplikować można tylko i wyłącznie przez stronę 
hotelu: www.rewa.pl, gdzie przygotowano specjalny 
formularz aplikacyjny.

Rekrutacja będzie trwać do listopada 2016 roku. 
Zatrudnienie oraz otwarcie obiektu planowane otwarcie 
obiektu przewiduje się na I kwartał 2017 r

XX FESTYN KASZUBSKI
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Z  ŻYC I A  S O ŁE C T W

KAZIMIERZ – w ramach  „Akcji  Biała Sobota” w świetlicy sołeckiej wKazimierzu 
w dniu 30 lipca br. odbędą się dla mieszkańców bezpłatne badania poziomu 
glukozy i pomiar ciśnienia tętniczego, a następnie wykład podologa Pani Ewy 
Raczkowskiej pt. „Dlaczego bolą nogi.” Organizatorem jest Polski Związek 
Emerytów, Rencistów iInwalidów koło Gminne wKosakowie zprzewodniczącym 
Jzefem Melzerem, Sołtys i Rada Sołecka wsi Kazimierz.   

DĘBOGÓRZE  - 30 lipca nad stawem w  Dębogórzu 
odbyły się Zawody Wędkarskie dla Dzieci, zorganizo-
wane już po raz VII. Udział wzięło 19 zawodników. 
I miejsce zdobyła Paulina Belgar, II miejsce Klaudia 
Kaczyńska, III miejsce Igor Zaborowski. Organizatorami 
byli Prezes Stowarzyszenia Sołtysów i  zarazem Sołtys 
wsi Dębogórze Józef Melzer oraz Wójt Gminy. Sędzią 
Głównym zawodów był Krzysztof Janik.  Złowione 
ryby (wymiarowe) można były zabrać do domu. 
W drugiej połowie września 2016 r.  odbędą się dwa 
zawody wędkarskie nad stawem w Dębogórzu. Raz dla 
Dzieci, drugi raz dla pań i panów razem. Termin jest do 
uzgodnienia z Sędzią Głównym. Wiadomość będzie na 
stronie internetowej sołectwa Dębogórze. Zapisy - nie 
później niż trzy dni przed zawodami. 

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo, Sołtys 

wraz Radą Sołecką w Dębogórzu  i Referat Kultury i Sportu 
w Rewie pragną zaprosić mieszkańców na wystawę poświęconą 
Lądowej Obronie Wybrzeża w1939r. Będzie to już trzecia edycja 
wystawy organizowanej we wsi Dębogórze w oparciu o zbiory 
jednego z jej mieszkańców Pana Sebastiana Dragi. Wystawa 
będzie można obejrzeć 27.09 wgodz. 16-20 oraz 18.09 wgodz. 
11-18. w  Domu Kaszubskim w Dębogórzu. O godz. 20.00 
zapraszamy chętnych na specjalny pokaz fi lmu historycznego. 

Dodatkowo 17.09.  w trakcie trwania wystawy zapraszamy 
dzieci i młodzież na żywą lekcję historii, w ramach której wszyscy chętni będą mogli zakosztować żołnierskiego trudu 
w trakcie konkursów sprawnościowych. Dla uczestników poczęstunek.

WYJĄTKOWI GOŚCIE W URZĘDZIE
Uczestniczący w Światowych Dniach Młodzieży pielgrzymi z Zambii mieli – w związku z zaproszeniem przez pro-

boszcza parafi i p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie ks. Jana Grzelaka - możliwość poznania naszego regionu. 
W czasie wizyty w tut. Urzędzie Gminy, oprócz rozmów, Wójt, zastępca wójta oraz pracownicy urzędu wysłuchali m.in. 
hymnu Światowych Dni Młodzieży. 

Z ŻYCIA SOŁECTW

Z ŻYCIA 
SOŁECTW

77 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WALK W OBRONIE KĘPY OKSYWSKIEJ
Zapraszamy mieszkańców gminy na uroczystość uczczenia 77 rocznicy zakończenia walk w Obronie Kępy Oksywskiej 

w dniu 19 września br. o godz. 11.00 pod obeliskiem w Mostach. Uroczystość w asyście Kompanii oraz Orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej rozpocznie Msza Święta polowa, zostanie również odsłonięta tablica poświęcona 
pamięci dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża podczas kampanii wrześniowej, pośmiertnie awansowanego na stopień
generała brygady, Stanisława Dąbka. 

ODWIEDZINY U SĘDZIWEJ JUBILATKI 
Pamiętaliśmy - jak zawsze - o tak wyjątkowym dniu i z okazji 92 urodzin odwiedziliśmy wraz z sołtys Aliną Merchel - 
Panią Elżbietę Denc z Mostów, składając życzenia i kwiaty z koszem słodyczy. Solenizantce życzymy zdrowia i wielu 
szczęśliwych dni.  
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B I B L I OT E K A

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY 
KOSAKOWO 

Kosakowska Biblioteka wydała nowy nu-
mer rocznika społeczno-kulturalnego 
„Polska Gmina Kosakowo (gmina 
kaszubska)”.  Magazyn do nabycia w Bibliotece.

Na zachętę publikujemy tytuły artykułów: Zygmunt Miszewski, Z dziejów oświaty na ziemi 
kosakowskiej, Anna Paturej, Bronisław Fikus – rewski szkólny, Zygmunt Miszewski, Klif Kępy 
Oksywskiej, Bogna Baranowska-Stanek, Wspomnienie w rocznicę śmierci Eugeniusza Stanka,
Karol Dettlaff , Pięć lat działalności Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu 
Gminy Kosakowo. Do tego tradycyjnie już: Literackie strony oraz Kalendarium najwa-
żniejszych wydarzeń roku 2015.
Zachęcamy do lektury!

BIBLIOTEKA ZAPRASZA NA WERNISAŻ - „MALARSTWO DANUTY 
ŁUCZKIEWICZ”, który odbędzie się 8 września 2016 roku o godz. 17:00 w 
budynku Biblioteki. 
Wystawie towarzyszyć będzie ekspozycja rękodzieła Romany Łuczkiewicz. 
Oprawę muzyczną zapewni Maksymilian Łuczkiewicz.

DANUTA ŁUCZKIEWICZ – ur. w 1945 r. Mieszkanka Koczały. Absolwentka 
studiów artystycznych w Państwowej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku na 
Wydziale Malarstwa. Kunsztu malarskiego uczyła się w latach 1976-1980 pod 
kierunkiem prof. Barbary Massalskiej. Rozwija go nadal. Swoje prace prezentuje 
na wystawach indywidualnych oraz okazjonalnie uczestniczy w wystawach 
zbiorowych. Tematyka prac jest różnorodna: pejzaż, kwiaty, martwa natura, 

portret, architektura wiejska i malarstwo sakralne. Techniki stosowane przez Artystkę to: malarstwo olejne, rysunek, suchy 
pastel, gwasz, akwarele i techniki własne.

Plener malarsko-rzeźbiarski „Cztery pory roku w gminie Kosakowo” - już po raz piąty będziemy gościć w naszej gminie 
artystów, którzy w okresie od 11 do 17 września 2016 r. wezmą udział w plenerze malarsko-rzeźbiarskim. Artyści stacjonować 
będą w Mechelinkach (Domki Wczasowe Zbigniew Warchoł). Wernisaż poplenerowy odbędzie się 17 września o godz. 
17:00. Miejsce imprezy będzie zależne od pogody - zostanie ono podane na stronie kosakowo.pl oraz biblioteka.kosakowo.
eu w późniejszym terminie, ale już teraz zapraszamy wszystkich miłośników sztuki do uczestnictwa. 
Powstałe prace malarskie zostaną zamieszczone w  naszym kalendarzu ściennym na rok 2017.

Organizatorzy: Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo oraz Biblioteka Publiczna Gminy 
Kosakowo im. Augustyna Necla. Patronat honorowy: Wójt Gminy Kosakowo.

SPOTKANIE AUTORSKIE ZE ZBIGNIEWEM KOŁBĄ, AUTOREM 
KSIĄŻKI „KRIOTERAPIA. TO WARTO WIEDZIEĆ” 

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo serdecznie zaprasza na to spotkanie, 
które odbędzie 22 września 2016 r. o godz. 17:00 w budynku Biblioteki.
Podczas spotkania będą poruszane między innymi takie tematy jak: leczenie 
niską temperaturą; leczenie bezsenności; dlaczego brak kolagenu w stawach 
uniemożliwia ich wyleczenie i jaki produkt spożywczy zawiera przyswajalny 
kolagen?; co „zabija” wapń w naszym organizmie? (dlaczego powstaje 
osteoporoza?); przyswajalność witamin i minerałów, kiedy hormony i enzymy 
nie są produkowane przez organizm?; praktyczne porady jak wyleczyć np. 
zimne stopy i dłonie. Wstęp wolny.

TEATR MŁODZIEŻOWY GMINY KOSAKOWO: ZAPISY
Trudno w to uwierzyć, ale teatr młodzieżowy istnieje już 10 lat. Czasy się zmieniają, zmieniają się również 

ludzie. Nieuchronnie musi pojawić się pytanie – czy warto angażować się w teatr? Czy warto poświęcać mu 
swój czas? Oczywiście Gminę Kosakowo bez trudu można sobie wyobrazić bez naszego Teatru. Ale czyż 
wyobrażenie jej sobie bez kilku sztandarowych spektakli nie byłoby mimo wszystko nieco uboższe? 

Co trzeba zrobić, żeby się zapisać? Z wielkiego pytania Hamleta Być albo nie być należy wybrać to pierwsze. Innymi 
słowy: przede wszystkim trzeba być, czyli pojawić się na zajęciach i… wytrwać w artystycznej pasji, dobrej zabawie 
i wyjątkowej atmosferze. Wszystkich chętnych w wieku od 12 do 120 lat zachęcamy do udziału w zajęciach i warsztatach 
Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo. Zajęcia od 12 września br. w każdy poniedziałek w godz. 18.00-20.00, wtorek 
i czwartek w godz. 17.00-19.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Więcej informacji uzyskać można pod numerem 
telefonu: 58660 43 04.      

BIBLIOTEKA 
GMINNA
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MAŁA MISS LATA ORAZ BURSZTYNOWA MISS LATA MECHELINKI 2016 
24 lipca na scenie amfi teatru w Mechelinkach odbyła się impreza 

organizowana przez Gminę Kosakowo i Przedsiębiorstwo Imprez 
Artystycznych Impresario z Gdańska. 
Licznie zgromadzona publiczność emocjonowała się wyborami Małej, 
Bursztynowej Miss Lata 2016. Do konkursu przystąpiło 25 kandydatek 
w wieku od trzech do dziewięciu lat. Dziewczynki prezentowały się na 
scenie podczas zabawy z Piratem i Księżniczką Bajką.
Jury najwyżej oceniło dziewięcioletnią Magdalenę Wirkus z Byto-
wa. Publiczność wybrała swoją małą miss, którą została również 
dziewięcioletnia mieszkanka Mostów Ania Szczylak.
W wyborach Bursztynowej Miss Lata Mechelinki 2016 wzięło udział 12 
panien z różnych regionów Polski. Ostatecznie jury przyznało następujące tytuły:
II Bursztynowa Vice Miss Lata Mechelinki 2016 – Kinga Starostina – lat 16 z Gdyni I Bursztynowa Vice Miss Lata Mechelinki 
2016 – Julia Konwińska – lat 17 ze Słupska Bursztynowa Miss Lata Mechelinki 2016 – Klaudia Kucharska – piętnastolatka 
z Bielska Białej.Publiczności również najbardziej podobała się Klaudia Kucharska. 
W programie artystycznym wystąpiła Jagoda Drzymalska, która zaśpiewała między innymi swój autorski utwór „Nie ma 
cię” promujący, spodziewaną w listopadzie, płytę wokalistki. Gwiazdą wieczoru był Mariusz Kalaga z zespołem. Warto 
dodać, że w składzie jury zasiadała goszcząca w Gminie Kosakowo  Maria Rekść, mer samorządu rejonu wileńskiego z Litwy. 

ZAPISY DO KOSAKOWSKIEGO KLUBU SENIORA NA ROK 2016/2017
Zapisy do Kosakowskiego Klubu Seniora na rok 2016/2017 odbędą się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
w terminie od 01.09 do 15.09.2016 r. w dniach: w poniedziałki i środy w godzinach 14:00 - 16:00. , w czwartki w godzinach 
10:00 - 12:00. Zapisy będą prowadzone przez panią Krystynę Lubowiecką.

KOSAKOWSKI KLUBU SENIORA ZAPRASZA –  POSZUKUJE LEKTORA WOLONTARIUSZA
KKS zaprasza do współpracy lektora języka angielskiego, który w formie wolontariatu zechciałby współpracować 
z mieszkańcami gminy Kosakowo. Osoby zainteresowane zaprasza do kontaktu  pani Krystyna Lubowiecka.

NABÓR DO II EDYCJI „SZKOŁY DLA RODZICÓW”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że rusza II edycja „Szkoły dla rodziców”. Podczas cyklu 
spotkań rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą w radzeniu sobie w wielu 
nowych lub trudnych sytuacjach związanych z procesem wychowania. 
Pierwsze zajęcia przewidziane są na przełomie września/października.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do zapisywania się w tut. ośrodku codziennie w godzinach 
8.00-15.00, w czwartki do 17.00 lub pod nr tel. (58) 620 82 02, 884-024-535. 

FESTYN PARAFIALNY W REWIE
14 sierpnia br. mieszkańcy Rewy uczcili swojego patrona – Św. Rocha. 

Najpierw o godz. 11.00 odprawiona została uroczysta Msza Św. Homilię 
wygłosił ksiądz Tadeusz Chajewski z parafi i pw. Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy w Gdańsku Brętowie. Po południu na placu przy plebanii odbył się 
festyn parafi alny zorganizowany przez księdza proboszcza Wiesława Philipp 
przy współpracy z sołtysem i radą sołecką Rewy. Atrakcji nie brakowało: 
kulinaria odpowiadające każdemu podniebieniu, muzyka „do tańca i do 
różańca” na żywo, występ zespołu dziecięcego Jantarki przygotowanego 

przez panie Lucynę Sorn 
i Aleksandrę Pająk, wielkie 
dmuchańce dla najmłodszych. 
Salwy śmiechu słychać było 
przy przezabawnych grach, zabawach i konkursach dla osób w każdym 
wieku. Dzięki licznym sponsorom i darczyńcom, a przede wszystkim 
zapewne modlitwom księdza proboszcza – jedyny deszcz, który spadł na 
Rewę i turystów tego dnia, to deszcz nagród. Najwięcej emocji towarzyszyło 
konkursom rodzinnym, w których dziecięca pomysłowość i spontaniczność 
na ciężką próbę wystawiała rodzicielską powagę. Część festynową odpustu 
poprowadził Karol Dettlaff  i Kamil Romanowski.
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SPOTKANIE DLA KOBIET PAW
14 września  o godz. 18 w Domu Kultury w Pierwoszynie  odbędzie się pierwsze powakacyjne spotkanie grupy dla kobiet  
PAW-Pasja Aktywność Wsparcie. Grupa powstała dla mieszkanek naszej gminy, które mają własną fi rmę, lub zastanawiają 
się nad jej założeniem, mają pasję i chciałyby ją zmienić w biznes lub po prostu chcą się rozwijać i pracować nad sobą. 
W tej grupie wszystkie jesteśmy uczniami i ekspertami jednocześnie. Mówimy o naszych problemach, ale też dzielimy 
się wiedzą i doświadczeniem. Na najbliższym spotkaniu będziemy rozmawiać o marce osobistej. Naszym gościem będzie 
Kamila Czarnomska – trener kariery, która przygotowała dla nas prelekcję na temat budowania marki zarówno w off  line 
jak i on line.  WSTĘP WOLNY 
Najważniejsza marka dla Ciebie – marka osobista. Zapraszam Agnieszka Stanek-Pacholczyk Pasja Aktywność Wsparcie

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – REWA 2016

W niedzielę 31 lipca po raz kolejny odbył się na plaży w Rewie Turniej Siatkówki 
Plażowej. W tym roku do rozgrywek przystąpiło 8 drużyn, wśród 

których znaleźli się zarówno 
profesjonalni zawodnicy, jak 
i drużyny amatorskie i także 
turyści, spędzający wakacje 
w Rewie. Złoty medal zdobyła 
para z Gdyni – Maciej Skowroński 
i Maciej Bitner, która w fi nale 
pokonała inną gdyńską parę 
– Annę Szufl adowicz oraz 
Przemysława Rozmysłowicz. 
W meczu o III miejsce drużyna 

w składzie – Zachariasz Adamczyk i Paweł Gregorek z Gdyni pokonała żeński zespół – Martę oraz Zofi ę Przyradzkie 
z Władysławowa.

FESTYN ŻEGLARSKI, MISTRZOSTWA GMINY KOSAKOWO
Upalna sierpniowa niedziela stała pod znakiem żeglarstwa. Przed południem 14 sierpnia br. odbyły się w Rewie Otwarte 

Mistrzostwa Gminy Kosakowo na łodziach klasy Puck. Bezkonkurencyjny okazał się Jacek Ludwiczak z załogantem Wiktorią 
Julią Wruk; drugie miejsce zajął Artur Siwik z Tomaszem Polakowskim; na najniższym stopniu podium stanęła Ada Osińska 
z załogą w składzie: Jakub Leszczyński i Szymon Komorowski. Po południu w ramach Festynu Żeglarskiego przenieśliśmy 
się na scenę plenerową do Mechelinek, a emocje sportowe ustąpiły muzycznym. W szantowym repertuarze zaprezentowały 
się prawdziwe gwiazdy muzyki spod znaku Neptuna: Ryszard Muzaj, Kamil Bachioch oraz Rafał Rompca z zespołem Fucus. 
Imprezę poprowadził Janusz Frąckowiak. Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo, Yacht Club Rewa.     

GMINNA MŁODZIEŻ ŻEGLUJE…
Nasza gminna młodzież żegluje na jachtach morskich i zatokowych. 

Pływamy już nie tylko po Zatoce Puckiej na łodziach Optimist, Finn, OK 
Dinghy, ale i na większych jachtach. Przedstawiamy tych, którzy byli na 
jachcie Elem (Conrad II) na Bornholmie, a także tych, którzy żeglowali na 
naszym klubowym, podarowanym nam przez P. Anię Gliniewicz jachcie 
Pegaz 737. Rejsy w YC Rewa zaczynają być normą dla początkujących 
wilków morskich. Młodzież nasza za rejsy nie płaci ani złotówki - co warto 
przypomnieć. Trzeba tylko udzielać się w klubie.
UWAGA! W przyszłym roku 10-osobowa ekipa gminnej młodzieży, 
udzielającej się w Yacht Clubie Rewa popłynie w darmowym rejsie na 
Pogorii w jednym etapie regat żaglowców. Powodzenia!

KADRA NARODOWA KLASY FINN POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO W REWIE
21-31.07 i 8-17.08 w Rewie na naszym akwenie trenowała KADRA NARODOWA KLASY FINN POLSKIEGO ZWIĄZKU 
ŻEGLARSKIEGO. Oprócz czołówki polskich zawodników z Mistrzem Polski Mikołajem Lahnem na czele przyjechał u nas 
trenować aktualny V-ce Mistrz Świata Juniorów Ondrej Teply oraz zawodnik z Irlandii. Walory naszego akwenu docenia 
Trener Kadry Narodowej Rafał Szukiel. Warto nadmienić, że w grupie trenuje nasz zawodnik Krzysztof Stromski z Rewy. 
Przestaliśmy być anonimowi, jeśli chodzi o rozwój żeglarstwa. Tak trzymać!

SPORT
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REGATY SOŁECKIE O PUCHAR 
SOŁTYSA MECHELINEK

W niedzielę 7 sierpnia 2016 r. odbyły się Regaty 
Sołeckie o Puchar Sołtysa Mechelinek zorganizowane 
przez Sołectwo Mechelinki i Stowarzyszenie Port 
Mechelinki. Emocji sportowych na zawsze gościnnych 
dla żeglarzy wodach Gminy Kosakowo nie brakowało. 
Zaskoczeniem mógł być fakt, że w klasyfi kacji generalnej 
zwyciężyła ekipa reprezentująca sołectwo niemające 
bezpośredniego dostępu do morza. Najwyższe miejsce 
na podium zajęły Mosty (w składzie: Błażej Paszak, 
Wojciech Szewczyk), drugie miejsce przypadło w udziale 
ekipie gospodarzy (Izydor Trafalski, Bartosz Płotka, 
Paweł Szuta), na najniższym podium stanęli przedsta-
wiciele Dębogórza (Jerzy Zbrzyski, Leszek Stryczyński, 
Jakub Solecki), a tuż za podium znalazła się załoga 
z sołectwa Dębogórze w składzie: Marcin Majek, Andrzej 
Borysiuk i Karol Białek. Regaty odbyły się na łodziach 
klasy Delphia 16. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił 
Marek Patolski. 

KS LIDER DĘBOGÓRZE - RELACJA Z OBOZU SPORTOWEGO W SZCZECINKU 

Wójt  Gminy  Kosakowo Jerzy  Włudz ik  
wraz  z  Sołt ysami  zapraszają  na :

DOŻYNKIDOŻYNKI

www.kosakowo.pl

13.45  

14.00  
15.00  

15.30  

18.00  

19.00  

20.00 
22.00
24.00 

 
 

ANDRE

Plan  impre zy :

 

Organizator: Sponsorzy:

W dniach 14-21.08 zawodnicy drużyny UKS Lider 
Dębogórze, udali się na obóz sportowy do miejscowości 
Szczecinek. Tam pod okiem trenerów Andrzeja 
Zawadzkiego oraz Pawła Wójcikowskiego chłopcy z ro-
cznika 2004-2008 przygotowywali się do zbliżającego 
się sezonu. Drużyna miała do dyspozycji orlik oraz 
trawiaste boisko Miejskiego Ośrodka Sportowego. 
Codziennie odbywały się 2-3 treningi, dzięki czemu 
można było spokojnie doskonalić swoje umiejętności. 
W trakcie obozu obie drużyny, rocznik 2004-2005 oraz 
2008, rozegrały kilka sparingów z zespołami ze Szczecinka, 
Szczecina oraz Nowej Wsi Warszawskiej. Chłopcy nie 
tylko piłką żyli, ale również mogli skorzystać z kąpieliska 
miejskiego, pojeździć po okolicy rowerami, każdy miał 

okazję poznać podstawy gry w tenisa ziemnego, skorzystać 
ze ścianki spinaczkowej, kina letniego czy z basenu. 
Na koniec obozu zorganizowane zostało ognisko, na 
którym chłopcy mogli porozmawiać, pośmiać się z nowo 
poznanymi koleżankami ze szkoły gimnastyki artystycznej 
z Poznania. Wszyscy zdrowi i zadowoleni wrócili do 
swoich domów. W imieniu trenerów bardzo dziękujemy 
Rodzicom za zaufanie jakim ich obdarzyli, pozostawiając 
swoje pociechy pod ich opieką. 
Do zobaczenia na kolejnych obozach.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć na naszej stronie 
internetowej www.liderdebogorze.pl
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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.

Zbigniew Kierszka z Pogórza, lat 63     Jadwiga Kreft z Rewy, lat 80    
Ludwik Przyborowski z Dębogórza, lat 54

Bernadeta Lewańczyk z Dębogórza Wybudowania, lat 58      
Maria Muża z Mechelinek, lat 74           Robert Szulc z Pogórza, lat 49

K A L K E N D A R Z  I M P R E Z

Kalendarz imprez wrzesień/październik 2016 
Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

WRZESIEŃ 2016

Cz, 01.09.2016 - Rozpoczęcie roku szkolnego 
2016/2017

Szkoły w Gminie 
Kosakowo Szkoły w Gminie Kosakowo

Cz, 01.09.2016 15:00 77. Rocznica wybuchu II Wojny 
Światowej Wójt Gminy Pomnik Żołnierzy WP 

i AR, Kwatera w Kosakowie

So, 03.09.2016 13:45 Dożynki Gminy Kosakowo
Gwiazda wieczoru: Andre

Wójt Gminy 
Sołtysi Gminy Kosakowo

Plac przy ul. Żeromskiego 
w Kosakowie

N, 04.09.2016 10:30
IV „Cyklo Gdynia” - wyścig kolarski 

pod patronatem Wójta Gminy 
Kosakowo

Trójmiejskie Stow. 
Rowerowe

Gdynia, powiaty: pucki, 
wejherowski i kartuski

Cz, 08.09.2016 17:00 Wernisaż wystawy
„Malarstwo Danuty Łuczkiewicz”

Biblioteka 
w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

So, 10.09.2016 17:00 Dzień Ziemniaka
Wójt Gminy

Sołtys wsi Kazimierz 
i Rada Sołecka

Świetlica w Kazimierzu

11-17.09.2016 - Plener malarsko-rzeźbiarski Wójt Gminy
Biblioteka w Kosakowie Mechelinki

Pn, 19.09.2016 11:00 77.Rocznica zakończenia walk 
w obronie Kępy Oksywskiej Wójt Gminy Obelisk w Mostach

Cz, 22.09.2016 17:00
Spotkanie autorskie ze Zbigniewem 
Kołbą, autorem książki „Krioterapia. 

To warto wiedzieć”
Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

PAŹDZIERNIK 2016

So, 08.10.2016 16:00 Międzynarodowy Dzień Seniora Wójt Gminy Hala Sportowa przy 
Gimnazjum w Kosakowie

So, 22.10.2016 14:00 X Festiwal Piosenki Żołnierskiej - 
przesłuchania konkursowe

Wójt Gminy
ZKP o. Dębogórze-

Kosakowo

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

N, 23.10.2016 16:00 X Festiwal Piosenki Żołnierskiej - 
Konkurs Galowy

Wójt Gminy
ZKP o. Dębogórze-

Kosakowo

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

Pt, 28.10.2016 17:00 V-lecie Zespołu Kosakowianie Wójt Gminy
Zespół Kosakowianie

ZKP o. Dębogórze-
Kosakowo

Checz Narodowych 
Kaszubów 

w Kosakowie

So, 29.10.2016 16:00 Zakończenie sezonu żeglarskiego Wójt Gminy
Yacht Club Rewa

Dom Kultury 
w Pierwoszynie
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