
R A D Y  I  W Ó J TA  G M I N Y  K O S A K O W OÓNR 4/2017

KOSAKOWO

Kwiecień 2017 r.

RUSZA BUDOWA DERDOWSKIEGO

DZIEŃ DZIECKA W KOSAKOWIE
W bajkową podróż dookoła świata zapraszamy wszystkie dzieci z Gminy 

Kosakowo z okazji Dnia Dziecka,  organizowanego przez Wójta Gminy oraz 
Kosakowskie Centrum Kultury we współpracy z gminnymi szkołami. 

Zabawa odbędzie się w niedzielę 4 czerwca br. od godz. 12:00 do 16:00 na 
placu przy ul. Żeromskiego w Kosakowie. 

W programie imprezy dla najmłodszych nie zabraknie: spotkania 
z Bajkową Gwiazdą, gier, zabaw, konkursów, tańców, skręcanych 
balonów, dmuchanego placu zabaw, jak również konkurencji sportowych 
przygotowanych przez szkolnych instruktorów i wielu innych   

               niespodzianek. Wstęp wolny. 

Miło nam poinformować, iż ul. Derdowskiego 
posiada ostateczną decyzję zezwalającą na 
realizację inwestycji drogowej. Ogłoszony 
został przetarg na roboty budowlane, odbyło 
się również otwarcie ofert na wykonanie prac 
archeologicznych oraz inspektorów nadzoru.
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OGŁOSZENIE
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) w wykonaniu uchwał Rady Gminy Kosakowo:  Nr XXXI/81/2016 z dnia 3.11. 2016r., 
uchwały Nr XXXI/80/2016 z dnia 3.11.2016r. oraz uchwały Nr XX/4/2016 z dnia 28.01.2016r. 

 
OBRAZA NIE POPŁACA

nie można bezkarnie obrażać i podawać informacji wyssanych z palca
Wobec naruszania dóbr osobistych przez Henryka Palczewskiego, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Marcin 

Kopitzki wniósł do sądu o nakazanie przeprosin. Chodziło o to, że Henryk Palczewski podał nieprawdziwe informacje w 
artykule z 12 lipca 2015r.  jakoby Marcin Kopitzki jako Przewodniczący Rady Gminy był członkiem jakiegoś układu oraz 
dopuścił się nadużycia uprawnień nie udzielając Henrykowi Palczewskiemu jako Prezesowi Stowarzyszenia głosu podczas 
sesji.

Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Gdańsku wyrokiem z dnia 16.03.2017r. nakazał Henrykowi Palczewskiemu, aby 
w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia  zamieścił na swojej stronie internetowej www.kosakowo.info 
w zakładce  „Aktualności” pod tytułem „sprostowanie” oświadczenia, że przeprasza on, jako Prezes Stowarzyszenia 
Mieszkańców Gminy Kosakowo oraz jako Redaktor Naczelny Biuletynu „Kosakowo bez Tajemnic”, Marcina Kopitzkiego 
Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo za naruszenie jego dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia poprzez 
podanie nieprawdziwych informacji.

Sąd uznał, że działanie pozwanego (H. Palczewskiego) nosiło znamiona winy. Świadomie zamieścił w artykule 
stwierdzenia naruszające dobra osobiste powoda (M. Kopitzkiego) nie popierając ich takimi argumentami i dowodami, 
które mogłyby naruszyć bezprawność jego działania. Metoda jaką się posłużył nie mogła znaleźć akceptacji sądu.

Sąd, obok kosztów sądowych w wys. 3.260 zł., zasądził od H. Palczewskiego na rzecz Gminnego Klubu Sportowego 
Sztorm Mosty kwotę 2.000 zł., o co jako formę zadośćuczynienia wnosił Marcin Kopitzki.

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o wyłożeniu 
do publicznego wglądu:

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części obrębu Pogórze gm.Kosakowo, przy 
ul.Traugutta z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania 
na środowisko;

2) projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego działek nr  989/1 i 989/2 w Mostach 
gm.Kosakowo, przy ul. Cisowej z uzasadnieniem oraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko;

3) projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 114/228, 114/131, 113/2 
i cz.działki nr 265/1 w obrębie Pogórze gm.Kosakowo 
z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko.

 Projekty planów udostępnione będą w  dniach od 
08.05.2017r.  do 05.06.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, p. nr 7 (parter) w godzinach 
pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.
kosakowo.pl/ogłoszenia.

 Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów 
rozwiązaniami odbędą się odpowiednio:  

1) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Pogórze gm.Kosakowo, przy 
ul.Traugutta - w dniu 11.05.2017r. o godz. 15.00. w sali 
posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo  (I piętro); 

2) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego działek nr  989/1 i 989/2 w Mostach gmina 
Kosakowo, przy ul.Cisowej - w dniu 11.05.2017r. o godz. 
16.00. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo  (I piętro); 

3) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 114/228, 114/131, 113/2 
i cz.działki nr 265/1 w obrębie Pogórze gm.Kosakowo  - 
w dniu 31.05.2017r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń 
Urzędu Gminy Kosakowo  (I piętro).
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje 

ustalenia przyjęte w  projekcie  planu  miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta

Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
19.06.2017r. 

Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, 
że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 353) w związku z 
prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie 
wyłożenia projektów do publicznego wglądu można zapoznać 
się z ze zgromadzoną dokumentacją sprawy tj. projektami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
prognozą oddziaływania na środowisko do tych planów, 
opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
i  Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny  oddziaływania  w/w projektów planów 
na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji  uwagi 
i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do 
Wójta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. 
Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres e-mail: kosakowo@kosakowo.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 19.06.2017r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu 
pozostaną  bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 
21 dni od dnia upływu ich składania.

Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik 
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INFORMACJA DOT. ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo odpady zbierane 

selektywnie winny być gromadzone w pojemnikach/workach o następującej kolorystyce:

1) makulatura (papier i tektura) i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.) – kolor niebieski
2) szkło – kolor zielony
3) plastik (tworzywa sztuczne) i metale – kolor żółty
4) odpady zielone – kolor brązowy
5) popiół z palenisk domowych – osobny pojemnik lub worki przystosowane do tego celu o minimalnej pojemności 110 l
     (preferowany pojemnik metalowy z blachy ocynkowanej).

Dopuszczalne jest przygotowanie ODPADÓW ZIELONYCH poprzez pakowanie w wiązki (poza systemem workowym), 
których waga nie może przekraczać 30 kg  (gabaryty przybliżone do wymiaru worka).

W przypadku braku posiadania worka o odpowiedniej kolorystyce dopuszcza się pakowanie odpadów segregowanych 
w worki koloru czarnego z wyraźnym oznakowaniem zawartości worka (MAKULATURA, PLASTIK, SZKŁO, ZIELONE).

                                                                                                                                                        

                                                                                                

                                                                                                                    

Pojemniki lub worki -                       Pojemniki lub worki -                   Pojemniki lub worki –                Pojemniki lub worki –                Worki lub pojemniki - zalecany 
Kolor niebieski                                      Kolor żółty                                     Kolor zielony                             Kolor brązowy                      metalowy z blachy ocynkowanej  
                                                                                                                                                                                                                             o pojemności  min. 110 l 

  Co wrzucamy?                        Co wrzucamy?                             Co wrzucamy?                            Co wrzucamy?                Co wrzucamy?                       
- każdy rodzaj papieru: gazetowy,               - wszystkie worki foliowe;                                  - opakowania szklane bezbarwne                  - skoszona trawa;                                 żużle i popioły z palenisk używanych 
pakowy, kredowy, książki, tektura;             - folia opakowaniowa;                                        i kolorowe po produktach spożywczych,       - liście;                                                 wyłącznie w gospodarstwach  
- opakowania wielomateriałowe:                 - butelki po napojach, chemii gospodarczej;      kosmetycznych, chemicznych                       - gałęzie krzewów i konary drzew;      domowych, urządzeń grzewczych  
kartoniki po napojach, mleku,                     - zakrętki od słoików, butelek, kapsle;                z gospodarstwa domowego                           - choinki w okresie poświątecznym     i kotłów c.o. opalanych drewnem,  
czyste worki po cemencie,                           - opakowania po wędlinach, owocach                np. butelki, słoiki;                                          (zgodnie z harmonogramem);              węglem, słomą, nienasyconymi 
suchych zaprawach i klejach;                       i warzywach;                                                                                                                                                                                           środkami chemicznymi papierem,    
- papierowe tapety (bez kleju, tynku);         - doniczki plastikowe, wiaderka;                                                                                                                                                             peletami i innymi paliwami  

      - puste opakowania po farbach, olejach silnikowych;                                                                    dopuszczalnymi do obrotu handlowego; 
      - styropian opakowaniowy;                                                                                                                                                                         
      - puszki aluminiowe, metalowe;                                                                                                                                                                  
      - folie aluminiowe: opakowania po chipsach,                                                                                                                                                  

kawie, wieczka po jogurtach, serkach;                                                                

 Czego nie wrzucamy?             Czego nie wrzucamy?               Czego nie wrzucamy?                  Czego nie wrzucamy?        Czego nie wrzucamy?                   
- kalka techniczna, maszynowa;                    - siatki biodegradowalne;                                   - szyby okienne, samochodowe;                     - resztki jedzenia;                           Niedopuszczalna jest zawartość ze 
- zużyte ręczniki papierowe                           - styropian budowlany;                                       - potłuczone szkło;                                         - odchody zwierząt;                        spalania chemikaliów, tworzyw 
 i chusteczki higieniczne;                                                                                                           - naczynia – typu duralex, żaroodporne;        - płyty wiórowe;                             sztucznych, opon, gumy, drewna     
- pieluchy jednorazowe;                                                                                                             - talerze, porcelana, fajans;                            - ziemia i kamienie;                         impregnowanego i lakierowanego;  

     - żarówki oraz świetlówki;                                                                       Do worka lub pojemnika wrzucamy zimny popiół! 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
Z TERENU GMINY KOSAKOWO 

 
3 CZERWIEC 2017 ROKU - SOBOTA 

(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ, MECHELINKI) 
  

10 CZERWIEC 2017 ROKU – SOBOTA 
 (POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE) 

 
24 CZERWIEC 2017 ROKU - SOBOTA  
(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; 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! 

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU 
ODPADÓW

Przypominamy, iż na prośbę fi rmy odbierającej 
odpady nastąpiła zmiana w harmonogramie 
odbioru odpadów z terenu Gminy Kosakowo dla 
ul. Sezamkowej, Paprykowej i Dyniowej z Dębogórza 
- odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów 
segregowanych odbywa się od kwietnia 2017 r. razem 
z Dębogórzem. 

ZMIANY DOTYCZĄ :
Odbiór odpadów zmieszanych będzie odbywał się 

w ŚRODY, począwszy od 12.04.2017 r., 26.04.2017 r., 
Odbiór odpadów segregowanych w ŚRODY począ-
wszy od  05.04.2017 r., 19.04.2017 r., w częstotliwości 
co dwa tygodnie.
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„500+”
Biuro Polityki Społecznej informuje, że w pierwszym okresie działania pro-

gramu "Rodzina 500+" świadczenie wychowawcze jest przyznawane do dnia 
30 września 2017 r.

W związku z tym, istnieje konieczność złożenia przez osoby mające przyznane 
świadczenie wychowawcze nowego wniosku na okres zasiłkowy 2017/2018. 

Wnioski te będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.
Informujemy również, że do programu "Rodzina 500+" można dołączyć w dowolnym momencie.

MONITORING GMINY OD NOWA
Gmina Kosakowo rokrocznie poszerza obszar stałego monitoringu wizyjnego. 

W najbliższym czasie wprowadzone zostaną nowe procedury obsługi kamer 
gminnych. Głównym operatorem systemu będzie Straż Gminna w Kosakowie. 
Informacja o lokalizacji rejestratorów wizyjnych zostanie umieszczona na stronie 
internetowej Gminy Kosakowo.  Nowe procedury pozwolą na zabezpieczanie 
zapisów z kamer i przekazywanie ich upoważnionym organom na ich pisemny 
wniosek.  Zapisy z monitoringu będą mogły być wykorzystywane między innymi 
w sytuacjach: konfl iktowych np. bójek, niszczenia i przywłaszczania mienia, czy 
w sytuacja kryzysowych. 

REKORDOWA ZBIÓRKA KRWI

12 kwietnia mieszkańcy Gminy mieli ponownie okazję oddać krew 
w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, 
który przyjechał do Kosakowa. Zarejestrowało się 40 osób, z których - po przejściu 
niezbędnych badań - ostatecznie krew oddało 27. W sumie zebraliśmy 12150 ml 
krwi, co jest nowym rekordem kosakowskich zbiórek! 
Zbiórka cieszyła się sporym zainteresowaniem. Akcję,  zorganizowaną przez sołtysa 
wsi Kosakowo, wsparł Urząd Gminy, a także Bistro Tanie-Szamanie z Kosakowa, 
które obdarowało krwiodawców bonami rabatowymi.W dniu zbiórki obchodziliśmy 
także Dzień Czekolady. A jak wiemy, za każdorazowe oddanie krwi otrzymuje się 
pakiet czekoladowych słodkości. Tego dnia krwiodawcy otrzymali jej ponad 21 kg.

Sołtys Kosakowa Andrzej Śliwiński dziękuje wszystkim, którzy przyłączyli się 
do tej akcji. Kolejna zbiórka planowana jest w drugiej połowie 
czerwca! Już dzisiaj zachęcamy do wzięcia udziału.  

JUBILEUSZ
Gratulacje i życzenia dla pani Pelagii Nadolskiej 
z Dębogórza na 93 urodziny  oraz pani Heleny Karsz-
ni z Mostów na 92 urodziny, które 
z tej okazji odwiedzili z kwiatami 
i koszem słodkości Wójt Gminy Jerzy 
Włudzik, Sołtys Józef Melzer z Dębo-
górza i sołtys Alina Merchel.  
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POWIATOWY ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 
PT. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

W dniu 6 kwietnia  br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbył się 
powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież 
zapobiega pożarom”. W czwartkowym spotkaniu na szczeblu powiatowym  
udział wzięły 43 osoby z powiatu puckiego w trzech grupach wiekowych: 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Uczestników  
przywitał, Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik. 

W przerwie odbył się I Turniej Ratownictwa Medycznego. Młodzież miała 
okazję sprawdzić swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Każdy 
z uczestników miał za zadanie napisać test teoretyczny oraz przystąpić 
do zadania praktycznego. Test składał się z podstawowych zagadnień 
teoretycznych związanych z prawidłowym udzielaniem pierwszej pomocy 
w nagłych przypadkach. Zadanie praktyczne polegało na pokazaniu 
swoich umiejętności praktycznych z zakresu pomocy osobie poszko-
dowanej u której wystąpiło nagłe zatrzymanie serca. W I Turnieju 
Ratownictwa Medycznego MDP w grupie szkół gimnazjalnych I miejsce 
zajęła Zofi a  Stasiak, a III miejsce zajął Grześgorz Brzeziński. Z etapu 
powiatowego wyłoniono fi nalistów, wśród których znaleźli się członkowie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kosakowa: Oliwia Trepczyk –  
3. Miejsce w grupie szkół ponad gimnazjalnych, Grzegorz Brzeziński – 
4. Miejsce w grupie gimnazjalnej oraz Zofi a Stasiak. Do kolejnego etapu 
zakwalifi kowane zostały 3 osoby z powiatu Puckiego, po jednej osobie z 
każdej grupy wiekowej. 

Chcielibyśmy szczególnie podziękować młodzieży z MDP OSP Kosakowo, 
która poświęciła bardzo dużo czasu na przygotowania i naukę oraz pogratulować sukcesów.

Serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w kolejnych eliminacjach.

NAJLEPSI W TRÓJMIEŚCIE

W dniu 02.04. dwie mieszkanki gminy Kosakowo Nina Jastrząbek (Mosty) 
i Zuzanna Łykowska (Pierwoszyno) stanęły na podium turnieju kończącego 

cykl zimowy w Gdańskiej Akademii Tenisowej 
– w kategorii do lat 10. 

W całym cyklu, od października 2016 do 
kwietnia 2017 roku, odbyło się 8 turniejów, 
w których Nina Jastrząbek zajęła I miejsce 
zdobywając 66 pkt, natomiast Zuzanna 
Łykowska zdobyła 49 pkt. co dało jej II miejsce.
Tydzień później, w dniu 09.04.2017, Nina 
Jastrząbek zajęła I miejsce w cyklu zimowym Arka Cup tenis ziemny – kategoria zielona. 
Na kortach Arka Gdynia rywalizowało 15 młodych tenisistów do lat 10 z Polski oraz 
z Obwodu Kaliningradzkiego. Turniej rozgrywany był w  systemie grupowym.

Po wielu wyrównanych i interesujących pojedynkach zwycięzcami zostali: wśród 
dziewczynek Nina Jastrząbek a wśród chłopców Jakub Cychylik (Gdynia). Młodym 
zawodnikom życzymy dalszych sukcesów.
Na zdjęciu górnym prawym Nina Jastrząbek (od lewej) i Zuzanna Łykowska (z prawej). 
Na zdjęciu z lewej Nina Jastrząbek oraz Jakub Cychylik.
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X-LECIE TEATRU MŁODZIEŻOWEGO GMINY KOSAKOWO

10 lat, 23 premiery, ponad 150 aktorów, łącznie ponad 2400 godzin prób, pięć razy Mistrz i Małgorzata. Wystarczyłoby 
na tym poprzestać by uznać to artystyczne uniwersum za wyjątkowe. Ale to nie liczbami mierzyć się powinno wartość 
dokonań ulubieńców kosakowskiej – i nie tylko – publiczności. 
Jubileuszowy spektakl Theatrum Matata. Świat jest teatrem, który przyciągnął – jak zawsze – komplet widowni, okazał 
się zręcznym, pełnym tyleż rubasznego, co wyrafi nowanego humoru podsumowaniem działalności. Nie mogło zabraknąć 
licznych aluzji do kultowych już scen: ku uciesze wiernych widzów wrócił odrobinę rozklekotany mieszkaniec Afryki, 
pewna niezbyt żywotna papuga, zaświatowe dyskusje i szatański bal. Kwestię koniecznych podziękowań balowicze 
załatwili w trakcie sztuki – te najważniejsze otrzymali: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Adam Schröder, Ryszard Kloka, 
Ewa Narloch-Kerszka, Paweł Narloch, śp. Zdzisław Tatka. Podziękowano również: Ewie Kowalewskiej, Januszowi 
Frąckowiakowi, Justynie Gajzler, Agnieszce Słembarskiej, Annie Padée-Kruszczak, Ryszardowi Sosnowskiemu, Telewizji 
Kosakowo, Annie Paturej, Magdalenie Stence. 

W spektaklu udział wzięli: Oliwier Guzewski – Murzyn, 
Cerber, Agata Czucha, Iwona Ulenberg, Iwona Taczała, Anna 
Woźny – Loża Szyderców, Klaudia Zmysłowska – Charon, 
Robert Wysocki – Szekspir, Weronika Kreft – Kasandra, 
Paweł Hajder – Dionizos, Weronika Żadziłko – Demeter, 
Natalia Płonka – Płonka, Sara Muża – Mużynka, Maria 
Mikulska – Oprawca, Dominik Wójcik – Goethe, Grabarz, 
Kacper Orzechowski – Władca Podziemi Orzech, Malwina 
Wilkowska – Małgorzata, Wiktor Gabor – Wiktor Gabor, 
Adam Szczuko – Adam Na pewno Szczuko, Natalia Tylor – 
Jama, Patryk Wrzałek – Puszkin, Adrian Gajzler – Molier, 
Jakub Weber – Andrew Kuba Webber, Kamil Romanowski – 
Romanowszczi, Mateusz Kreft – Krecizna, Sandra Makowska 
– Sandryna, Lidia Mikulska – Panna Miki-Maki, Paweł Flatau 
– Detu w zaświatach. Współpraca akustyczna – Ryszard 
Sosnowski, projekty plakatów – Ewa Narloch-Kerszka, 
reżyseria – Karol Dettlaff . 

V FESTYN INTEGRACYJNY ,, Z POG ÓRZA LATO RUSZA”- 11 CZERWCA
Zapraszamy do udziału w V Festynie Integracyjnym ,,Z Pogórza 

Lato Rusza”, który odbędzie się 11 czerwca br. na parkingu przy 
Galerii Szperk w Pogórzu (ul. Płk.Dąbka 338). Po raz kolejny sezon 
letni ruszy z Pogórza. O wyjątkową atmosferę tego wydarzenia 
zadba muzyczna gwiazda wieczoru Rafał Brzozowski. Oprócz części 
koncertowej, poza sceną, od godziny 13:00 na wszystkich przybyłych 
czekać będą liczne atrakcje.
 Bogaty program dzienny przewiduje zajęcia dla wszystkich 
grup wiekowych, a także dla całych rodzin. W bloku scenicznym 
zaprezentują się zespoły lokalne, młodzi wokaliści z okolicznych szkół 
i przedszkoli oraz zespoły amatorskie z Gdyni i Gminy Kosakowo. Nie 
zabraknie także wielu konkursów i zabaw. Już dziś zapraszamy do 
udziału w tym wydarzeniu ! Wstęp wolny.

Organizatorzy: Gmina Kosakowo| Kosakowskie Centrum Kultury| Galeria Szperk| Rada Dzielnicy Gdynia Pogórze.

Wszystkim, którzy wspierali Teatr, którzy byli przez ten cały 
czas z nami, naszej wiernej Publiczności – Teatr Młodzieżowy 
Gminy Kosakowo składa serdeczne podziękowania 
i zapowiada kolejne artystyczne przedsięwzięcia. 

Warto również zaznaczyć, że nasz Teatr to nie tylko 
premiery i spektakle. To prężnie działające młodzieżowe 
środowisko artystyczne z prawdziwego zdarzenia, wieczory 
poetyckie, muzyczne, fi lmowe. To ogromna pasja i radość 
z uczestniczenia w ambitnych przedsięwzięciach. A 
nade wszystko – niezapomniana atmosfera na zajęciach 
i warsztatach.  
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IX FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ ,,BŁĘKITNA MELODIA - Z PIOSENKĄ NA FALI”
Zachęcamy wszystkie śpiewające dzieci do udziału w IX Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej – Kosakowo 2017. Tegoroczny Festiwal odbywać się będzie pod 
hasłem Błękitna Melodia – Z piosenką na fali i - wzorem ubiegłorocznych 
edycji – podzielony zostanie na dwa etapy: pierwszy – Przesłuchania 
konkursowe – 18 maja br. od godz. 9:00, natomiast na Koncert Galowy 
Festiwalu zapraszamy 25 maja o godz. 17:00 (wstęp wolny). Udział w nim 
wezmą ci, którzy pomyślnie przebrną eliminacje.
Zarówno przesłuchania konkursowe, jak i Koncert Galowy, odbędą się 

w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 maja 2017 r. do godz. 16:00 
osobiście (w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury – Rewa, 
ul. Morska 56) lub drogą elektroniczną na adres rkis@kosakowo.pl z tytułem: 
Festiwal – zgłoszenie. 
Uwaga: Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
Więcej informacji, Regulamin oraz Kartę zgłoszenia znaleźć można na stronie internetowej www.kosakowo.pl/rkis

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DLA DZIECI „KARUZELA SZTUKI” 
W PIERWOSZYNIE

Już  13 maja w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbędzie się Festiwal 
Twórczości dla Dzieci pn. „Karuzela Sztuki”. Na imprezę złoży się szereg niezwykle 

ciekawych wydarzeń, takich jak: przedstawienia, animacje, warsztaty, 
spotkania z autorami i wydawcami książek oraz wiele, wiele innych. Podczas 
Festiwalu nasi regionalni twórcy będą prezentować swe dzieła, dedykowane 
dzieciom. Nie zabraknie zabawek, wszelkich ozdób i dekoracji o tematyce 
dziecięcej, jak również  literatury dla najmłodszych i tych troszkę starszych. 

Na wszystkie warsztaty i zajęcia, odbywające się w małych salach 
obowiązują zapisy – szczegółowy harmonogram znajduje się na stronach 
internetowych Biblioteki Publicznej w Kosakowie, Kosakowskiego Centrum 

BIBLIOTEKA 
GMINNA

Kultury oraz Urzędu Gminy Kosakowo, a także na Facebooku/Festiwal Twórczości dla Dzieci. Na przedstawienia, pokazy oraz 
animacje i konkursy odbywające się w sali teatralnej - wstęp wolny (nie są wymagane zapisy). 
Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach Festiwalu „Karuzela Sztuki” jest bezpłatny. ZAPRASZAMY!

10.30  „Cudowna kraina bajek Juliana Tuwima”- przedstawienie teatralne, wyk. Wanda Neumann, aktorka Teatru Wybrzeże
11.30 „Przygoda z książką” – animacje i konkursy – Biblioteka Publiczna w Kosakowie
12.30 „Słowem i obrazem” – przerywnik teatralny- Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo 
13.30 „Roztańczone bajki”  - pokaz i otwarte warsztaty baletowe Szkoła Tańca Milo Dance 
14.30 „W poziomkowej krainie” – animacje, zabawy i konkursy,  Przedszkole Niepubliczne „Poziomkowo”
15.30 Zaczarowany świat tańca – pokaz tańca dla dzieci, Szkoła Tańca Milo Dance

Organizatorzy: Pasja Aktywność Wsparcie, 
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, 
Kosakowskie Centrum Kultury

WERNISAŻ MALARSTWA CELINY ZAHOR

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla zaprasza na wernisaż malarstwa 
Celiny Zahor „Co mi w sercu gra”, który odbędzie się 12 maja o godz. 17:00 w budynku Biblioteki 
w Kosakowie.

Wystawa będzie czynna od 12 maja do 7 czerwca 2017 r. w godzinach otwarcia placówki. 

Sponsorzy: 

BIBLIOTEKA ZAPRASZA NA PRELEKCJĘ „BARWY NARODOWE”
Z okazji Dnia Flagi Gminna Biblioteka zaprasza na prelekcję Zygmunta Miszewskiego pt. 
„Barwy narodowe”, która odbędzie się 11 maja 2017 r. o godz. 17:00 w budynku Biblioteki. 
Zapraszamy!
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SUCHY DWÓR
Zbiórka książek w świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze. 
Ogólnopolska akcja organizacji ZACZYTANI. Świetlica 
sołecka w Suchym Dworze przyłączyła się do ogólnopolskiej 
akcji zbiórki książek dla małych pacjentów w szpitalach. 
Dzięki ogromnej hojności mieszkańców Suchego Dworu 

oraz działającej od ponad roku bibliotece w świetlicy sołeckiej, działającej na zasadzie book-
crossingu, udało się zebrać ogromną ilość książek dla potrzebujących pacjentów w całej Polsce. 
Zebrane pozycje zostaną przekazane organizatorom akcji do punktu zbiórki w Gdańsku.
Biblioteka w świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze cieszy się ogromną popularnością wśród 
odwiedzających placówkę uczestników różnych zajęć.  Działalność biblioteki jest bardzo 
prosta i przystępna, nie wymagająca kartotek i wpisów. Wystarczy  odwiedzić świetlicę, 
wypożyczyć  książkę,  a jeśli chcesz ją zachować w zamian przynosisz inną. Do biblioteki 
w Suchym Dworze trafi ło ponad 200 książek o różnej tematyce. Od literatury pięknej, w tym 
lektury szkolne książki dla dzieci, słowniki, poradniki, beletrystyka jak i książki w języku 
angielskim. Gorąco zapraszamy do podzielenia się książką.

REWA 

8 kwietnia br. w Rewie przy pięknej pogodzie wspaniali 
mali artyści pokazali swój kunszt malując świąteczne jaja no 
i oczywiście zające. Świąteczne, pełne radości malowanie zorga-
nizowaliśmy wraz z radą sołecką. Przybyła ponad dwudziestka 
dzieciaków (również z innych miejscowości naszej gminy) za 
co bardzo dziękujemy, również rodzicom. Każdy młody artysta 
otrzymał drobny upominek no i oczywiście wspólne zdjęcie 
musiało być. Wielkie dzięki za wspólną zabawę........ a i Rewa jest 
piękniejsza.

DĘBOGÓRZE 
ZAWODY RODZINNE - rozpoczyna się sezon na zawody wędkarskie nad Stawem w Dębogórzu. W dniu 13 maja  od godziny 
10.00 do godziny 12.00 odbędą się Rodzinne Zawody Wędkarskie dla mieszkańców Dębogórza. W sytuacji, w której 
będą wolne miejsca, zapisywać się mogą również mieszkańcy z innych wiosek - niemniej jednak pierwszeństwo mają 
Dębogórzanie. Zapisy u Sołtysa wsi Dębogórze Józefa Melzera do dnia 9 maja. Pierwsze miejsce uhonorowane zostanie 
Pucharem Wójta Gminy, drugie - Pucharem Księdza Jana Grzelaka, a trzecie miejsce - Pucharem Sołtysa Dębogórza. 
Zapraszamy do wzięcia udziału. Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowa, ksiądz kanonik Jan Grzelak oraz Sołtys i Rada 
Sołecka Dębogórza. 

   
ZAWODY DLA SENIORÓW - W tym samym dniu, tj. w sobotę 13 maja od godziny 13.00 do godziny 15.00 odbędą się 
II Zawody Wędkarskie nad Stawem w Dębogórzu dla Seniorów Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz dla Seniorów wsi Dębogórza. Zdobywca I miejsca otrzyma Puchar Przewodniczącego Gminnego Koła 
PZERiI Gminy Kosakowa Józefa Melzera, za II miejsce przewidziano Puchar Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminnego Koła 
Gminy Kosakowa, dla pozostałych uczestników - inne nagrody. Zapisy: do dnia 9 Maja u Sołtysa Dębogórza. Zapraszamy do 
wzięcia udziału w Zawodach. Organizatorzy: Gminne koło Polskiego Związku Gminne koło Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kosakowa. 

Z ŻYCIA 
SOŁECTW

ALEKSANDER MARKOWC  MISTRZEM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
W KARATE TRADYCYJNYM

1 kwietnia w Ergo Arenie w Gdańsku mieszkaniec naszej Gminy 
Aleksander Markowc (rocznik 2006) zdobył pierwsze miejsce 
w kategorii kata dziewcząt i chłopców 3-1 kyu w Otwartych Mistrzostwach 
Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym. W turnieju brało 
udział 376 zawodników z 8 klubów województwa pomorskiego oraz 
1 klub z zachodniopomorskiego. Zawodnik Aleksander Markowc uczeń 
kl. IV SP w Pogórzu obronił po raz kolejny tytuł mistrza województwa 
pomorskiego w swojej kategorii wiekowej. Rangę zwycięstwa podkreśla 
fakt pokonania zawodników zajmujących medalowe miejsca w zawodach 
na szczeblu europejskim i światowym.
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ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY I SCHRONISKA 
MŁODZIEŻOWEGO  W DĘBOGÓRZU

ŻYWA LEKCJA PRZYRODY - 14 marca br. przedszkolaki uczestniczyły 
w warsztatach przyrodniczych, które poprowadziła pani z Błękitnej Szkoły we 
Władysławowie. Dzieci miały okazję bliskiego kontaktu z owadami tropikalnymi. 
Mogły wziąć do ręki patyczaka Amelkę, karaczana madagaskarskiego Kleopatrę, 
straszyka Boniego przełamując strach i oswajając się z nimi. Zapoznały się 
również z afrykańskim ślimakiem o imieniu Ziemniak. Spotkanie dostarczyło 

dzieciom wielu radości i niezapomnianych wrażeń.
DZIEŃ MATEMATYKI - 16 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień 
Matematyki.Obchody święta rozpoczęli uczniowie klasy V, którzy z tej okazji 
wraz z wychowawcą - nauczycielem matematyki Panią Agnieszką Korczyńską 
przygotowali inscenizację matematyczną pt. "Matematyka da się lubić!". 
W inscenizacji, oprócz uczniów (naszych głównych bohaterów), wystąpili: 
Pitagoras i jego uczniowie, Eratostenes i jego liczby pierwsze oraz Euklides 
i jego „punkciki”. Pitagoras zapoznał uczniów z najważniejszym, sformułowanym 
przez siebie twierdzeniem, zwanym „Twierdzeniem Pitagorasa”; Eratostenes 
przedstawił swój sposób znajdowania liczb pierwszych poprzez wynalezione 

przez siebie „Sito Eratostenesa” a Euklides pokazał „Geometrię Euklidesową”, czyli: punkty, odcinki, proste, okręgi ..., 
itd. W inscenizacji nie zabrakło również Lenia Koszmara Wieczystego i jego szkoły oraz prezentującej się wspaniale ... 
Królowej Nauk, czyli oczywiście Matematyki.Po inscenizacji matematycznej, uczniowie przystąpili do konkursów związanych 
z matematyką, były więc; rebusy, tangramy, krzyżówki, konkurs na skojarzenia matematyczne, ułożenie sześcianu a na koniec 
zbudowanie kopuły geodezyjnej, tj. wielościanu, który odwzorowuje powierzchnię kuli. 

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA- 17 marca w naszej szkole zrobiło się zielono. Prawie 
wszyscy – dzieci i nauczyciele - mieli na sobie coś zielonego: opaski, oryginalne 
kapelusze, koszulki, spodnie, spódniczki, wymalowane twarze. Korytarz szkolny 
ozdobiony został zielonymi koniczynkami, a wszystko dlatego, że obchodziliśmy 
Dzień św. Patryka.
Głównym celem obchodów dnia patrona Irlandii była promocja kultury, historii 
i tradycji „Zielonej Wyspy”. Od samego rana podczas przerw uczniowie świętowali 
przy wspólnie przygotowanych potrawach, oczywiście w kolorze zielonym. Na 
stole królowała zielona galaretka, babeczki z zielonym lukrem, zielone ciasto 
Shrek, sałatki warzywne oraz wiele innych przysmaków. Bardzo dziękujemy 
rodzicom za pomoc i zaangażowanie, gdyż dochód ze sprzedaży słodkości (430zł) 
został przeznaczony na szlachetny cel - pomoc humanitarną dzieciom z Syrii.

MAŁY MISTRZ MATEMATYKI KLAS 
III - 28 maca odbył się fi nał szkolnego konkursu „Mały Mistrz Matematyki” 
klas trzecich. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów z najlepszymi wynikami 
z I etapu. Tytuł Małego Mistrza Matematyki zdobył Cezary Dwojak 
z klasy III b ( 47pk./48 pkt.). Wicemistrzem została Zuzanna Łykowska 
z klasy III b (39 pkt./48 pkt.), trzecie miejsce zajęli  Klaudia Kaczyńska  klasa IIIa 
i Robert Sitek klasa III b  (33pkt. 48 pkt.).

NIEBIESKI PUCK- ŚWIATOWE DNI 
AUTYZMU-Puckie Dni Autyzmu 2017 ofi cjalnie rozpoczęły niebieski kwiecień. 
Pucka starówka po raz kolejny zapełniła się autystycznymi dziećmi i młodzieżą 
oraz ich koleżankami i kolegami ze szkól i przedszkoli. Autyści otrzymali też 
symboliczny, niebieski klucz do bram Pucka.
Uczennica z naszej szkoły Oliwia Kurpiers otrzymała WYRÓŻNIENIE 
w Powiatowym Konkursie Plastycznym na plakat „Autyzm, błękitny świat, 

a w nim..." który miał za zadanie przekazać w atrakcyjny 
sposób wiedzę, że wśród nas żyją osoby ze spektrum 
autyzmu, kształtować tolerancyjne postawy w stosunku do 
tych osób, integrować osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi i kształtować twórcze myślenie 
i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji.
WIOSENNE MISTRZOSTWA ZIEMI PUCKIEJ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH - Przełaje w Pucku, 
wiosna 2017. Sztandarowa impreza najstarszego i najbardziej utytułowanego klubu - LKS 
Ziemi Puckiej co roku wyłania kilkunastu sportowo uzdolnionych młodych biegaczy. Nie 
inaczej było i tym razem. Jako pierwsi na linii startu stanęli uczniowie szkół podstawowych. 
Dystans, jaki mieli pokonać to ok. 900 metrów. Trasa niezmiennie taka sama. Początek 
na stadionie, później okrążenie w parku przy zatoce i ulicą Lipową ponowne wbiegnięcie 

na pucki stadion. Miło na poinformować, ze uczennica klasy 6a - Zuzanna Krupko zdobyła brązowy medal!
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

Z ŻYCIA 
SZKÓŁ
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XIII WORLD HARASUTO CUP 2017- 9 kwietnia nasza uczennica Roksana Rogalska wzięła udział 
w Pucharze Świata Harasuto Cup w Łodzi.  Każdy kto interesuje się tym sportem to wie, że zdobyć 
medal na tych zawodach nie jest łatwo! Roksana zaczęła od wygranej 4:0 z zawodniczką ze Słowacji. 
Kolejna runda to 2:0 z Ukrainką, półfi nał bardzo wyrównany ale zwycięski 2:1 i na sam koniec FINAŁ 
1:0 z dziewczyną z klubu z Poznania ! Kategoria Kumite U12 + 40 kg zdobyta ! Przeogromna radość 
Roksany,jej rodziców i trenerów ! 6 lat treningów zaowocowało ! 

PRZEDSZKOLE W REWIE
INNOWACJA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU REWIE- Od września  realizujemy innowację „Ogródek 
św. Rocha”. Zgodnie z jej założeniami dzieci poznają treści dotyczące uprawy roślin, uczą się sadzić, 
pielęgnować i zbierać dary natury, co jest atrakcyjnym wzbogaceniem treści 
przyrodniczych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 
W pierwszy dzień wiosny posialiśmy nasiona. W Dniu Ziemi wspólnie z rodzicami 
i dziadkami przedszkolaków, małe rośliny przesadziliśmy do donic zakupionych 
przez Radę Sołecką wsi Rewa. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam 
w realizacji tego przedsięwzięcia.
Rodnô mòwa 2017- 12 kwietnia w Checzy Nordowych Kaszubów rozbrzmiewała 
mowa kaszubska. 42 recytatorów z gminy Kosakowo wzięło udział w gminnych 
eliminacjach Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodnô 
mòwa”. Oceniani byli przez Weronikę Korthals, Wiktorię Śliwińską, Danutę 
Tocke i Franciszka Sorn.  Najlepsi będą reprezentować gminę podczas eliminacji 
powiatowych w Starzynie. Trzymamy kciuki! 
Wyniki:
Kategoria „Przedszkole” - I m. – Aleksandra Szefka; II m. – Michalina Bullmann; III m. – Jakub Markowc i Marta Koszałka. 
Wyróżnienia – Martyna Reszczyńska i Julia Dobryłko
Kategoria „Klasy I – III” - I m. – Mateusz Koszałka; II m. – Mateusz Wajda; III m. – Julia Skóra
Wyróżnienia – Patryk Baran i Julia Kwiatkowska
Kategoria „Klasy IV – VI” - I m. – Oliwia Kreft; II m. –Agata Szefka; III m. – Zofi a Michałowska i Patrycja Łochowska, Wyróżnienie 
– Julia Dziemińska
Kategoria „Gimnazjum” - I m. –Magdalena Mikulska; II m. – Julia Piotrowska; III m. – Wiktoria Bober

„RODZINNA PALMA WIELKANOCNA”- Tradycyjnie tuż przed Wielkanocą odbył się konkurs  
na „Rodzinną  palmę wielkanocną”. Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru 
związanego ze Świętami Wielkanocnymi. Stwarza on okazję do międzypokoleniowej 
działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju 
własnoręcznego robienia palm.
Część palm została sprzedana na terenie szkoły. Kwota 150 zł oraz pozostałe prace zostały 
przekazane Parafi alnemu Zespołowi Caritas  działającemu przy parafi i Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Pierwoszynie z przeznaczeniem na pomoc potrzebującym.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOSTACH
POWITANIE WIOSNY- Zespół Szkolno-Przedszkolny na dobre powitał wiosnę. 
W ciepłych, kolorowych barwach urządzono pochód wiosenny. Każda klasa przygotowała 
wizerunek Pani Wiosny i zaprezentowała podczas wspólnego, wiosennego apelu. Po 
apelu uczniowie klas trzecich powędrowali z „kaszubską marzanną” do Mechelinek, by 
utopić ją w wodach Bałtyku. Sądząc po pogodzie pożegnanie zimy było skuteczne, a my 
możemy cieszyć się słońcem i coraz cieplejszymi dniami. 

„TAK, POMAGAM”- 24 i 25 marca w ramach współpracy z Caritas 35 uczniów Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Mostach wzięło udział w charytatywnej akcji „Tak, pomagam”. 
Akcja polegała na zorganizowaniu przedświątecznej zbiórki produktów spożywczych dla 
podopiecznych Caritas. 

ZASŁUŻONA EMERYTURA- 28 marca w czasie uroczystego apelu pożegnaliśmy odchodząca 
na zasłużoną emeryturę panią Barbarę Pospychałę. Przez wiele lat pani Basia pracowała 
w sekretariacie naszej szkoły. Przez wszystkie te lata dała się 
poznać jako osoba bardzo kompetentna i życzliwa. Pomocna 
dla wszystkich pracowników szkoły i dla uczniów. Zawsze 

życzliwa i troskliwa, była lubiana przez wszystkie dzieci. Potem były kwiaty, wspólne 
zdjęcia, życzenia i ciepłe słowa, pełne smutku z racji rozstania, ale i wdzięczności za 
tyle lat wspólnej pracy. Pani Basiu dziękujemy i życzymy Pani wielu wspaniałych chwil 
i wspaniałych przeżyć. Będziemy tęsknić.

„POLA NADZIEI”- 2 kwietnia na Pomorzu miała miejsce charytatywna akcja pod hasłem 
”Pola Nadziei na Pomorzu 2017”. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego klas 4- 6 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mostach kwestowali w Rewie na rzecz Stowarzyszenia 
im. św. Wawrzyńca w Gdyni. Każdy darczyńca został obdarowany żonkilem- symbolem 
nadziei. Datki przekazano na potrzeby chorych przebywających w hospicjum.
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PODWIECZOREK LITERACKI- 6 kwietnia uczniowie uczący się języka kaszu-
bskiego wzięli udział w Podwieczorku Literackim z Romanem Drzeżdżonem. 
Spotkanie zorganizowane zostało przez Forum Kaszubskiej Kultury w Gdyni. 
W czasie spotkania pisarz, felietonista, pracownik Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – Roman Drzeżdżon, przedstawił 
obrzędy i zwyczaje związane z okresem Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy na 
Kaszubach. Dla uczniów była to oryginalna lekcja języka kaszubskiego.

WYCIECZKA DO PIEKARNI -17 marca 8 – osobowa grupa dzieci z oddziałów przedszkolnych  
i klas pierwszych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mostach gościła w ,,Piekarni 
U Skierki” w Rumi. Jest to rodzinna fi rma z wieloletnią tradycją powstała w 1934 roku. 
W piekarni do wyrobu ciasta nie używa się maszyn przemysłowych, a ciasto zagniatane 
jest ręcznie. Dzieci miały okazję zobaczyć na czym polega praca piekarza i samodzielnie 
spróbować jak wypieka się pieczywo.  Z  ogromnym zaciekawieniem obserwowały jak 
w piecu rosną  ulepione 
przez nich  wytwory. Gotowe, 

pachnące pieczywo zabrały do domu, aby poczęstować 
najbliższych i pochwalić się swoją pracą.

SZKOŁA PODSTAWOWA W POGÓRZU
GMINNE MISTRZOSTWA W PIŁCE KOSZYKOWEJ- 27.03.na 
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu odbyły 
się Mistrzostwa Szkół Podstawowych gminy Kosakowo 
w Koszykówce.Do rywalizacji w kategorii dziewcząt i chłopców 
przystąpili reprezentanci Mostów, Dębogórza i Pogórza. Po 
uroczystym przywitaniu uczestników przez dyrektora szkoły 
pana Rafała Juszczyka oraz krótkiej rozgrzewce, sędzia 
główny pan Marcin Pustówka rozpoczął sportowe zmagania 
młodych koszykarzy. Po prawie trzy godzinnej walce pod 
koszykarskimi tablicami wyłoniono mistrza gminy Kosakowo 
Szkół Podstawowych w Koszykówce. 

W kategorii dziewcząt zdecydowanie zwyciężyły uczennice szkoły w Mostach przed Pogórzem i Dębogórzem. W kategorii 
chłopców bezkonkurencyjni okazali się gospodarze wysoko wygrywając z zespołem z Mostów ( 54 :0) i z zespołem z 
Dębogórza (54 ; 2).

KIERMASZ NA RZECZ HOSPICJUM-W niedzielę przed kościołem 
w Kosakowie uczniowie z Samorządu Szkolnego ze Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu pod opieką pani Elizy Filipowicz przez kilka godzin prowadzili 
kiermasz pod chmurką. Sprzedawali na nim - zbierając pieniądze na 
rzecz Hospicjum Dziecięce Gdynia Bursztynowa Przystań - własnoręcznie 
wykonane ozdoby w stylu decoupage. Osoby idące na mszę i wychodzące 
z kościoła chętnie wspierały dziecięcą akcję. Ile zebraliśmy - jeszcze nie 
wiadomo, ale najważniejsze, że i dzieci, i kupujący pomagali z serca.

ODYSEJA UMYSŁU 2017- „ŚWIAT ZMIENIA SIĘ CORAZ SZYBCIEJ… - 
Odyseja Umysłu® to przyjazny program edukacyjny realizowany 
w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział 
kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad 

polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.Naszym celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy 
młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces 
twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.
Tekst przedrukowany z ofi cjalnej strony Odysei Umysłu w Polsce. Więcej informacji na www.odyseja.org.

ODYSEJA UMYSŁU W SP POGÓRZE. Przygoda z Odyseją Umysłu w Szkole Podstawowej w Pogórzu rozpoczęła się w 2004 
roku. Inicjatorką była ówczesna pani Dyrektor Elżbieta Czaja. Początki nie były łatwe, ale już w kolejnym roku drużyna 
z naszej szkoły zdobyła Wicemistrzostwo Polski. Do dzisiaj nasza szkoła zdobywała tytuły Mistrzów i Wicemistrzów 
Polski, nagroda Ranatra Fuska za wybitną kreatywność, reprezentowała kraj na Eurofestiwalach i Finałach Światowych. 
Największym sukcesem jest zdobycie w 2013 roku Mistrzostwa Świata.

ODYSEJA UMYSŁU 2017. W całym projekcie w szkole w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyło około 30 uczniów, z czego 
w konkursie brały udział 2drużyny 7-osobowe. Jedna z drużyn zdobyła Mistrzostwo Polski i prawo reprezentowania Polski 
na Finałach Światowych w USA. W bieżącym roku, nasza zwycięska drużyna rozwiązując problem „Postaw na zestaw” 
przygotowała 15-gramową konstrukcję z drewna balsa i kleju, i  ułożyła na niej odważniki o wadze 110 kg. Drużyna 
była bezkonkurencyjna zarówno w eliminacjach regionalnych jak i fi nałach ogólnopolskich, zwyciężając we wszystkich 
punktowanych kategoriach.
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GIMNAZJUM W KOSAKOWIE

DZIEŃ TEATRU W GIMNAZJUM -Sportowa hala Gimnazjum w Kosakowie 
zamieniła się na jeden dzień w teatralną scenę. Uroczyste, teatralne, 
obchody Dnia Teatru miały miejsce w poniedziałek 27 marca br.  

A w programie Dnia było m.in. przedstawienie II części „Dziadów” Adama 
Mickiewicza w wykonaniu klasy artystycznej IIE pod kierunkiem p. Sylwii 
Stępniewskiej, rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy plakat teatralny 
oraz kostium, quiz wiedzy o dramacie i znajomości utworów dramaty-
cznych, takich jak : „Balladyna”, „Romeo i Julia”, „Zemsta”.  Prowadzący, 
teatrolog dr Karol Dettlaff  udzielał też wskazówek warsztatowych 

i zasiadał w jury.

Po przedstawieniu scenek teatralnych w języku polskim oraz angielskim 
zapadły rozstrzygnięcia konkursu:
Najlepsza aktorka: Sandra Pieczyńska
Najlepszy aktor: Daniel Smakosz
Najlepsza scenka: klasa IId - pierwsze miejsce, klasa Ie - drugie miejsce, 
klasa IIIb - trzecie miejsce.
Najlepszy plakat /afi sz teatralny : pierwsze miejsce klasa IId, drugie miejsce 
klasa IIIa, trzecie miejsce klasa If

SUKCES W POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM - Uczennice naszego Gimnazjum brały udział w eliminacjach 
powiatowych XXXIV KONKURSU RECYTATORCKIEGO POEZJI I PROZY POLSKIEJ, który odbył się w Pucku 29 marca br.  
W konkursie uczestniczyły MARIA MIKULSKA Z KL. IIE i MARTYNA SZARNECKA Z KL. IE. Dziewczęta przygotowywały się do 
występu pod kierunkiem pani SYLWII STĘPNIEWSKIEJ i pani KATARZYNY RUDECKIEJ. Gimnazjalistki  deklamowały wiersze 
poetów polskich, którymi wcześniej wygrały eliminacje szkolne.  

PIERWSZE MIEJSCE, spośród osiemnaściorga uczestników, zajęła MARTYNA SZARNECKA.  Wyjątkowe, że  zwycięstwo 
przypadło uczennicy pierwszej klasy.   

WIOSENNY HALOWY MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 
DYREKTORA GIMNAZJUM - Nasza piłkarska drużyna Gimnazjum wygrała 
Wiosenny Halowy Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej! Co nas cieszy, to fakt, 
że rozwija się idea turniejów piłkarskich rozgrywanych od tego roku szkolnego 
w Gimnazjum w Kosakowie. 

Oprócz drużyn z klas naszego Gimnazjum przybyli i przystąpili do rywalizacji 
goście, czyli drużyny z Kostkowa, Żelistrzewa, Mrzeżyna i drużyna z Zespołu 
Szkół Katolickich im. Jana Pawła II z Gdyni Obłuża. 

Cele turnieju z 29 marca 2017 r. to popularyzacja gry w piłkę nożną, integracja 
młodzieży i dostarczanie radości ze współzawodnictwa. Organizatorami 
turnieju byli: Dyrekcja Gimnazjum w Kosakowie i nauczyciele wychowania 
fi zycznego z Gimnazjum. 

SUKCES WOKALISTKI  Nasza uczennica Magdalena Mikulska zajęła II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 
"Piosenki Marka Dutkiewicza", który odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie.

POLA NADZIEI Po raz szósty pomorskie hospicja przeprowadziły wspólną zbiórkę na rzecz swych podopiecznych. 
Od Pucka po Gdańsk żółty wiosenny kwiatek był znakiem solidarności z odchodzącymi od nas osobami u kresu życia.
Także w Galerii Szperk pojawili się wolontariusze w żółtych koszulkach. W zamian za najdrobniejszy datek na rzecz 
podopiecznych hospicjów wręczali żonkile. Uczniowie z naszego Gimnazjum włączyli się w tę akcję i przez kilka godzin 
1 kwietnia br. kwestowali w SZPERKu. Zbierali pieniądze na rzecz hospicjum, a darczyńcom wręczali żonkile.

SIATKARKI Z GIMNAZJUM - 27 i 28 marca br. uczennice i uczniowie naszej szkoły brali udział w XVIII Powiatowej 
Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej, która odbyła się w sali sportowej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Pucku.
W turnieju zwyciężyli uczniowie Gimnazjum Ogólnokształcącego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku (dziewczęta) 
oraz obrońcy tytułu Gimnazjum im. Jana Pawła II z Jastarni (chłopcy).  Nasi uczniowie walczyli dzielnie i zajęli miejsca 
- IV chłopcy i V dziewczęta.



13

S P O R T

WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ:
„SZTORM MOSTY CUP 2017” U-11 I U-10

9 kwietnia na obiekcie sportowym przy Złotych 
Piaskach w Gminie Kosakowo rozegrany został turniej 

piłki nożnej dla roczników 2006 (U-11) i 2007 (U-10). W zawodach wzięło udział 27 drużyn 
z województwa pomorskiego oraz po jednej z zachodniopomorskiego i kujawskopomorskiego, 
co dało ponad 350 zawodników i trenerów. 
W roczniku 2007 przyjęty został system grup eliminacyjnych i grup 
fi nałowych: tzw. Ligi Europejskiej i Ligi Mistrzów. W roczniku 2006 grano w 
systemie „każdy z każdym”. Rozegrano 158 spotkań.

Rocznik 2006
Najlepszy zawodnik turnieju: Martin Małkowski (SI Arka I Gdynia 2007)
Najlepszy strzelec turnieju: Krzysztof Kopitzki (GKS Sztorm I Mosty)
Najlepszy bramkarz turnieju: Dawid Rochnowski (Arka Gdynia 2006)

Rocznik 2007 – Liga Mistrzów:
Najlepszy zawodnik turnieju: Aleksander Łukasiewicz (SI Arka „B” Gdynia 2007)
Najlepszy strzelec turnieju: Łukasz Filipkowski ( UKS Neo-System Gol Brodnica)
Najlepszy bramkarz turnieju: Hubert Rinkel (UKS Neo-System Gol Brodnica)

Rocznik 2007 – Liga Europejska:
Najlepszy zawodnik turnieju: Oskar Bednarczyl (GKS Sztorm Mosty 2007)
Najlepszy strzelec turnieju: Maciej Zając (GKS Kowale 2007)
Najlepszy bramkarz turnieju: Krystian Miakinków (GKS Kowale 2007)

Wyniki na stronie internetowej.
Na koniec organizatorzy pragną złożyć podziękowania wszystkim, którzy wsparli organizację turnieju, tj.: Wójtowi Gminy 
Kosakowo, Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Prime System Sp. z o.o., Firmie Sikora, Bankowi Pocztowemu, Zakładom 
Mięsnym Nowak. Dziękujemy. 
(tr. Adam Mackiewicz, GKS Sztorm Mosty)

SPORT

XX BIEGOWE GRAND PRIX POWIATU 
PUCKIEGO – II ETAP 

13 maja 2017 r. odbędzie się drugi etap XX Biegowego 
Grand Prix Powiatu Puckiego  o Puchar Starosty Powiatu 
Puckiego. Juniorzy do lat 15 będą mieli do pokonania dystans 
ok. 2,5 km, a biegacze z kategorii Open – ok. 5 km. 
Tegoroczna trasa zaczynać się będzie i kończyć przy 
pętli autobusowej w Mechelinkach i prowadzić wzdłuż 
klifu, a następnie leśnymi i polnymi drogami Mechelinek 
i Pierwoszyna. Start: godz. 10.00. Zapisy na miejscu od godz. 
8.30 do 9.30. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można 
pod numerem telefonu 58 660 43 04. Udział w imprezie 
jest bezpłatny. Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo, 
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Starostwo 
Powiatowe w Pucku. Kolejny etap zawodów odbędzie się 
w Krokowej 24 czerwca br.



N A G ŁÓ W E K

14

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

Marian Augustynowicz z Pogórza, lat 63 Zofia Matea z Mostów, lat 84
Kazimiera Piotrowska z Pogórza, lat 91 Dorota Popiołek z Dębogórza, lat 50
Magdalena Sawa z Kosakowa, lat 32 Adam Stróżyk z Suchego Dworu, lat 67

Anastazja Wenta z Dębogórza Wybudowania, lat 95

NABÓR DO GRUPY PIŁKI NOŻNEJ W ROCZNIKACH 2010-2012

Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty prowadzi nabór dzieci do grupy młodzieżowej w roczniku 2010-2012. 
Więcej informacji u trenera Michała Michalskiego pod nr. telefonu 507 625 650.

ROZGRYWKI V LIGI – RUNDA WIOSENNA SEZONU 2016/2017

Trwają rozgrywki V ligi. Drużyna GKS Sztormu Mosty po 4 kolejkach rundy wiosennej pod wodzą 
nowego trenera Aleksandra Cybulskiego już dwukrotnie wygrywała na własnym boisku: 2:1 z Orłem 
Trąbki Wielkie (bramki Błażeja Białka i Radosława Kupca) i 3:1 z KS Mściszewice (bramki Radosława 
Kupca (dwie) i Mohameda Doumbouya); doznała również 2 wyjazdowych porażek: 1:3 z liderem 
tabeli Wikędem Luzino (bramka Mirosława Mellera) i 0:1 z Kaszubami Połchowo, i raz zremisowała – 
0:0 w wyjazdowym meczu z Sokołem Ełganowo.

Terminarz najbliższych meczów ligowych:
- 22. kolejka, 29 kwietnia (sob.), 11.00: Sztorm Mosty – Eko-Prod Szemud,
- 23. kolejka, 3 maja (śr.), 12.00: Polonia Gdańsk – Sztorm Mosty,
- 24. kolejka, 6 maja (sob.), 11.00: Sztorm Mosty – MKS Władysławowo,
- 25. kolejka, 13 maja (sob.), 14.00: Czarni Pruszcz Gdański – Sztorm Mosty,
- 26. kolejka, 20 maja (sob.), 11.00: Sztorm Mosty – Orlęta Reda,
- 27. kolejka, 28 maja (niedz.), 13.00: KS Kamienica Królewska – Sztorm Mosty.

Sztorm Mosty – Orzeł Trąbki Wielkie 2:1 Sztorm Mosty – Orzeł Trąbki Wielkie 2:1 Sztorm Mosty – KS Mściszewice 3:1
Sztorm Mosty – KS Mściszewice 3:1 Sztorm Mosty – KS Mściszewice 3:1

 Rozgrywki V ligi – runda wiosenna sezonu 2016/2017

Trwają rozgrywki V ligi. Drużyna GKS Sztormu Mosty po 4 kolejkach rundy wiosennej pod wodzą nowego trenera Aleksandra 
Cybulskiego już dwukrotnie wygrywała na własnym boisku: 2:1 z Orłem Trąbki Wielkie (bramki Błażeja Białka i Radosława 
Kupca) i 3:1 z KS Mściszewice (bramki Radosława Kupca (dwie) i Mohameda Doumbouya); doznała również 2 wyjazdowych 
porażek: 1:3 z liderem tabeli Wikędem Luzino (bramka Mirosława Mellera) i 0:1 z 
Kaszubami Połchowo, i raz zremisowała – 0:0 w wyjazdowym meczu z Sokołem 
Ełganowo.

Terminarz najbliższych meczów ligowych:
- 22. kolejka, 29 kwietnia (sob.), 11.00: Sztorm Mosty – Eko-Prod Szemud,
- 23. kolejka, 3 maja (śr.), 12.00: Polonia Gdańsk – Sztorm Mosty,
- 24. kolejka, 6 maja (sob.), 11.00: Sztorm Mosty – MKS Władysławowo,
- 25. kolejka, 13 maja (sob.), 14.00: Czarni Pruszcz Gdański – Sztorm Mosty,
- 26. kolejka, 20 maja (sob.), 11.00: Sztorm Mosty – Orlęta Reda,
- 27. kolejka, 28 maja (niedz.), 13.00: KS Kamienica Królewska – Sztorm Mosty.
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Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl

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

Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI

ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław

www.argi.pl

Ważniejsze telefony:
• Biuro Obsługi Interesanta UG Kosakowo: 81-198 Kosakowo, 

ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 43.
• Sekretariat Wójta Gminy Kosakowo: 81-198 Kosakowo, 

ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00.
• Biuro Rady Gminy Kosakowo: 81-198 Kosakowo, 

ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 25.
• Kosakowskie Centrum Kultury: 81-198 Rewa, ul. Morska 56, 

tel. 58 620 06 95.
• Gminna Komisja Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 81-198 Rewa, ul. Morska 56, tel. 58 620 
06 95.

• Gimnazjum w Kosakowie: 81-198 Kosakowo, 
ul. Żeromskiego 11,
dyrektor Marzena Korzeniewska, tel. 58 679 23 90, 
e-mail: gim.kosakowo@wp.pl

• Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego im. Obrońców Kępy Oksywskiej w 
Dębogórzu: 81-198 Dębogórze, ul. Pomorska 30,

dyrektor Halina Foltynowicz, tel. 58 679 13 25 
lub 58 731 98 62, e-mail: spdebogorze@poczta.onet.pl

• Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Piotra Dunina 
w Mostach: 81-198 Mosty, ul. Szkolna 16,
dyrektor Anna Szymborska, tel. 58 679 13 21, 
e-mail: spmosty@epf.pl

• Szkoła Podstawowa im. Kadm. Xawerego Czernickiego 
w Pogórzu: 81-198 Pogórze, ul. Szkolna 15,
dyrektor Rafał Juszczyk, tel. 58 665 76 30, 
e-mail: sp-pogorze@wp.pl

• Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie: 
81-198 Kosakowo, ul. Fiołkowa 2A, dyrektor Anna Paturej, 
tel. 58 735 46 56, e-mail: biblioteka@kosakowo.pl

• Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo: 
81-198 Kosakowo, ul. Rzemieślnicza 1, 
prezes Franciszek Sorn.

• Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie”: 81-198 Dębogórze, 
ul. Pomorska 18, prezes Hildegarda Skurczyńska.

• Zespół „Kosakowianie” przy ZKP o. Dębogórze-Kosakowo.

• Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty”: 81-198 
Kosakowo, ul. Złote Piaski, prezes Antoni Wica, tel. 608 
276 893.

• Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze”: 81-198 
Dębogórze, ul. Pomorska 30, prezes Mariusz Wiński, tel. 602 
385 709.

• Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”: 81-198 Kosakowo, ul. 
Żeromskiego 11, prezes Kazimierz Wróbel, tel. 504 005 439.

• Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze”: 81-
198 Pogórze, ul. Szkolna 15, prezes Wojciech Niemkiewicz, 
tel. 694 138 147.

• Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa”: 81-198 Rewa, 
ul. Koralowa, szef szkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 
498 422.

• Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki”: 81-198 
Mechelinki, ul. Nadmorska 41, sekretarz Wiesław Chojnacki, 
tel. 696 532 152.

• Akademia Piłkarska „Sokół Kosakowo”: 81-198 Pogórze.
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KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO
Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

MAJ 2017

Cz, 04.05.2017-
Śr, 10.05.2017 - VI Gminny Plener Malarski Wójt Gminy

Biblioteka w Kosakowie Mechelinki

Pn, 08.05.2017 12:30 72. Rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie Wójt Gminy Pomnik Żołnierzy WP i AR,
Kwatera w Kosakowie

Cz, 11.05.2017 10:00 Gminny konkurs mitologiczny „Mitologia Indii” ZS-P w Mostach Dom Kultury 
w Pierwoszynie

Cz, 12.05.2017 17:00 Wernisaż wystawy malarstwa Celiny Zahor
(wystawa potrwa do 07.06.2017 r.) Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

So, 13.05.2017 10:00 Festiwal Twórczości dla Dzieci ,,Karuzela sztuki”

,,Pasja, Aktywność, 
Wsparcie”

- Agnieszka Stanek-
Pacholczyk

Biblioteka w Kosakowie
Kosakowskie Centrum 

Kultury

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

So, 13.05.2017 10:00 XX Biegowe GP Pow. Puckiego o Puchar Starosty / 2. etap Wójt Gminy
LKS Puck

Pętla autobusowa 
w Mechelinkach

So, 13.05.2017 10:00 Rodzinne Zawody Wędkarskie dla mieszkańców 
Dębogórza

Wójt Gminy Kosakowo
Ksiądz Kanonik Jan 

Grzelak
Sołtys i Rada Sołecka 

wsi Dębogórze

Staw w Dębogórzu

So, 13.05.2017 13:00

Zawody Wędkarskie dla Seniorów 
(mieszkańców wsi Dębogórze)

 oraz Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów
   Rencistów i Inwalidów

Gminne Koło Polskiego 
Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów 
Stowarzyszenie Sołtysów 

Gminy Kosakowo

Staw w Dębogórzu

So, 13.05.2017 11:00 Uroczyste Otwarcie Sezonu Żeglarskiego Yacht-Club Rewa Przystań w Rewie
Śr, 17.05.2017 10:00 Międzyszkolny Konkurs Ortografi czny klas III SP w Pogórzu SP w Pogórzu

Cz, 18.05.2017 09:00 Festiwal Piosenki Dziecięcej - przesłuchania konkursowe
Wójt Gminy

Kosakowskie Centrum 
Kultury

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

So, 20.05.2017 10:00 Turniej Siatkówki Plażowej ,,Kosakowo Volley”
Stowarzyszenie Aktywne 

Kosakowo
Sołtys wsi Kosakowo

Boisko do siatkówki 
plażowej przy ul. Nad 
Stawem w Kosakowie

Cz, 25.05.2017 17:00 Festiwal Piosenki Dziecięcej - fi nał
Wójt Gminy

Kosakowskie Centrum 
Kultury

Dom Kultury w 
Pierwoszynie

So, 27.05.2017 16:00 Maraton Aqua Fitness Pływalnia w Kosakowie Pływalnia w Kosakowie

CZERWIEC 2017

N, 04.06.2017 12:00-
16:00 Gminny Dzień Dziecka

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum 

Kultury

Plac przy ul. Żeromskiego 
w Kosakowie

N, 04.06.2017 15:00 XII Spotkania Chóralne Wójt Gminy
Chór Morzanie

Dom Kaszubski 
w Dębogórzu

Cz, 08.06.2017 17:00 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Bogdan 
(wystawa potrwa do 04.07.2017 r.) Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Pt, 09.06.2017 - Podsumowanie Międzynarodowego projektu Natura – III 
edycja : Tradycje narodowe i regionalne

Gminne szkoły 
podstawowe 
Wójt Gminy

KTOS, NSZZ Solidarność 
Pracowników Oświaty w 

Gdyni

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

So, 10.06.2017 11:00 XVI Przegląd Pieśni o Morzu „Jantarowi Bôt”
Wójt Gminy

ZKP o. Dębogórze-
Kosakowo

Checz Nordowych 
Kaszubów w Kosakowie

N, 11.06.2017 13:00
Festyn Integracyjny „Z Pogórza Lato Rusza”
pod patronatem Prezydenta Miasta Gdynia

Gwiazda programu: Rafał Brzozowski

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum 

Kultury
Rada Dzielnicy Gdynia 

Pogórze
Galeria Szperk

Plac przy Galerii Szperk
w Pogórzu

Pn, 12.06.2017 12:30 Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II Gimnazjum w Kosakowie Gimnazjum w Kosakowie

So, 17.06.2017 16:00 Uroczysta sesja popularnonaukowa
Wójt Gminy

Kosakowskie Centrum 
Kultury

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

So, 17.06.2017 18:00 Uroczystość Odsłonięcia Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei
Zasłużonych Ludzi Morza im. Marsz. Józefa Piłsudskiego

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum 

Kultury

Aleja Zasłużonych Ludzi 
Morza w Rewie

N, 18.06.2017 9:00 Memoriał Teresy Remiszewskiej Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Wt, 20.06.2017 10:00 IV Gminne Regaty dla Dzieci i Młodzieży Wójt Gminy
Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Cz, 22.06.2017 17:00 Zakończenie roku szkolnego Gimnazjum Kosakowo Gimnazjum w Kosakowie Gimnazjum w Kosakowie

Pt, 23.06.2017 - Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Szkoły w Gminie 
Kosakowo Szkoły w Gminie Kosakowo

23-26.06.2017 Sobótki Sołeckie
Wójt Gminy

Sołtysi 
Rady Sołeckie

Tereny wsi

23-24.06.2017

18:00 Święto Patrona wsi Pierwoszyno - Sobótka Sołecka (23.06)

Sołtys i Rada Sołecka
wsi Pierwoszyno

Boisko przy ul. Bocznej 
i Rumskiej

17:45 Święto Patrona wsi Pierwoszyno - Msza Św. (24.06)
Kościół pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w 
Pierwoszynie

18:30 Święto Patrona wsi Pierwoszyno - Poczęstunek 
dla Mieszkańców Sołectwa (24.06)

Dom Kultury w 
Pierwoszynie

Śr, 28.06.2017 15:00 „Open'er Festival” (dzień 1.), teren otwarty 
od 15:00 do 4:00 Alter Art Teren lotniska Gdynia-

Kosakowo

Cz, 29.06.2017 15:00 „Open'er Festival” (dzień 2.), teren otwarty 
od 15:00 do 4:00 Alter Art Teren lotniska Gdynia-

Kosakowo

Pt, 30.06.2017 15:00 „Open'er Festival” (dzień 3.), teren otwarty od 15:00 do 
4:00 Alter Art Teren lotniska Gdynia-

Kosakowo
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UWAGA! 
Nieodpłatny odbiór dużych, zużytych sprzętów 

RTV i AGD z domów i mieszkań! 
 
 
Co odbieramy? 
Duży sprzęt RTV i AGD (elektroodpady) o wadze 
powyżej 20 kg. 
 
Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny 
i pochodzący z gospodarstw domowych. Zbiórka nie 
dotyczy odpadów pochodzących z działalności 
gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający 
sprzęty nie świadczą usługi ich demontażu 
z zabudowy. 
 
Przygotowanie sprzętu do odbioru 
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. 
Lodówka powinna być rozmrożona. Należy także 
zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy oraz 
wymontować sprzęt z zabudowy. 
 
Terminy odbiorów 
Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie. 
Termin zostanie potwierdzony telefonicznie przez pracowników Związku. 

Wystarczy zadzwonić: 58 624 66 11 

lub wypełnić formularz: www.kzg.pl/gospodarka/gospodarka-odpadami/formularz 
 
Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we własnym zakresie - Punkt Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych w Kosakowie znajduje się przy ul. Chrzanowskiego 44 (teren 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.) i jest czynny od poniedziałku do piątku w 
godzinach 15:00-18:00, a w soboty w godzinach 9:00-15:00. 
 
Więcej informacji odnośnie zbiórek odpadów (także zbiórek objazdowych), ich przedmiotu i zasad, 
odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.kzg.pl oraz uzyskają pod numerem telefonu 58 
624 66 11. Zachęcamy też do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie naszej 
działalności. 
 


