
R A D Y  I  W Ó J TA  G M I N Y  K O S A K O W OÓNR 5/2017

KOSAKOWO

Maj 2017 r.

Z POGÓRZA LATO RUSZA

W niedzielę 11 czerwca od godz. 13:00 do 22:30 bawić się będziemy podczas 
piątej edycji festynu rodzinnego „Z Pogórza Lato Rusza” odbywającego się pod 
patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.
Festyn odbędzie się  na terenie parkingu Galerii Szperk w Pogórzu.
Atrakcji nie zabraknie dla widowni w każdym wieku. Gwiazdą Wieczoru będzie 
Rafał Brzozowski. Na scenie wystąpi także ,,Kabaret pod Wyrwigroszem”. 
Szczegółowy program imprezy znaleźć można na stronie internetowej www.
kosakowo.pl/rkis. Wstęp wolny.
Organizatorzy: Gmina Kosakowo| Kosakowskie Centrum Kultury| Galeria Szperk| 
Rada  Dzielnicy Gdynia Pogórze

Godz. 18.00
Sobota, 17 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy W udzik

ma zaszczyt zaprosi  na XIV Uroczysto

Ods oni cia Tablic Pami tkowych

w Ogólnopolskiej Alei Zas u onych Ludzi Morza

im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Rewie

ZAPROSZENIEZAPROSZENIE

NOWY RADNY W OKRĘGU NR 8 W DĘBOGÓRZU

Informujemy, że w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 8 w Dębo-
górzu, które odbyły się 7 maja br. radnym został Pan Józef Melzer. 
Uprawnionych do głosowania było 506 wyborców, w głosowaniu udział 
wzięło 150. Frekwencja wyborcza wyniosła – 29,64%. Nowo wybrany radny 
na sesji Rady Gminy w dniu 18.05. złożył ślubowanie.

Pan Józef Melzer - pełniący aktualnie od 2007 roku funkcję Sołtysa 
Dębogórza z zawodu jest Mistrzem Elektromonterem, obecnie na eme-
ryturze. W 2012r. założył Gminne Koło Sołtysów, którego jest prezesem. W 2013r. został wybrany na członka zarządu 
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego. W swojej działalności kieruje się dobrem i bezpieczeństwem 
mieszkańców. Znany jest z wielkiej dbałości o czystość i estetykę wsi. Zaangażowanie w sprawy swojej miejscowości 

zostało zauważone i docenione w skali 
ogólnopolskiej. 

W  2016r. roku Józef Melzer odebrał 
w Senacie RP tytuł Sołtysa Roku 2015, 
przyznany przez Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów oraz Redakcję Gazety Sołeckiej. 
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Uchwały podjęte na XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 18 maja 2017 roku

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 24 marca do 18 maja 2017r.  

1. Uchwała Nr XXXIX/39/2017 w sprawie zasad i trybu 
przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy 
Kosakowo za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr 
kultury oraz za wysokie wyniki sportowe.

2. Uchwała Nr XXXIX/40/2017 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXVIII/28/2017 z dnia 23 marca 2017 roku 
w sprawie zmian w Statucie Gminy Kosakowo.

3. Uchwała Nr XXXIX/41/2017 w sprawie nadania nazwy 
SKARPOWA ulicy położonej we wsi MOSTY na terenie 
gminy Kosakowo.

4. Uchwała Nr XXXIX/42/2017 w sprawie nadania nazwy 
RAJSKA ulicy położonej we wsi MOSTY na terenie gminy 
Kosakowo.

5. Uchwała Nr XXXIX/43/2017 w sprawie nadania nazwy 
POGODNA ulicy położonej we wsi MOSTY na terenie 
gminy Kosakowo.

6. Uchwała Nr XXXIX/44/2017 w sprawie uchylenia 
Uchwał Rady Gminy Kosakowo nrXXII/60/2008 z dnia   
27 czerwca 2008 roku inrXLV/96/2009 z dnia 7 grudnia 
2009 roku oraz zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo 
nr IX/30/99 z dnia 12 kwietnia 1999 roku w sprawie: 
nadania nazw nowym ulicom powstałym w gminie 
Kosakowo oraz zniesienia nazwy ulicy.

7. Uchwała Nr XXXIX/45/2017 w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 
2/3 obręb Mechelinki Gmina Kosakowo.

8. Uchwała Nr XXXIX/46/2017 w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 
5/7 obręb Pierwoszyno Gmina Kosakowo.

9. Uchwała Nr XXXIX/47/2017 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki 
nr 113/8 obręb Mechelinki Gmina Kosakowo.

10. Uchwała Nr XXXIX/48/2017 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo w sprawie 
niezrealizowania wniosku mieszkańców Suchego Dworu 
podjętego na zebraniu sołeckim w dniu 15.09.2016 r.

11. Uchwała Nr XXXIX/49/2017 w sprawie wykazu 
kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy 
Kosakowo w roku 2017.

12. Uchwała Nr XXXIX/50/2017 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXVIII/38/2017 Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju 
szkolnego.

13. Uchwała Nr XXXIX/51/2017 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego nieruchomości położonych przy 
ul.Owocowej w Dębogórzu gm.Kosakowo.

14. Uchwała Nr XXXIX/52/2017 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Pogórze i Dębogórze 
w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Dębogórskiej 
i drogi technicznej elektrociepłowni. 

15. Uchwała Nr XXXIX/53/2017 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXII/89/2016 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części obrębu Kazimierz, gmina 
Kosakowo, rejon ul.Kwietniowej.

16. Uchwała Nr XXXIX/54/2017 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego działek nr 209/28, 209/29 i części 
działki nr 209/30 położonych przy ul. Jagodowej 
w Dębogórzu gm.Kosakowo.

17.  Uchwała Nr XXXIX/55/2017 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2017- 2023.  

18.  Uchwała Nr XXXIX/56/2017 w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Kosakowo na rok 2017. 

19. Uchwała Nr XXXIX/57/2017 w sprawie przekazania 
środków fi nansowych na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. 
pomorskiego z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
termomodernizacji części garażowej budynku 
głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pucku.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarządzeniem Nr 45/2017 – w związku z długotrwałą 
nieobecnością kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kosakowie p. A. Pienczke – powierzyłem 
na ten czas pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzacie Borek 
i udzieliłem jej wszystkich stosowanych pełnomocnictw 
i upoważnień do prowadzenia ośrodka.

2. Zarządzeniem  Nr 47/2017 – określiłem warunki 
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości 
gminnej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka 
22/4 obręb Pierwoszyno Gmina osakowo na rzecz 
Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.

3. Zarządzeniem Nr 48/2017 - określiłem warunki 
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości
gminnej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka 

49 obręb Rewa Gmina Kosakowo na rzecz Energa 
Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.

4. Zarządzeniem Nr 51/2017 – dokonałem zmiany 
w Regulaminie  Organizacyjnym Urzędu Gminy, 
polegającej na zwiększeniu o 1 etat zatrudnienia 
w Referacie Inwestycji. Na wolne stanowisko został 
przeprowadzony nabór.

5. Zarządzeniem Nr 53/2017 – nie skorzystałem z prawa 
pierwokupu nieruchomości położonej w Kosakowie (dz. 
Nr 178/31). 

6. Zarządzeniem Nr 55/2017 – zmieniłem skład Komisji 
Mieszkaniowej (zamiast przedstawiciela GOPS p. A. 
Pienczke, powołałem do składu komisji p. Małgorzatę 
Borek).

7. Zarządzeniem Nr 57/2017 nie skorzystałem z prawa 
pierwokupu nieruchomości położonej w Mostach (dz. nr 
1410/37)
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8. Zarządzeniem Nr 58/2017 – ustaliłem, że sobota 
10 czerwca br. będzie w Urzędzie Gminy dniem pracy. 
W dniu tym – w związku z szeroką nowelizacją kpa, 
wchodzącą w życie z dniem 1 czerwca br. -  odbędzie się 
szkolenie wewnętrzne dla wszystkich urzędników nt. zmian 
w postępowaniu administracyjnym. W zamian za 
pracującą sobotę - 16 czerwca br. będzie w urzędzie 
dniem wolnym od pracy i urząd będzie nieczynny.  

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej na 
osiedlu złote piaski w m. kosakowo gm. Kosakowo został 
uniewnżniony z powodu barku ofert. 

2. W wyniku przetargu nieograniczonego na  opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci 
wodociągowej na osiedlu Złote Piaski w m. Kosakowo gm. 
Kosakowo –  edycja zawarto umowę z fi rmą p. Andrzeja 
Wasiluka z Białej Podlaskiej. Wartość umowy to  64 452  
zł. 

3. W wyniku przetargu nieograniczonego na Wykonanie 
archeologicznych badań ratowniczych, nadzoru archeolo-
gicznego i dokumentacji archeologiczno konserwa-
torskiej w związku z budową ulicy Derdowskiego 
w Kosakowie zawarto umowę z konsorcjum fi rm 
CASTELARC Mateusz Janczyński z Bojana oraz  Archeo-
Pomorze Agata Janczyńska z  Gdańska. Wartość umowy 
to 106 026 zł.

4. W wyniku przetargu nieograniczonego na Pełnienie 
nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą 
rozliczenia robót Projektu pod nazwą „Budowa ul. 
Derdowskiego w miejscowości Kosakowo i Pogórze” 
w 2 częściach zawarto 2  umowy. W części 1 (pełnienie 
funkcji kierownik kontraktu) zawarto umowę z fi rmą 
SMART Doradztwo prawno – menadżerskie Barbara 
Chmielińska – Płaszczyk z Gdańska .Wartość umowy 
to 82287,00 zł. W części 4 (branża elektryczna) 
zawarto umowę z fi rmą EL-EN Projekt Waldemar 
Kaleta z Pierwoszyna. Wartość umowy to 68880,00 zł. 

Na pozostałe części zamówienia (branża drogowa, 
sanitarna i teletechniczna) nie złożono żadnej oferty.  

5. W wyniku przetargu nieograniczonego na Pełnienie 
nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą 
rozliczenia robót Projektu pod nazwą „Budowa ul. 
Derdowskiego w miejscowości Kosakowo i Pogórze” 
2 edycja w części nr 3 dotyczącej branży sanitarnej 
wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło 
przedsiębiorstwo Projewer Roman Wernerowski z Gdy-
ni. Dane wybranej oferty: Cena ofertowa wykonania 
zamówienia wynosiła brutto:  62 300,00 zł, czas reakcji: 
1 godzina, doświadczenie kadry: 3 zadania inwestycyjne 
o wartości minimum 1 milion złotych. Pozostałe części 
unieważniono. W części 1 (branża drogowa) cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej fi nansowanie, 
w części 4 (branża teletechniczna) nie złożono żadnej 
oferty.  

6. W przetargu nieograniczonym na Budowę ulicy 
Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo 
złożono 6 ofert. Wszyscy wykonawcy zaoferowali 
skrócenie terminu wykonania podetapu dotyczącego 
uzyskania przejezdności ul. Derdowskiego o 30 dni oraz 
okres gwarancji na 84 miesiące. Cena najtańszej oferty 
złożonej przez Firmę Budowlano- Drogowa MTM z Gdyni 
wynosi  9.317.886,73zł. Trwa badanie ofert.

7. W przetargu nieograniczonym na projekty wykonawcze 
przebudowy ulic na terenie gminy kosakowo 2017r. ul. 
Majowa i ul. Kwietniowa w Kazimierzu gmina Kosakowo  
złożono 1 ofertę. Kryteriami oceny ofert są cena, 
termin wykonania, doświadczenie wykonawcy oraz 
dodatkowe punkty za pełnienie nadzoru inwestorskiego 
i opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwe-
storskiego przez projektanta lub kosztorysanta 
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane 
w kosztorysowanej branży (dotyczy oddzielnych branż: 
drogowej i jeżeli wystąpią : sanitarnej, elektrycznej lub 
telekomunikacyjnej). Trwa badanie ofert.

8. Ogłoszono konkurs na koncepcję architektoniczno 
– urbanistyczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Pogórzu przy ul. Szkolnej, gm. Kosakowo. Termin 
składania wniosków do konkursu upływa 26.05.2017 r.   

OŚWIATA PO NOWEMU

Nowy system edukacji  obowiązywać będzie od 2017 r.  
Zmiany będą bardzo duże i dotkną uczniów w każdym 
wieku, ich rodziców, nauczycieli oraz samorządy. 
Najważniejsze to: 
- powrót ośmioklasowej podstawówki i czteroletniego 

liceum. Uczniowie obecnych klas szóstych będą 
kontynuować naukę w roku szkolnym 2017/2018,  
w klasach VII w swoich obwodowych szkołach, a w roku 
2018/2019 w klasach VIII. 

- MEN zmieniło również ramowy plan nauczania 
wprowadzając od V klasy w miejsce przyrody geografi ę 
i biologię. W klasie VII dojdzie drugi język obcy, chemia 
i fi zyka, a w klasie VIII - wiedza o społeczeństwie 
i edukacja dla bezpieczeństwa. Zajęcia z techniki ucznio-
wie będą mieli do VI klasy włącznie, a z muzyki i plastyki - 
do VII klasy włącznie.

- powyżej opisane zmiany spowodowały konieczność 
przystosowania szkół podstawowych do realizacji nowej 
podstawy programowej. Szkoła Podstawowa w Dębogórzu 

i Mostach otrzymały od organu prowadzącego środki 
fi nansowe w kwocie po 120 tys. zł każda na wyposażenie 
pracowni szkolnych. 

- w związku z włączeniem od 1 września 2017r. klas 
gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej w Pogórzu, 
uczniowie korzystać będą  już z wyposażonych pracowni 
w budynku obecnego Gimnazjum.

 Niestety, MEN zabezpieczyło środki fi nansowe w rezerwie 
części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie w 
sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w publicznych 
szkołach prowadzonych (dotowanych) tylko dla 
samorządów na terenie których funkcjonowały zespoły 
szkół w układzie gimnazjum - szkoła ponadgimnazjalna. 

Być może dlatego jedynie 300 gmin na 2479 mogło 
ubiegać się i złożyło wnioski do MEN o zwiększenie części 
oświatowej subwencji ogólnej na w/w cel. Na terenie Gminy 
Kosakowo nie mamy szkół ponadgimnazjalnych, więc nie 
mamy szans na takie środki. 



4

A K T U A L N OŚC I

CENTRUM SPORTOWE W KOSAKOWIE
Informujemy, że w terminie 24.06-15.07. pływalnia w Kosakowie będzie zamknięta z powodu 

planowanej przerwy technologicznej. Za utrudnienia przepraszamy.

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: makulatura (papier i tektura) 
i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.) – kolor niebieski, szkło – kolor zielony,  plastik (tworzywa 
sztuczne) i metale – kolor żółty, odpady zielone – kolor brązowy, 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)
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o przygotowanie odpadów segregowanych w odpowiednio związanych workach 
(w szczególności szkło i makulatura).

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! 

ODŁAWIANIE DZIKÓW W GMINIE KOSAKOWO
Dziki nie tylko pojawiają się coraz częściej wśród ludzi, ale powodują także olbrzymie szkody w polnych uprawach. 

Głównym powodem migracji zwierząt do miast, jest łatwość w zdobywaniu pokarmu. Ponadto ludzie chętnie dokarmiają 
zwierzęta. W ten sposób dziki łamią barierę strachu i wracają po więcej. Niestety zwierzęta, które nauczyły się zdobywać 
w ten sposób pożywienie trudno jest oduczyć takiego nawyku, dlatego dokarmianie zwierząt pociąga za sobą ogromne 
konsekwencje, nad którymi zazwyczaj się nie zastanawiamy.

Dziki przestały być zwierzyną typowo leśną. Pierwotnie zasiedlały lasy mieszane, a buchtując ściółkę poszukiwały 
owadów, żołędzi czy padliny. Teraz obfi tość pokarmu pod siedzibami ludzkimi oraz na polach sprawiła, że są już watahy, 
które większość czasu spędzają poza lasem. 

Zarządzanie populacjami zwierząt łownych opiera się o przepisy określone w ustawie Prawo łowieckie. Zgodnie 
z przepisami ustawy gospodarka łowiecka, w tym zarządzanie populacjami gatunków, odbywa się zgodnie z zasadami 
ekologii, a także racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej. 

Gospodarowanie populacjami zwierzyny, w tym populacją dzika prowadzone  jest przez dzierżawców lub zarządców 
obwodów łowieckich w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane i roczne plany łowieckie. 

Na naszych terenach łowieckich w sezonie łowieckim 2015-2016 Koło Łowieckie „Jaźwiec” dokonało odstrzału 180 
dzików. Od 1 kwietnia tego roku do chwili obecnej odstrzelono na tych terenach 139 dzików. 

Wójt Gminy Kosakowo ze swej strony, w dniu 13.10.2016 roku podpisał umowę z fi rmą Poławiacze dzików - Usługi 
Łowieckie „Pol-Trans” z siedzibą w Rumi na odłowienie 30 dzików. Do końca 2016 roku odłowiono 22 dziki, większość w m. 
Suchy Dwór. W styczniu tego roku podpisaliśmy umowę z tą samą fi rmą na dalszy odłów 78 dzików. Na terenie Dębogórza, 
Kosakowa oraz Suchego Dworu w wyniku zawartej umowy w bieżącym roku odłowiono 70 dzików (na odłów w pozostałych 
wsiach oczekujemy na wymagane przepisami zezwolenie Starosty Puckiego). 

Odłowienie oznacza, że dziki są przewożone i odbierane bezpłatnie przez Ośrodek Hodowli Zwierząt PZŁ Dretyń, 
położony ok. 200 km od Gminy Kosakowo.

ODBIÓR ODPADÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Przypominamy właścicielom nieruchomo-

ści, którzy jednocześnie na tej samej nie-
ruchomości zamieszkują oraz prowadzą działal-
ność gospodarczą (m.in. wynajem pokoi, 
gastronomia, zakłady usługowe) - o obowiązkowym 
zawarciu odrębnej umowy z przedsiębiorstwem 
uprawnionym do odbioru odpadów powstających 
w ramach prowadzonej działalności. 
Informujemy o konieczności posiadania odrębnego 
pojemnika na odpady pochodzące z prowadzonej 
działalności gospodarczej (zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kosakowo § 12 ust. 1.).
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WIZYTA SAMORZĄDOWCÓW I ROLNIKÓW
Z PARTNERSKIEJ GMINY GONEVILLE LA MALLET

Samorządowców oraz rolników z francuskiej, partnerskiej gminy 
Goneville La Mallet gościliśmy na początku maja br. W ubiegłym roku 
grupa rolników z Kosakowa miała okazję zobaczyć Paryż, piękną Normandię 
goszcząc u gospodarzy z Francji. W planie kilkudniowego pobytu 
znalazło się zwiedzanie Trójmiasta 
oraz Malborka, urokliwych miejsc 
naszej gminy, gospodarskie 
wizyty m.in. w Szkole Rolniczej 
w Bolesławowie, czy gospo-
darstwach drobiarskich w Przod-
kowie. Różne profi le rolniczej 
działalności pokazali również 
nasi rolnicy m.in., państwo Bigott 

z Pierwoszyna, pan Klein z Mostów, państwo Lipkowscy z Dębogórza, pan 
Ranachowski z Kosakowa, państwo Śliwińscy z Kosakowa. 

Podczas wieczornych spotkań w Checzy 
Nordowych Kaszebów nie zabrakło śpiewu i 
zwyczajów kaszubskich w wykonaniu zespołu 
Kosakowianie. W Domu Kultury w Pierwoszynie 
zaprezentował się Regionalny Chór Morzanie oraz 
soliści Teatru Młodzieżowego. Dziękujemy wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w pomoc przy 
organizacji wizyty. 

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ Ś.P. ANTONIEGO PIENCZK
26 kwietnia br. w Gimnazjum w Kosakowie, z inicjatywy Wójta Gminy oraz Związku Piłsudczyków RP, miało miejsce 

uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ś.p. Antoniego Pienczk. Uczczono w ten sposób pamięć mieszkańca Kosakowa, 
społecznika, lokalnego patrioty, który odpłatnie przekazał grunt z intencją budowy nowoczesnego obiektu – Gimnazjum 
w Kosakowie wraz z Centrum Sportowym. 

W uroczystości uczestniczyli m.in.: żona p. Antoniego - Teresa Pienczk z rodziną, 
przewodniczący Rady Gminy Marcin Kopitzki, zastępca Wójta Marcin Majek, 
generał Związku Piłsudczyków RP Władysław Stanisław Śliwa oraz przedstawiciele 
związku z radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego Jarosławem Biereckim, 
autorem historii Gminy Kosakowo, który swoją wiedzę w dużej mierze czerpał 
dzięki rozmowom z upamiętnianym, Pan Zygmunt Miszewski, dyrektor Gimnazjum 
Marzena Korzeniewska wraz z gronem pedagogicznym oraz młodzieżą. 
Tablicę pamiątkową poświecił proboszcz parafi i p.w. św. Antoniego w Kosakowie 
ksiądz kanonik Jan Grzelak oraz ksiądz Infułat komandor Marian Pruchniak.

Antoni Pienczk urodził się 18 kwietnia 1929 r. w Kosakowie (w tym czasie był to powiat 
morski). W czasie okupacji niemieckiej ukończył Szkołę Rolniczą w Wejherowie. Całe życie 
mieszkał i gospodarował w Kosakowie. Jego pracę na gospodarstwie przerwał rozkaz 
przymusowego wcielenia do służby wojskowej. Jako gospodarz uznany został za „element 
podejrzany”. Jak wielu mu podobnych trafi ł do batalionów górniczych. Ciężka praca 
w kopalni nie zraziła jednak syna „kułaka” do rzeczywistości, wręcz przeciwnie.
Całe swoje życie pracował na rzecz naszej Małej Ojczyzny, prowadził wzorowe gospodarstwo 
specjalizujące się w hodowli bydła i mleczarstwie. Był  współzałożycielem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kosakowie, członkiem Gminnej Rady Narodowej w Kosakowie w latach 1978-
1982, przewodniczącym Rady Gminy Kosakowo, wieloletnim radnym Powiatu Puckiego, 
przewodniczącym Koła Rolniczego Gminy Kosakowo, zasłużonym działaczem Spółdzielni 
Mleczarskiej Kosakowo oraz podkomendnym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczonym Honorową Odznaką 
Organizacyjną za zasługi dla Związku. Przez 28 lat należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, partii ruchu ludowego z ponad 
stuletnią tradycją. Za swoją działalność został odznaczony oraz wyróżniony wieloma odznaczeniami spółdzielczymi i resortowymi, m.in. 
Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa, Honorową Odznaką Represjonowanych Żołnierzy Górników, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.
Zmarł 26 maja 2016 roku. Jak pisał poeta Horacy „człowiek,  nie umiera cały”. Jego słowa i tutaj znalazły potwierdzenie w postaci 
pamiątkowej tablicy dla miejscowego społecznika w nowoczesnej szkole.

JUBILEUSZ
Gratulacje i życzenia dla 

pani Jadwigi Kostrach z Me-
chelinek na 90 urodziny, którą 
z tej okazji odwiedzili z kwiata-
mi oraz koszem słodkości Wójt 
Gminy Jerzy Włudzik i zastępca 
Wójta Marcin Majek.
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 WYBORY MISS ZIEMI KASZUBSKIEJ ORAZ MISS NASTOLATEK ZIEMI KASZUBSKIEJ 2017
Wybory Miss Ziemi Kaszubskiej oraz Miss Nastolatek 

Ziemi Kaszubskiej odbyły się w gminie Kosakowo już po 
raz siódmy. 28 kwietnia br. w Gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie zaprezentowały się najpiękniejsze dziewczyny 
z całych Kaszub. Koronę dla najpiękniejszej zdobyła Roksana 
Grzywacz z Pelplina. Pierwszą Wicemiss została Jenifer 
Kowalewska z Gdańska, natomiast tytuł Drugiej Wicemiss 
przypadł Wiktorii Łęckiej. Miss Publiczności została Kamila 
Tokarska z Gdańska. Wśród nastolatek najwyżej oceniona przez 
Jury została siedemnastoletnia Julia Konwińska. Pierwszą 
Wicemiss Nastolatek została Kinga Starostina z Gdyni.
Wydarzenie uświetnił koncert Zespołu One Moment. 
Choreografi ę przygotowała Magdalena Gadulska.  Galę 
poprowadził Krzysztof Andruszkiewicz.
Organizatorzy: Kosakowskie Centrum Kultury oraz 
Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych Impresario.
Organizatorzy Wyborów pragną podziękować wszystkim 
Sponsorom, bez których coroczny festiwal kobiecego piękna nie mógłby się odbyć.
Sponsorzy nagród: P.H.U. Celstan w Kosakowie, Hotel Skipper w Rewie, Kwiaciarnia A. 

K. Flora, Salon Kosmetyczny Beauty Atelier, Na Elegancko - Disco Club Gdynia  by Coco, Red Wings, Murkam, Hotel Astor 
Jastrzębia Góra, Salon Sukien Ślubnych Alicja Brzezińska, LATOCHA – Tomasz Latocha Partnerzy: Stena Line.

„TYDZIEŃ BIBLIOTEK” W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY 
KOSAKOWO IM. AUGUSTYNA NECLA

W tym roku nasza Biblioteka rozpoczęła „Tydzień Bibliotek” już 4 maja 2017 r. 
A to za sprawą trwającego 7 dni corocznego Pleneru Malarskiego, którego 
temat tym razem brzmiał: „Z książką przez Gminę Kosakowo”. 

Dzień później, tj. 5 maja 2017 r. odbył się uroczysty fi nisaż na zakończenie 
Wystawy Rysunku i Malarstwa Angeliki Siewert, który zgromadził pasjonatów 
sztuki i miłośników talentu Pani Angeliki.
W dniach 8 i 10 maja 2017 r. w murach 
naszej książnicy zagościły dzieci, 
kolejno: na warsztatach plastycznych 
„Potrafi ę tworzyć”, prowadzonych 
przez Dagmarę Wełnicką oraz 
literacko – plastycznych zajęciach 
z Pajączkiem Łukaszem autorstwa 
Agnieszki Stanek-Pacholczyk (klasa II 
B ze Szkoły Podstawowej w Mostach 

i grupa 6-latków „Krasnali” z Dębogórza).
W czwartkowe popołudnie, 11 maja 2017 r. mieliśmy z kolei okazję wysłuchać 
niezwykle interesującego wykładu pt. „Barwy narodowe”, który wygłosił Pan 
Zygmunt Miszewski.
Piątek, 12 maja 2017 r. przywitał nas wystawą i wernisażem malarstwa Celiny Zahor pt. „Co mi w sercu gra”. Licznie 
zgromadzeni goście podziwiali wspaniałe, wykonane różną techniką prace naszej artystki.
Obfi tujący w wiele wydarzeń, aktywny „Tydzień Bibliotek” zakończyliśmy w sobotę, 13 maja  2017 r. Festiwalem Twórczości 
dla Dzieci pt. „Karuzela Sztuki”, którego byliśmy współorganizatorem. Impreza przyciągnęła dzieci i ich opiekunów, 
a uśmiechnięte buzie małych festiwalowiczów były najlepszym potwierdzeniem tego, że bawili się doskonale!
Podczas „Tygodnia Bibliotek” za sprawą Pani Elżbiety Wiśniewskiej z fi rmy „Zabawna Medycyna”, w naszych bibliotecznych 
gablotach zagościła także wystawa unikatowych aniołów (w postaci pielęgniarek i lekarzy). Przez cały maj będzie można 
cieszyć oczy tymi oryginalnymi cudeńkami. 

BIBLIOTEKA ZAPRASZA NA 2 CZERWCOWE WERNISAŻE
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo ma przyjemność zaprosić Państwa na dwa 
czerwcowe wernisaże: pierwszy nietypowy, otwierający „Wystawę jednego obrazu” 
autorstwa Joanny Kryger, odbędzie się już 1 czerwca 2017 r. o godz. 17:00. Termin 
drugiego to 8 czerwca godz. 17:00. W tym dniu uroczyście zainaugurujemy wystawę 
Ewy Bogdan pt. „Barwy życia”. 
Obie wystawy będą czynne do 4 lipca w godzinach pracy Biblioteki. ZAPRASZAMY!
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III OGÓLNOPOLSKA „NOC BIBLIOTEK” W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY KOSAKOWO
Wraz z początkiem czerwca zachęcamy do wzięcia udziału w akcji „Noc Bibliotek”, 

która odbędzie się już 3 czerwca 2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo 
przy ul. Fiołkowej 2a w Kosakowie. Tegorocznej edycji przyświeca hasło: „Czytanie 
porusza”. Jak co roku, tak i tym razem przewidziano moc atrakcji w postaci szalonych 
zabaw i quizów. Znajdzie się także oczywiście coś dla miłośników planszówek. 
Dzieci zapraszamy w godzinach 16.00 – 19.00. Dorosłych będzie nam miło powitać 
w godzinach 19.00 – 00.00.

Nie może Was zabraknąć! Zapraszamy! Więcej informacji znajdą Państwo na stronie biblioteka.kosakowo.eu

MOSTY
Sołtys i Radna Powiatu Puckiego Alina Merchel zaprasza 24 czerwca br. godz. 16.00 

na Bieg o Puchar Sołtysa wsi Mosty  oraz Puchar Radnej Powiatu Puckiego.
Organizatorzy przewidują udział 120 osób w kategorii Open, udział dzieci bez 
ograniczeń. Dystans 5 km dorośli, 500 m dzieci. Zapisy pod nr 502 563 648, e-mail: 
danuta.karwowska@onet.pl. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody - zapraszamy. 

KAZIMIERZ
Sołtys Kazimierza Jadwiga Wrzałek serdecznie dziękuje członkom Rady Sołeckiej państwu Flatau oraz p. Urszuli 

Brechelke za pomoc przy organizacji święta Świętego Marka, patrona wsi.

SUCHY DWÓR
21.05. w świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze odbyło się wspólne ’laurko-

wanie’ dla małych pacjentów w polskich szpitalach. W trakcie godzinnego 
spotkania uczestnicy w ramach szlachetnej akcji organizowanej przez zaczytanych 
przygotowali piękne laurki z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, jak 
i przynieśli książki, które trafi ą do szpitalnych bibliotek w całej Polsce.
Bardzo dziękuję tym rodzicom, których dzieci wzięły udział w tej ogólnopolskiej 
akcji i tym sposobem pokazują swoim dzieciom, że warto pomagać i dzielić się 
dobrem.

HARCERZE SPRZĄTAJĄ SUCHY DWÓR
W piękną, słoneczną sobotę 06.05. 2 Gdyńska Drużyna Harcerzy GLADIUS pod opieką i kierownictwem Druha Sebastiana 

Szczodrowskiego wysprzątała śmieci na terenie sołectwa Suchy Dwór. Inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia 
był harcerz mieszkający w Suchym Dworze - Karol Dąbkowski, któremu pomagał brat Filip, oboje uczęszczający do Szkoły 
Podstawowej w Pogórzu. 

Karol postanowił zorganizować taką zbiórkę, która byłaby pożyteczna dla naszej społeczności i przestrzeni w której 
żyjemy, po czym do swojego pomysłu przekonał Druha Sebastiana, któremu pomysł bardzo się spodobał. Wspólnie 
z bratem opracowali plan podziału sołectwa Suchy Dwór na sześć rejonów sprzątania i przygotowali mapy z zaznaczonymi 
nań sektorami. Dowiedziawszy się o planowanej pracy społecznej, 
harcerze chętnie wzięli udział w sobotniej zbiórce, w ramach której mieli 
szansę zrobić coś pożytecznego. 

W sobotni poranek chłopcy wylosowali rejony, które mieli za zadanie 
posprzątać i zaopatrzeni w mapy, worki i rękawiczki i o godzinie 10:30 
ruszyli do pracy. Przez ponad dwie godziny dziesięciu harcerzy i ich druh - 
opiekun, podzieleni na sześć zespołów, spenetrowali sektory sprzątania w 
Suchym Dworze i nazbierali pięć dużych worów rozmaitych śmieci. 
Pani Sołtys Bożena Roszak w imieniu społeczności sołeckiej już w sobotę 
podziękowała harcerzom za ich pracę społeczną na rzecz sołectwa. Szkoda 
tylko, że nie dajemy dzieciom dobrego przykładu, że nie wolno śmiecić. 
Wtedy nie trzeba by było po nas sprzątać. 
Na zdjęciu pracowici harcerze z 2GDH GLADIUS: (górny rząd od lewej) 
Mikołaj, Filip, Andrzej, Jakub, Marceli, Druh Sebastian, Maksymilian, Michał, 
Kacper, (dolny rząd od lewej) Karol, Tadeusz.

DĘBOGÓRZE
X RODZINNE ZAWODY WĘDKARSKIE - 13 maja br.nad Stawem w Dębogórzu odbyły się Rodzinne Zawody Wędkarskie. 
Udział wzięło 26 rodzin, wszystkich było 75 osób. Uczestnicy zawodów walczyli o Puchary , m.in. pierwsze miejsce Puchar 
Wójta Gminy Kosakowa otrzymał Piotr Leszczak który złowił 2,25 kg.  Drugie miejsce o  Puchar Księdza Kanonika Jana 
Grzelaka otrzymał Karol Kaskulski, który złowił 1,87 kg . Trzecie miejsce Puchar Sołtysa wsi Dębogórza otrzymała Klaudia 
Kaczyńska, która złowiła 1,81 kg. Dla pozostałych uczestników były upominki, po zawodach dla każdego był przygotowany 
poczęstunek na słodko i kawa, dzieci otrzymały soczki do picia. Nad przebiegiem zawodów czuwał Sędzia Krzysztof Janik, 
któremu składamy podziękowania. 

Z ŻYCIA 
SOŁECTW
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Z ŻYCIA 
SZKÓŁ

XI ZAWODY WĘDKARSKIE DLA SENIORÓW MIESZKAŃCÓW DĘBOGÓRZA ORAZ DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU 
EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW GMINY KOSAKOWA

13 maja br nad Stawem w Dębogórzu odbyły się zawody wędkarskie dla Seniorów. Udział wzięło 15 zawodników. 
Zawodnicy walczyli o Statuetki. Pierwsze miejsce Statuetkę Przewodniczącego PZERiI otrzymał Tadeusz Grzejdak, który 
złowił 3,40 kg. Drugie miejsce Statuetkę Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowa Józefa Melzer otrzymała 
Teresa Melzer,  która złowiła 2,75 kg, a trzecie miejsce zajął Józef Langa, każdy z zawodników otrzymał nagrodę za udział. 
Po zawodach był poczęstunek na słodko i kawa. Głównym organizatorem jednych i drugich zawodów Wędkarskich był 
Józef Melzer.

17 czerwca 2017 r. Sołectwo Dębogórze wraz Kołem Gminnym Polskiego  Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  
organizuje wycieczkę jednodniową do Torunia.  W programie zwiedzanie Sanktuarium Jana Pawła II oraz miejsc 
zabytkowych. Zapisy u Sołtysa wsi Dębogórze Józefa  Melzera tel; 664-185- 581.

23 czerwca Sołectwo w Dębogórzu organizuje nad STAWEM przy Świetlicy Sołeckiej Sobótkę. Rozpalenie ogniska o 
godzinie 20.00. Przewidziane są konkursy. Za wieńce, które będą puszczane na staw będą nagrody. Udział w konkursach 
mogą brać dzieci z Dębogórza. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału.

1 lipca 2017 r.  nad Stawem w Dębogórzu odbędą się po raz XII Zawody Wędkarskie dla dzieci wraz opiekunami. 
Organizatorami są Sołectwo Dębogórze oraz Wójt Gminy. Zapisy u Sołtysa Józefa Melzer do dnia 27 maja [ pierwszeństwo 
mają dzieci z Dębogórza ]. Zapraszamy na zawody. Tel. 664- 185- 581.

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY I SZKOLNEGO SCHRONISKA 
MŁODZIEŻOWEGO W DĘBOGÓRZU

WARSZTATY PRZYRODNICZE W KLASACH 
STARSZYCH I MŁODSZYCH - 12 kwietnia 
do szkoły przyjechał pan Jarosław Wrosz 
z Błękitnej Szkoły we Władysławowie, 
aby przeprowadzić warsztaty przyro-
dnicze w temacie „Zwierzęta w mieście”. 

Dzieci dowiedziały się jakie dzikie zwierzęta można coraz częściej spotkać 
w mieście oraz jakie są tego przyczyny.  Tego samego dnia uczniowie klasy I-III 

także uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych organizownych przez
Błękitną Szkołę. Pani Małgorzata Piotrowicz, entomolog, zapoznała dzieci 
z wybranymi gatunkami zwierząt występującymi w mieście oraz ich znaczeniem 
w tworzeniu bioróżnorodności krajobrazu miejskiego. 

WIOSENNE PRZEDSTAWIENIE - 12 kwietnia dzieci z klas IIa zaprezentowały 
społeczności szkolnej przedstawienie wiosenne. Uczniowie wcielili się w role 
zwiastunów wiosny, m. in. kwiatów, owadów, ptaków powracających z ciepłych 
krajów i zwierząt przebudzonych ze snu zimowego. 

FINAŁ XVI EDYCJI KONKURSU "BĘC JABŁKIEM W GŁOWĘ" 
- w konkursie organizowanym przez Centrum Informacji 
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku i przez Centrum 
„Experyment” w Gdyni nasze uczennice otrzymały 
tytuł fi nalistek – drużyna nagrodzona za  pracę "Chemia 
wokół nas"- Lena Jaśniewska-Narbut, Zuzia Malinowska 
oraz Sara Karaś. Gratulujemy!

DZIEŃ ZIEMI W NASZEJ SZKOLE - Dzień Ziemi ma 
uświadomić młodym mieszkańcom, jak kruchy jest ekosystem ziemi oraz jak 
duży wpływ na jego niszczenie mają działania człowieka. 24 kwietnia cała szkoła 
mogła obejrzeć przedstawienie, które klasa 2b przygotowała z okazji Dnia Ziemi.  
Ten, kto uważnie je oglądał, wie, że Ziemia jest naszą wspólną własnością i musimy 
o nią dbać z godnością. Międzynarodowy Dzień Ziemi to wspaniała okazja, aby 
pomyśleć, co każdy z nas może zrobić dla swojej planety, aby była zdrowa, piękna 
i czysta. To od nas zależy jej wygląd za 10 czy 100 lat !

OLIMPIADA SPORTOWA KLAS I-III – nasi uczniowie klas 1-3 brali udział 
w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Gminy Kosakowo , które odbyły się 
na terenie Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Po dziewięciu konkurencjach 
wszystkie trzy reprezentacje osiągnęły ten sam wynik punktowy (po 31pkt.) 
wspólnie zajmując pierwsze miejsce na podium. Gratulujemy naszym 
sportowcom i życzymy kolejnych sukcesów.
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WARSZTATY EDUKACYJNE w ostatni piątek kwietnia naszą szkołę odwiedziła 
edukatorka z gdańskiego oddziału IPN pani Agnieszka Wszałek.Przeprowadziła 
następujące zajęcia: - o wywiadzie i obsłudze kamery w klasach szóstych; 
- o niedźwiedziu Wojtku i jego wojennych przygodach w klasie piątej oraz 
klasach czwartych; - o polskich symbolach narodowych dla uczniów klas I-III 
przebywających w świetlicy szkolnej.

APEL Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTY-
TUCJI 3 MAJA - aby upamiętnić 
ten doniosły fakt z historii Polski, 
uczniowie klas III  wcielili się 

w role postaci historycznych z XVIII wieku: króla Stanisława Poniatowskiego, 
reformatora Hugo Kołłątaja, marszałka sejmu Stanisława Małachowskiego 
oraz Dekerta Warszawy. W przedstawionej scence 
zaprezentowali ważne dla naszego narodu wydarzenia zwią-
zane z ustanowieniem pierwszej w Europie Konstytucji. 
Uroczystość ubarwiły piosenki patriotyczne:  

GMINNE I POWIATOWE ELIMINACJE KONKURSU LITERATURY KASZUBSKIEJ 
RODNO MOWA - 12 kwietnia  odbyły się eliminacje gminne .KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO LITERATURY KASZUBSKIEJ „Rodnô Mòwa”.  Po przesłuchaniu 
wszystkich recytatorów, jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:

PRZEDSZKOLE - I miejsce Aleksandra Szefka, II miejsce Bullmann Michalina, III 
miejsce Marta Koszałka i Jakub Markowc, wyróżnienie Zofi a Krause i Julia Dobryłko

KLASY I-III - I miejsce Mateusz Koszałka, II miejsce Mateusz Wajda, III miejsce Julia 
Skóra, wyróżnienie Patryk Baran i Julia Kwiatkowska

KLASY IV-VI - I miejsce Oliwia Kreft, II miejsce Agata Szewka, III miejsce Patrycja 
Łochowska.

PROMOCJA ALBUMU „GMINA KOSAKOWO…REALIZACJA MARZEŃ”
W gościnnych progach Checzy Nordowych Kaszebów w Kosakowie miało miejsce 

spotkanie autorskie oraz promocja nowego albumu naszej gminy pt. „Gmina 
Kosakowo …realizacja marzeń”. Do współpracy przy przygotowywaniu albumu po 
raz drugi zaprosiliśmy dr Danutę Dettlaff  i dr. Jana P. Dettlaff , którzy opracowali 
tekst i są autorami zdjęć w tej publikacji.

Album zawiera warstwę historyczną, 
kulturalną i geografi czną naszej 
gminy opisując oraz ilustrując 
najnowsze inwestycje i wydarzenia. 
Przetłumaczony jest również na 
język angielski. Będzie narzędziem 
promocji gminy podczas spotkań, 
narad i wyjazdów samorządu gminy. 

Dziękujemy autorom zdjęć podarowanych dodatkowo do tych przygoto-
wanych przez p. Jana P. Dettlaff , pani Ewie Narloch-Kerszka oraz panu Pawłowi  
Narloch. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów, którzy wsparli 
fi nansowo wydanie publikacji: Galerii Handlowej Szperk oraz właścicielom 
Hotelu Skipper w Rewie.
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOSTACH
KONSTYTUCJA 3 MAJA - 28 kwietnia uczniowie klasy III b zaprezentowali kolegom 
i koleżankom z klas młodszych historyczne scenki z uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Scenki dotyczyły obrad Sejmu Czteroletniego i rządów króla Augusta Poniatowskiego. 
Marszałek sejmu odczytał postanowienia Konstytucji z 1791 roku. Hasłem przewodnim 
apelu było zdanie "Bądź dumny - jesteś Polakiem". Nie zabrakło tradycyjnego Poloneza, 
którego odtańczyli uczniowie klasy III c. Na koniec wszyscy uczniowie odśpiewali hymn 
państwowy.

DZIEŃ EKSPERYMENTÓW Z NAUKOWCAMI, CZYLI NAUKA PRZEZ ZABAWĘ - Czworo 
polskich naukowców - Maria Skłodowska-Curie, Gabriel Daniel Fahrenheit, Daniel 
Gralath i Mikołaj Kopernik - wieki temu odmieniło bieg myśli na całym świecie, 
a dziś zaprosiło uczniów klas I-III do nauki przez zabawę i eksperymenty. 
Naukowcy przybliżyli dzieciom wiedzę z zakresu chemii, elektryki i kosmosu. 
Uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzić i obserwować wiele ciekawych 
doświadczeń. Nie zabrakło dymu, wybuchów i kolorowych płomieni. Dziękujemy 
Centrum EduFun za wspólną zabawę.

„PKP SKM DLA DZIECI” - Kontynuując projekt „PKP SKM dla dzieci” pracownik 
Spółki odwiedził przedszkolaków z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mostach. 
W zajęciach uczestniczyło ponad 40 najmłodszych podopiecznych placówki, 
którzy z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat zasad bezpieczeństwa 
podróży pociągiem, nowych sposobów zakupu biletów oraz dowiedziały się na 
czym polega praca kolejarza. Dzieci mogły również obejrzeć stare i nowe modele 
pociągów. Szczególne zainteresowanie wśród najmłodszych wzbudził mundur 
kolejowy. 

TYDZIEŃ INDYJSKI W SZKOLE W MOSTACH - w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Mostach realizacja innowacji pedagogicznej nabiera rumieńców. W dniach 
4 – 11 maja odbywał się tydzień kultury indyjskiej. Makijaż i strój  hinduski, muzyka 
Bollywood, indyjskie potrawy – uczniowie mogli poczuć się jak w egzotycznym 
dla nas kraju. Dodatkowo szkoła gościła instruktorkę jogi, która nie tylko wyjaśniła, 
na czym polega ta starożytna forma medytacji, ale też pokazała, na czym joga 
polega. Wykorzystując słoneczną pogodę,  uczniowie zafundowali sobie święto 
Holi- hinduski festiwal kolorów. Było barwnie i radośnie. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W POGÓRZU
EDUKACJA EUROPEJSKA W POGÓRZU - w piątek 21.04 w Pogórzu królowały trzy kolory- niebieski, biały i czerwony. 
W powietrzu unosił się wspaniały zapach perfum, delikatny aromat lawendy i… niecodzienny „swądek” pleśniowych serów. 
Wszyscy podrygiwali w rytm piosenek o tajemniczych tytułach: „Si jamais j’oublie”, „J’ai le dront Assi” czy „Pas la”. W górę 

pięły się niebosiężne wieże Eiffl  a. Tak, tak, uczniowie gościli z wizytą we Francji! 
A podczas wizyty dowiedzieli się naprawdę wielu rzeczy o tym kraju. Uczniowie 
klas IV-VI przygotowali świetne stanowiska tematyczne prezentujące wiele 
twarzy Francji. Dzięki temu nikt już nie zapomni, że słynny cytat „Dobrze widzi 
się tylko sercem” pochodzi z „Małego Księcia”, a Francja będzie nam się kojarzyć 
z kogutem. Wiemy, że rewolucja francuska wybuchła w 1789 roku, zaś Francuzom 
zawdzięczamy na przykład podróże balonem, zegarki czy słup ogłoszeniowy. 
Uczestnicy spróbowali francuskich specjałów śniadaniowych takich jak bagietka 
czy croissanty oraz zwiedzili zabytki Paryża oraz reszty pięknego kraju nad Sekwaną. 
Każdy wie od dziś, kim był Claude Monet i co wspólnego mają ryby i kwiecień . 
Odwiedzając stanowiska klasowe uczniowie odpowiadali na pytania zawarte 
w quizie wiedzy o Francji. A potem można już było przystąpić do pokazów 
klasowych. W międzyczasie odbywał się konkurs na budowę wieży Eiffl  a 
z kartonowych pudełeczek. 

Dzień francuski był pełen wrażeń! Działo się bardzo wiele i bardzo szybko, każdy miał swoje zadania do wykonania, każdy 
chciał dowiedzieć się czegoś nowego. A co najważniejsze, nikogo nie opuścił dobry humor, bo uczyć się w ten sposób to 
sama przyjemność. Opiekunkami projektu były Panie Mariola Sulkowska i Agnieszka Lubowicka.
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GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY - 25 kwietnia odbył się w szkole gminny 
konkurs matematyczny klas drugich. Po podliczeniu punktów okazało się, że 
najlepsza okazała się reprezentacja gospodarzy. Gratulujemy drużynie z Pogórza! 
Organizatorkami konkursu były panie Danuta Mazurkiewicz i Marta Pliszko.

PIERWSI W GMINIE, DRUDZY W POWIECIE 
- reprezentacja Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu wystartowała z powodzeniem 
w zawodach XL Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Podczas eliminacji gminnych nasi okazali 
się bezkonkurencyjni. Indywidualnie 
najlepszymi zawodnikami okazali się Ola Grabowska i Marceli Garstka. Podczas 
eliminacji powiatowych rozgrywanych w Żelistrzewie zajęli drugie miejsce, 
ustępując jedynie gospodarzom.
Indywidualnie najlepsza okazała się Natalia Kozioł. Grono uczestników uzupełniał 

jeszcze Dominik Knap. Cała czwórka trenowała pod czujnym okiem pani Aleksandry Salamon. Gratulacje dla wszystkich!!

GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
DZIEŃ EUROPY - 9 maja obchodziliśmy w naszym Gimnazjum Dzień Europy, 
który jest ofi cjalnym symbolem Unii Europejskiej. Został ustanowiony w rocznicę 
przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego 
jako Plan Schumana. Plan zgłoszony został przez francuskiego polityka, męża 
stanu, Roberta Schumana właśnie 9 maja 1950. 

„WITAJ MAJOWA JUTRZENKO” - 8 maja br. nasze Gimnazjum zaszczycili swoją 
obecnością pan Leszek Bolibok – skrzypek, wieloletni muzyk orkiestry Teatru 
Muzycznego w Gdyni oraz pan Marek Walasek - muzyk, gitarzysta. Nie było to 
nasze pierwsze spotkanie z muzykami. Od wielu lat odwiedzają naszą szkołę 
nawiązując doskonały kontakt z młodzieżą. Artyści tym razem wykonali szereg 
utworów muzycznych z różnych epok w koncercie zatytułowanym ,,Witaj Majowa 
Jutrzenko”.

POEZJA I SZTUKA AKTORSKA - na zaproszenie pani dyrektor Marzeny Ko-
rzeniewskiej oraz p. Sylwii Stępniewskiej- nauczyciela j. polskiego - 27 kwietnia 
2017 roku zawitała w nasze gimnazjalne progi pani Wanda Neumann, aktorka 
Teatru Wybrzeże. W naszym Gimnazjum aktorka prezentowała dorobek poetycki 
swojego męża „Wiersze gostomskie, refl eksje z kaszubskiej krainy”. Pani Wanda 
przed recytacją wierszy, rozmawiała z naszą młodzieżą o tym, jak ważne jest 
pochodzenie, korzenie rodzinne w życiu  człowieka.

GIMNAZJADA - odbyła się  XV Gimnazjadaszkolna. Zwycięzcąokazała się klasa III 
B, która w nagrodę wygrała 600 zł, II miejscezdobyła klasa II Dzdobywając 400 zł 
oraz III miejscezajęła klasa II Co trzymując 200zł. Fundatorem nagród była Rada 
Rodziców w Gimnazjum w Kosakowie. Nagrody wręczyła Dyrekcja Gimnazjum 

w Kosakowie: pani Marzena Korzeniewska oraz pani Anna Bandura w obecności pani wizyta tor Iwony Michowskiej  
z Pomorskiego Kuratorium  Oświaty, która pogratulowała uczestnikom. Kolejna edycja Gimnazjady zakończyła się sukcesem.
Wyniki klas :  I miejsce - 34 punkty - klasa III b, II miejsce - 31 punktów - klasa II d,  III miejsce - 24 punkty - klasa II c
SUKCES WOKALISTKI - Uczennica naszego GimnazjumMagdalena Mikulska dostała się do fi nału II Zjazdu Młodych Gwiazd 
w Szczecinie. II Zjazd Młodych Gwiazd Szczecin 2017, to kontynuacja ubiegłorocznego pomysłu. "Złota Dziesiątka" 
walczy w konkursie o Nagrodę im. Heleny Majdaniec, znakomitej wokalistki lat 60. i 70. Konkurs odbędzie się w dniach 
8-9 lipca br.

WOJEWÓDZKA OLIMPIADY WIEDZY O JANIE PAWLE II - przed nami trzecia edycja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Janie 
Pawle II. Organizatorami konkursu są Gimnazjum w Kosakowie i Parafi a Św. Antoniego w Kosakowie.  
Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli m.in. papieski sekretarz ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, ksiądz arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, starosta pucki Jarosław Białk i wójt gminy 
Kosakowo Jerzy Włudzik. Finał konkursu odbędzie się dnia  12. 06. 2017r. w godzinach:  12.30 – 15.30  w  Gimnazjum 
w Kosakowie.

Drodzy uczniowie, Dyrektorzy, Pedagodzy,

Kolejny rok szkolny zbliża się już do końca, niedługo udacie się na zasłużone wakacje. Z tej okazji pragnę wszystkim 
uczniom, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom naszych gminnych szkół serdecznie podziękować za wkład 
w rozwój edukacji w Gminie Kosakowo. Jednocześnie życzę owocnego, radosnego oraz aktywnego odpoczynku, a po 
dwóch miesiącach – bezpiecznego powrotu do szkoły. 

Wójt – Jerzy Włudzik
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MICHAŁ SOJKA ZŁOTYM MEDALISTĄ W STRZELECTWIE 
SPORTOWYM

MICHAŁ SOJKA mieszkaniec 
Kosakowa uczeń Gimnazjum 
13 w Gdyni zdobył złoty medal 

w Szkolnej Lidze Strzeleckiej będącej szkolnymi mistrzostwami Gdyni 
w strzelectwie sportowym.

EUROPEJSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ BRANŻY ZBOŻOWO-
PASZOWEJ NA BOISKACH KS SZTORM W MOSTACH

W tym roku polska branża zbożowo-paszowa jest 
organizatorem 37 edycji branżowego europejskiego 
turnieju piłki nożnej - European Grain and Feed Trade Football Tournament. Dla Polski to druga impreza 
– w 2010 roku byliśmy organizatorem mistrzostw, które odbyły się w Poznaniu. Polska drużyna wówczas 
stanęła na podium, zdobywając drugie miejsce. 

Turniej odbędzie się w Gdyni, w dniach 2-4.06.2017. Same mecze 
będą zaś rozgrywane 03.06.2017. na boiskach KS Sztorm w Mostach 
w gminie Kosakowo.
Od lat impreza przyciąga wiele fi rm reprezentujących różne gałęzie 
związane z obrotem i przetwórstwem zbożowo-paszowym m.in. 
producentów, fi rmy handlowe, transportowe, czy też rzeczoznawczo-
kontrolne.  Spodziewamy się około 250 uczestników i sympatyków 
turnieju. To jest wyjątkowe wydarzenie, dlatego pragniemy by 
każdy uczestnik turnieju czuł się na nim wyjątkowo i zabrał ze sobą 
wyjątkowe wspomnienia.

TYLKO RAZ NA 7 LAT W POLSCE!
Zagrają zespoły z Anglii, Danii, Belgii, Niemiec, Węgier, Holandii i Polski.
Początek imprezy sobota 03.06.2017 godz. 9:30, mecze fi nałowe planowane od godz. 14:30
Zapraszamy do kibicowania!!  Organizatorem tegorocznej imprezy jest Stowarzyszenie „Piłka w zbożu”

INFORMACJE ZE SZTORMU MOSTY

ROZGRYWKI V LIGI – RUNDA WIOSENNA SEZONU 2016/2017 - sezon ligowy 2016/2017 powoli 
zmierza ku końcowi. GKS Sztorm Mosty po 25 kolejkach plasuje się w środku tabeli V ligi, a od 
8 kwietnia trwa passa 6 nieprzegranych meczów z rzędu: 3:1 z KS Mściszewice, 0:0 z Sokołem 
Ełganowo, 1:1 z GKS Kowale, 2:1 z Eko-Prod Szemud, 2:2 z MKS Władysławowo i 1:0 z Czarnymi 
Pruszcz Gdański.

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ LIGOWYCH:
27. kolejka (niedz. 28 maja, godz. 13.00): KS Kamienica Królewska – Sztorm Mosty, 28. kolejka – 

Sztorm Mosty pauzuje, 23. kolejka – zaległa (śr. 7 czerwca, godz. 18.00): Polonia Gdańsk – Sztorm Mosty, 29. kolejka (sob. 
10 czerwca, godz. 17.00): Start Mrzezino – Sztorm Mosty, 30. kolejka – zakończenie sezonu (sob. 17 czerwca, godz. 17.00): 
Sztorm Mosty – GKS Sierakowice.

NABÓR DLA ROCZNIKÓW 2001-2002 - GKS Sztorm Mosty 
ogłasza nabór dla chłopców urodzonych w latach 2001-2002. 
Zapraszamy na treningi – we wtorki (godz. 17.30) i czwartki 
(godz. 18.00) na boisko przy ul. Złote Piaski w Kosakowie. Kontakt 
telefoniczny do trenera: Mirosław Kowalewski – 695 117 105. Więcej: 
sztormmosty2002.futbolowo.pl oraz sztormmosty.futbolowo.pl

SPORT
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ROZPOCZĘCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO  YACHT CLUB REWA
Przed Otwarciem Sezonu Żeglarskiego pewne było, iż wielbiciele żeglarstwa nie zawiodą i licznie stawią się na imprezie. 

Mniej przewidywalna pogoda – ku uciesze wszystkich: zarówno organizatorów, jak i gości – okazała się zaskakująco 
łaskawa, dzięki czemu uroczyście podniesiona bandera mogła powiewać w świetle dość już mocnego słońca. 
Rewską inaugurację sezonu zaszczycili swoją obecnością między innymi: nowo wybrany prezes Polskiego Związku 
Żeglarskiego – Tomasz  Chamera, Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Z-ca Wójta Gminy Marcin Majek, Przewodniczący 
Rady Gminy Marcin Kopitzki 
oraz Proboszcz Parafi i w Rewie 
Wiesław Philipp. Nie mogło 
zabraknąć zabrakło ogniska 
z kiełbaskami, wspólnego śpie-
wania szant, gier, konkursów 
i zabaw. Możliwość sprawdzenia 
się za kierownicą zapewniła szkoła 
Turbo Jazda Tadeusz – Akademia 
Auto Świat Gdynia.  

ROZPOCZĘCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO PORT MECHELINKI
Inaugurację sezonu rozpoczęli zawo-dnicy w klasie Laser i Optimist regatami 

klubowymi. Mimo dużej fali i porywistego wiatru wszyscy poradzili sobie 
doskonale a rywalizacja była zacięta. Jesteśmy dumni z naszych wychowanków, 
co roku jest ich coraz więcej a poziom sportowy jest coraz wyższy- mówi Bartosz 
Bartnicki Vice-Komandor Stowarzyszenia Port Mechelinki.

Ofi cjalna cześć rozpoczęła się od wręczenia honorowego członkostwa 
zasłużonym dla Stowarzyszenia Port 
Mechelinki. Wśród wyróżnionych był 
między innymi Wójt Gminy Jerzy Włudzik 
oraz założyciele stowarzyszenia: kpt. 
Bolesław Pienczke i kpt. Krzysztof Choroś. 

Tuż po podniesieniu bandery wszyscy udali się na wspólne świętowanie przy grillu, 
rozmowa nie było końca a sama uroczystość wzbudziła duże zainteresowanie 
wśród turystów i mieszkańców.
Wyniki w klasie Laser: 1.Natalia Bazyl 2.Natalia Majewska 3. Iza Satrian. Wyniki 
w klasie Optimist 1.Pawel Peplinski 2.Mikolaj Qu 3.Konrad Kun.

DRUGI ETAP XX BIEGOWEGO GRAND-PRIX O PUCHAR STAROSTY
13 maja przy pętli autobusowej w Mechelinkach odbył się drugi etap XX 

Biegowego Grand-Prix o Puchar Starosty. Do Gminy Kosakowo przyjechało 
76 zawodników z powiatu puckiego i okolic. 
Trasa zaczynała i kończyła przy pętli autobusowej w Mechelinkach i prowadziła 
wzdłuż klifu, a następnie leśnymi drogami Mechelinek. 

Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej w imieniu Wójta 
Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika otrzymało pamiątkowe medale, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.

W pierwszym wyścigu – juniorów na dystansie około 2,5 km – najlepsi okazali 
się: Dawid Kempa z Władysławowa w kategorii chłopców i Julia Kwiatkowska z 
Rewy w kategorii dziewcząt. Najlepszym zawodnikiem wśród juniorów z Gminy 
Kosakowo był Mateusz Kwiatkowski  z Rewy. 

W biegu głównym – na dystansie około 5 km – pierwszy linię mety przekroczył 
Wojciech Labudda z Pucka; najlepszy biegacz z Gminy Kosakowo – Sylwester 
Swędrowski z Pogórza – wbiegł na metę jako drugi. Wśród kobiet, trasę najszybciej 
pokonała Marta Nagórka z Pierwoszyna. W pozostałych kategoriach wiekowych 
wygrywali odpowiednio: M16-30 – Jakub Klahs z Połczyna, M46-59 – Tomasz 
Zwoliński z Mostów, M60+ – Józef Murański z Jastarni-Bór. 
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S P O R T

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

Ignacy Chojnowski z Pogórza, lat 81 Anna Klin z Kosakowa, lat 65
Kazimierz Kreft z Mechelinek, lat 61 Aniela Marwińska z Mostów, lat 78
Tadeusz Milanowski z Pogórza, lat 75 Rufina Szreder  z Kazimierza, lat 78

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

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

Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI

ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław

www.argi.pl

Ważniejsze telefony:
• Biuro Obsługi Interesanta 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.

TOR GOKARTOWY KARTCENTER PRZY GALERII SZPERK 
KartCenter  istnieje na polskim rynku kartingowym od 2008 roku od początku świadcząc usługi na najwyższym 

poziomie z zachowaniem maksymalnych standardów bezpieczeństwa. Nasz pierwszy tor powstał w Gdańsku-Oliwie 
i później został on przeniesiony do Sopotu, gdzie znajduje się do dziś.
W tym roku otwieramy nowy, zewnętrzny tor gokartowy KartCenter przy Galerii Szperk. To zupełnie nowy sposób na 
karting i miejsce relaksu dla wszystkich.
Specjalnie zaprojektowana przestrzeń recepcyjna nawiązuje do stanowiska pit-stopu z wyścigów światowych marek 
samochodowych, abyś mógł poczuć od samego początku atmosferę sportów motorowych.

Nasza fl ota:
• Sodi GT5R 200 CC, zaprojektowany aby 

dostarczyć jak największego komfortu i 
bezpieczeństwa podczas jazdy;

• LR4 160 CC, na którym mogą się ścigać 
kierowcy już w wieku 7 lat i wzroście od 135 
cm to idealna opcja dla dzieci;

• podwójny gokart 2Drive 270 CC daje 
możliwość na przejazd rodzica z dzieckiem 
czy osoby niepełnosprawnej z opiekunem.

Nasz tor:
Gdyński tor ma długości 325 metrów. Jest wyposażony w nowoczesny komputerowy pomiar czasu i zsynchronizowaną z 
nim sygnalizację świetlną. Na torze znajduje się również tablica świetlna umożliwiająca weryfi kację czasu okrążenia, przez 
kierowców podczas wyścigów.
Tor został tak zaprojektowany aby zapewnić Tobie i innym kierowcom mnóstwo możliwości wyprzedzania wprowadzając 
szerokie odcinki. Na torze przygotowaliśmy jednak również kilka trudniejszych sekcji, które zapewnią dodatkowe emocje. 
Pierwsząnapotkacie zaraz po starcie - Króm - dwa szybkie nawroty spowodują u Was konieczność dość dużej koncentracji. 
Następnie będzie na Was czekał pełen nawrót - Fliger - wejście w niego z odpowiednią prędkością i technikąmoże 
spowodować nadrobienie cennych sekund. Na koniec czeka na Was kompilacja zakrętówprawy-lewy-prawy czyli nasz - 
Bjegas. Serdecznie zapraszamy!

SZALONE WAKACJE 2017
Gmina  Kosakowo    Pomorski Związek Żeglarski  

     Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej

zaprasza dzieci i młodzież od lat  13 na II EDYCJĘ SURVIVALOWYCH REJSÓW PO PĘTLI 
ŻUŁAWSKIEJ, ZATOCE GDAŃSKIEJ I ZALEWIE WIŚLANYM

Dziesięciodniowe rejsy po Pętli Żuławskiej, Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym. Początek każdego 
turnusu zawsze o godz. 1000 , zakończenie o godz. 1700. Zapisy do 2017.06.10. Koszt uczestnictwa w 
turnusie 1100 zł. Na uczestników czekają: przystań żeglarska  w Wiślince,  sprzęt – DZ-ty, Pucki, łodzie 
motorowe, porty i przystanie Pętli Żuławskiej, Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. 
Więcej informacji: www.zeglarski.info/kategorie/pomorska-szkola-zeglarstwa-i-edukacji-morskiej/
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                 KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO
Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

CZERWIEC 2017

Cz, 01.06.2017 17:00 Wernisaż ,,Wystawy jednego obrazu” 
Joanny Kryger Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

So, 03.06.2017 16:00-
24:00 Noc Bibliotek Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

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 - 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 9:00

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 - Wycieczka jednodniowa do Torunia

Sołtys i Rada Sołecka 
wsi Dębogórze

Gminne Koło Polskiego 
Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów

Toruń (m.in. Sanktuarium 
NMP Gwiazdy Nowej 

Ewangelizacji i św. Jana 
Pawła II)

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

Wt, 20.06.2017 9:00-
13:00 Zbiórka krwi w Kosakowie Sołtys i Rada Sołecka wsi 

Kosakowo
Parking przed Urzędem 

Gminy Kosakowo

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

Pt, 23.06.2017 20:00 Sobótka Sołecka wsi Dębogórze Sołtys i Rada Sołecka 
wsi Dębogórze

Plac nad stawem przy 
Świetlicy Sołeckiej w 

Dębogórzu

     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

LIPIEC 2017

So, 01.07.2017 15:00 „Open'er Festival” (dzień 3.), teren otwarty 
od 15:00 do 4:00 Alter Art Teren lotniska Gdynia-

Kosakowo

So, 01.07.2017 - XIX Zjazd Kaszubów 

Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie

ZKP o. Dębogórze-
Kosakowo

Rumia

So, 01.07.2017 XII Zawody Wędkarskie dla dzieci
Wójt Gminy

Sołtys i Rada Sołecka 
wsi Dębogórze

Staw w Dębogórzu

N, 02.07.2017 10:00 IX Otwarte Regaty o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo

Wójt Gminy
Yacht Club Rewa Zatoka w Rewie

Wystawa obrazów igłą malowanych Ewy 
Wróblewskiej Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

N, 23.07.2017 16:00
Muzyczne Plażowanie w Mechelinkach - 

Festyn Rodzinny
Wybory Bursztynowej Miss Lata 2017 

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum 

Kultury

Scena Plenerowa 
w Mechelinkach
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Woda – z butelki czy z kranu?
asła reklamowe, kampanie społeczne, porady lekarzy i dietetyków - zewsząd nawołują do spożycia co najmniej 
2 litrów wody dziennie, a w okresie letnim czy podczas wzmożonego wysiłku - nawet więcej. A my  
przyzwyczailiśmy się do sięgania po wszelkiego rodzaju napoje, często słodzone, a jeśli już po wodę, to tą w 
butelce, ze sklepu.  

Czy kranowa znaczy niedobra? 

Od wielu lat regulacje prawne ściśle określają jakie kryteria musi spełniać woda pitna dostarczana przez 
przedsiębiorstwa świadczące usługi wodociągowe. Obowiązek prowadzenia stałego monitoringu jakości oraz 
publikowania otrzymanych raportów daje gwarancję, że woda trafiająca do mieszkańców jest produktem bezpiecznym. 
Nie inaczej jest z naszym lokalnym dostawcą wody, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 
(PEWIK). Na stronie przedsiębiorstwa dostępne są informacje odnośnie wyników kontroli wody na terenie całego 
Związku. Badania prowadzone są pod kątem spełniania wymogów określonych w obowiązujących przepisach, w także  
zawartości substancji niebezpiecznych, takich jak bakterie i metale ciężkie, ale też pod kątem smaku i zapachu.  

Czy warto pić wodę z kranu? 

Dostępne wody butelkowane oznaczane są jako mineralne lub źródlane. Mineralne, to takie, w których ilość 
rozpuszczonych substancji mineralnych, wartościowych dla organizmu ludzkiego, zawiera się w przedziale od 50 do 
1500 mg/l, a im wyższa jest ich zawartość, tym bardziej zmineralizowana jest woda, natomiast wody źródlane zawierają 
poniżej 50 mg/l związków mineralnych.  

Związki te to szereg mikroelementów, które nie są produkowane przez nasze ciało, więc musimy jest dostarczać z 
przyjmowanym pokarmem i napojami, lub w postaci suplementów diety. Ich niedobory mogą powodować poważne 
problemy zdrowotne. A zatem poza samym nawadnianiem organizmu, woda jest źródłem wielu wartościowych 
substancji. Wg raportów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
przewyższają jakościowo wody źródlane, a zatem dostarczają organizmowi niezbędnych związków mineralnych 
skuteczniej niż wiele wód dostępnych w sklepach.  

Jednakże za jakość wody, która wypływa z kranów, odpowiada stan wodociągowej instalacji wewnętrznej naszych 
domów i mieszkań. Przestarzałe, zanieczyszczone lub niewłaściwie eksploatowane instalacje przyczyniają się do 
zanieczyszczania wody. Dlatego zanim zdecydujemy się na odstawienie wody butelkowanej na rzecz tej z kranu, należy 
upewnić się, że faktycznie nadaje się ona do spożycia, choć w większości przypadków  tak właśnie jest.

 

H

Składniki mineralne [mg/l] 

 woda 
wodociągowa 

woda 
źródlana 

woda 
mineralna 

wapń 73,78 47,49 119,23 
magnez 8,00 7,00 22,18 

sód 8,52 4,76 10,50 
potas 2,42 1,13 2,29 

fluorki 0,25 0,11 0,26 
chlorki 14,51 4,73 9,20 

siarczany 48,22 21,41 1,00 
wodorowęglany 211,77 163,38 486,20 


