
R A D Y  I  W Ó J TA  G M I N Y  K O S A K O W OÓNR 6/2017

KOSAKOWO

Czerwiec 2017 r.

RUSZYŁA BUDOWA DERDOWSKIEGO

6 czerwca br. została podpisana umowa z wykonawcą budowy drogi 
Derdowskiego. Droga będzie jednojezdniową, dwukierunkową o pasach 
szerokości 3,5 m każdy.  

W związku z tą inwestycją konieczna będzie przebudowa ścieżki pieszo-
rowerowej na odcinkach dolotowych do nowego ronda w Kosakowie oraz 
przy Galerii Szperk. Oświetlenie drogi przewidziane jest na całej długości 
z doświetleniem planowanych przejść dla pieszych odrębnymi oprawami. 

W zakresie robót jest również budowa początkowego odcinka około 100 m 
ul. Kościuszki wraz ze skrzyżowaniem ul. Derdowskiego. Odwodnienie drogi  
- poprzez rowy przydrożne, a w rejonach skrzyżowań powstanie kanalizacja 
deszczowa. Droga będzie przejezdna z końcem października tego roku, 
natomiast planowany termin oddania jej do użytku to maj 2018r. 

13.06.2017r. na teren budowy drogi Derdowskiego został wprowadzony 
Wykonawca robót Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z siedzibą w Gdyni, 
wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Koszt budowy to 9 317 886,73 zł.

Cieszy nas również decyzja o dotacji celowej projektu budowy drogi 
Derdowskiego z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-19 w wysokości 3 mln zł.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni plac budowy zostanie odgrodzony 
i tym samym zostanie zamknięta na cały czas budowy ścieżka rowerowa od 
Kosakowa przez pola do Galerii Szperk. Ruch rowerowy prosimy kierować 
wzdłuż ul. Żeromskiego i Wiejskiej. Planowany koniec inwestycji to czerwiec 
2018r. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

KOLEJNA UROCZYSTOŚĆ W ALEI ZASŁUŻONYCH 
LUDZI MORZA

17 czerwca br. odbyła się w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie XIV uroczystość odsłonięcia tablic 
pamiątkowych. 

W tym roku zaszczytnym tytułem uhonorowano: kmdr prof. dr. 
med. Augustyna Dolatkowskiego, kpt. ż.w. Stanisława Kosko, kmdr. 
prof. dr. hab. inż. Leszka Piasecznego oraz chor. mar. Ludwika Habaja. 
Sylwetki uhonorowanych przedstawiamy na stronie 9
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Uchwała podjęta na XL Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
w dniu 8 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr XL/58/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kanału
zrzutowego odprowadzającego oczyszczone ścieki z  Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” do Zatoki Puckiej 
w Mechelinkach gm. Kosakowo.

Uchwały podjęte na XLI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
w dniu 22 czerwca 2017 roku

1. Uchwała Nr XLI/59/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 988/26 obręb 
Mosty Gmina Kosakowo.

2. Uchwała Nr XLI/60/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/23/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 lutego 
2017 roku w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Kosakowo do spraw Społecznych i Edukacji.

3. Uchwała Nr XLI/61/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr III/4/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 11 grudnia 2014 roku 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwała Nr XLI/62/2017 w sprawie przekazania środków fi nansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania policjantów 
oddelegowanych do służby na terenie Gminy Kosakowo w sezonie letnim 2017.

5. Uchwała Nr XLI/63/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Kosakowo  celem 
określenia zmian w statutach sołectw.

6. Uchwała Nr XLI/64/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Pogórze  gm. Kosakowo, w rejonie ulic: Wiejskiej, Ks.Jana Twardowskiego i Kościuszki.

7. Uchwała Nr XLI/65/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu 
gminy Kosakowo.

8. Uchwała Nr XLI/66/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kosakowo na rok 2017.
9. Uchwała Nr XLI/67/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017- 2023.

• Rada Gminy Kosakowo podjęła Deklarację Nr XLI/1.D/2017 w sprawie  wyrażenia woli budowy na terenie Gminy 
Kosakowo Izby Pamięci Obrońców Kępy Oksywskiej.

• Rada Gminy Kosakowo podjęła Apel Nr XLI/2.A/2017 skierowany do Wójta Gminy Kosakowo dotyczący stanowiska 
Rady Gminy Kosakowo w sprawie decyzji Nr WI-X.747.1.4.2017.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 
terminalu wydanej przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 9 czerwca 2017 r. 

Uchwała Nr XLI/63/2017
Rady Gminy Kosakowo z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Kosakowo  celem określenia zmian 
w statutach sołectw.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 
oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr XIX/90/99 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Kosakowo.

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami 
celem określenia stanowiska w sprawie projektowanych 
następujących zmian w statutach sołectw Gminy Kosakowo, 
stanowiących załączniki do Uchwały Nr XXXIV/67/2005 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005 r: 

1/ Art. 20 pkt 5 otrzymuje treść:
„1. Powołana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza 

dokonuje przyjęć zgłoszeń, weryfi kuje listy poparcia 
kandydatów i sprawuje nadzór nad pracami Sołeckich 
Komisji Wyborczych.

2. Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat, Gminna 
Komisja Wyborcza niezwłocznie w obwieszczeniu 
zawiadamia o tym mieszkańców danego sołectwa 
i przedłuża termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów 
na sołtysa o pięć dni.

 W przypadku braku dalszych zgłoszeń, zarejestrowanego 
kandydata uważa się za wybranego i wyborów nie 
przeprowadza się.

Gminna Komisja Wyborcza sporządza protokół z obsadzenia
mandatu sołtysa bez głosowania i niezwłocznie w formie 
obwieszczenia informuje o tym mieszkańców danego 
sołectwa.”

§ 2
Jako rodzaj konsultacji ustala się zebrania wiejskie we 
wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy Kosakowo.

§ 3
W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział stali 
mieszkańcy sołectw uprawnieni do głosowania. 

§ 4
Zobowiązuje się Wójta Gminy do przeprowadzenia 
konsultacji w terminie do dnia 30 września 2017r. 

§ 5
Uchwała podlega bezzwłocznemu opublikowaniu w biule-
tynie informacji publicznej oraz w biuletynie gminnym.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                               
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marcin Kopitzki
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Uzasadnienie
Z wnioskiem o zmiany w obowiązujących statutach sołectw wystąpiło Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskiego - 
Gminne Koło Sołtysów Gminy Kosakowo. Niniejsza zmiana dotyczy obsadzenia kandydata na funkcję sołtysa bez konieczności 
przeprowadzenia głosowania, gdy zgłoszony został tylko jeden kandydat. Obsadzenie na funkcję sołtysa bez przeprowadzenia 
wyborów, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu do składania kandydatur, pozwoli na zmniejszenie kosztów 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów. 
W przeprowadzonych ostatnio w Gminie Kosakowo bezpośrednich wyborach sołtysów na kadencję 2015-2019 frekwencja 
w ośmiu sołectwach, gdzie zgłoszono tylko jednego kandydata nie przekroczyła 10% w trzech z nich, w kolejnych trzech nie 
przekroczyła 20%, a w pozostałych dwóch była niewiele ponad 20%. W sołectwie, gdzie zgłoszono czterech kandydatów 
frekwencja wyniosła -  51,21%. Świadczy to o tym, że mieszkańcy nie są zainteresowani głosowaniem, gdy mają do wyboru 
tylko jednego kandydata, a jak się okazuje, zgłoszony kandydat zostaje sołtysem. 
Art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na Radę Gminy obowiązek przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
w sprawie organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej. Na temat proponowanych zmian muszą się wypowiedzieć 
mieszkańcy.

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 uchwały Rady Gminy Kosakowo:  Nr XXII/88/2016 z dnia 24 listopada 2016r.

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 543 w Rewie gm.Kosakowo, przy ul. Surfi ngowej 
z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu udostępniony będzie w  dniach od 30.06.2017r.  do 28.07.2017r. 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.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.07.2017r. o godz. 15.30. 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo  (I piętro).

Zgodnie z art.18 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 12.08.2017r. Jako 
wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
opatrzone kwalifi kowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profi lem zaufanym ePUAP.

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 wsprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu można 
zapoznać się z ze zgromadzoną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią 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 wnieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2017r.
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 

NOWY HARMONOGRAM BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG

Informujemy mieszkańców, że na Sesji Rady Gminy w dniu 22 czerwca br. radni przyjęli nowy trzyletni program inwe-
stycyjny budowy, modernizacji i odwodnienia dróg publicznych w Gminie Kosakowo, tzw. Harmonogram budowy dróg. 
W harmonogramie nie są ujęte zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, oraz w ramach pomocy dla innych 
jednostek samorządu terytorialnego. Nie są również ujęte inwestycje, których realizacja ma bardzo duże znaczenie dla 
komunikacji w Gminie Kosakowo, a które są ujęte w niezależnych zadaniach inwestycyjnych. Realizacja Harmonogramu 
fi nansowana jest z budżetu Gminy w kwotach określonych w tym budżecie. Co do zasady, środki fi nansowe przydzielone 
na realizację Harmonogramu dzieli się na poszczególne sołectwa w zależności od liczby mieszkańców sołectwa uwidocz-
nionej w ewidencji ludności na początku 2017 roku. Parytet będzie podlegał aktualizacji w okresach przynajmniej raz 
na trzy lata. Inny podział środków może być spowodowany uwarunkowaniami realizacyjnymi. Harmonogram zamieszczony 
jest na stronie gminy w zakładce Dla mieszkańców/ Inwestycje
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SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 19 maja do 8 czerwca 2017r.  

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarządzeniem Nr 60/2017 – zdecydowałem  o niewykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej 
w Kosakowie (dz. nr 405, o pow. 0,3430 ha)

2. Zarządzeniem Nr 61/2017 – zdecydowałem  o niewykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej 
w Kosakowie (dz. nr 178/29, o pow. 0,0913 ha)

3. Zarządzeniem Nr 62/2017 – zdecydowałem  o niewykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Mostach 
Kosakowie (dz. nr 1174/31, o pow. 0,0900 ha)

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. W wyniku przetargu nieograniczonego na Budowę ulicy Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo zawarto 
umowę z Firmą Budowlano- Drogową MTM z siedzibą w Gdyni, która gwarantuje wykonanie podetapu dotyczącego 
uzyskania przejezdności ul. Derdowskiego do 31.10.2017r. oraz  84 miesięczny okres gwarancji. Wartość umowy to  
9 317 886,73 zł.

2. W wyniku przetargu nieograniczonego na PROJEKTY WYKONAWCZE PRZEBUDOWY ULIC NA TERENIE GMINY KOSAKOWO 
2017r. ul. Majowa i ul. Kwietniowa w Kazimierzu, Gmina Kosakowo  zawarto umowę z fi rmą DROGADO  z Gdyni. Termin 
wykonania obu projektów to 14.08.2017 r. Wartość umowy na ul. Kwietniową to 26 452  zł, a na ul. Majową 7 257 zł 

3. W konkursie na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej, 
gm. Kosakowo złożono 12 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Trwa procedura weryfi kacji wniosków. 

4. W wyniku negocjacji w zamówieniu z wolnej ręku na usługi uzupełniające do przetargu na PROJEKTY WYKONAWCZE 
PRZEBUDOWY ULIC NA TERENIE GMINY KOSAKOWO 2017r, zawarto umowy na ul. Łódzką i Pucką w Rewie o wartości 
12300 zł, ul. Piaskową w Mostach o wartości 12300zł, ul. Polną w Mostach o wartości 12300 zł, przebudowy zatoki 
autobusowej, przejścia dla pieszych ul. Gdyńskiej z usunięciem kolizji słupa energetycznego w ul. Puckiej za 12472,20 
zł oraz mniejsze opracowania projektowe w ul. Wrocławskiej w Rewie, ul. Parandowskiego w Suchym Dworze, i ul. Zielnej 
w Dębogórzu, ul. Szarotki za 8495 zł 

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo  w okresie od 9 - 22 czerwca 2017r.  

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 68/2017 – ogłosiłem wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do 

wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat (dz. nr 147/67 obręb Rewa)
2. Zarządzeniem Nr 69/2017 – ogłosiłem wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do 

wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku  (dz. nr  354/13 obręb Dębogórze)
3. 14.05.2017r. została zawarta umowa partnerstwa pomiędzy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Pucku a gminami powiatu puckiego na rzecz realizacji operacji pt. „Rozwój edukacji żeglarskiej 
w szkołach publicznych powiatu puckiego”. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współdziałania w realizacji 
operacji, której zakres rzeczowy będzie obejmował organizację zajęć, kursów i szkoleń edukacyjnych w ramach m.in. 
popularyzacji wiedzy o regionie, kursów, szkoleń, nauki pływania, doskonalenia umiejętności żeglarskich. Zakres 
rzeczowy operacji będzie realizowany w szkołach publicznych.

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W konkursie na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy 

ul. Szkolnej, gm. Kosakowo złożono 12 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Dokonano analizy i oceny 
dokumentów złożonych do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wykluczono 4 uczestników postępowania. 
Zaproszono 8 uczestników konkursu do złożenia prac konkursowych w terminie do 24 lipca 2017 r.

2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na projekcie pn: „PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE 
GMINY KOSAKOWO 2017r.” Termin składania ofert mija 05.07.2017 r. o godzinie 12:00

Ponadto:
9 czerwca 2017r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PUK PEKO w Kosakowie.
Porządek obejmował sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu spółki za 2016r., rozpatrzenie i
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2016, podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016, udzielenie
absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej spółki za rok 2016.
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.192.476 zł.
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazuje stratę w wysokości 339.622,45 zł. Bilans był badany przez biegłego
rewidenta.
Analiza rachunku zysków i strat wskazuje na dobre wyniki sprzedaży w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie
ścieków, głównie dzięki dużej dynamice wzrostu sprzedaży usług i obniżeniu awaryjności sieci. Działalność komunalna na
rzecz Gminy Kosakowo generuje ujemne saldo. Na realizację tych zadań co roku brakuje środków. Przyjęto propozycje 
naprawcze. 
Zostały podjęte następujące uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
za rok 2016, pokrycia straty wynikającej z bilansu za rok 2016 w wysokości 339.622,45 zł. poprzez dopłatę Wspólnika,
udzielenia Dyrektorowi Zarządu spółki Zdzisławowi Jaroniemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016,
udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.
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Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę 
łącznika wraz z windami w Szpitalu Powiatowym w Pucku
Marcin Kopitzki Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo reprezentował Gminę 

Kosakowo w uroczystości podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę 
łącznika wraz z windami w Szpitalu Powiatowym w Pucku. W sfi nansowaniu tej inwestycji 
pomogły Gminy powiatu puckiego, m.in. Gmina Kosakowo wsparła ten projekt kwotą 
50 tys. zł. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia komfortu pracy personelu szpitala, 
a przede wszystkim ułatwi życie pacjentom. Wielkie podziękowania dla wszystkich, 
którzy przyczynili się do tego przedsięwzięcia.

ZMIANA OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY KOSAKOWO

Informujemy mieszkańców, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wykonywanie bezkosztowej bankowej i kasowej 
obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy, z dniem 31 lipca br. bieżącą obsługę 
rachunku gminy wykonywać będzie Bank PKO Bank Polski.
Punkt kasowy banku PKO Bank Polski znajduje się w kompleksie usługowym w Kosakowie (przy sklepie Biedronka). 
W związku z powyższym przelewy dokonywane w Banku Rumia Spółdzielczy na rachunek gminy będą płatne. W nowym 
banku PKO Bank Polski przelewy na rachunki gminy będą bezpłatne.
Zmienią się numery kont bankowych gminy/urzędu, o czym poinformujemy w terminie poźniejszym.
Więcej szczegółowych informacji podanych zostanie na stronie internetowej urzędu oraz w następnym Biuletynie 
Gminnym.

Zmiany w ofercie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kosakowo
Na wniosek samorządu, po konsultacjach na komisjach 

Rady Gminy i wzięciu pod uwagę sygnałów od mieszkańców, 
od 19 czerwca br. wprowadzone zostały korzystne zmiany 
w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na terenie naszej 
gminy. 

Wprowadzony został m.in. nowy rozkład jazdy linii 
146, który zakłada zwiększenie o 1/3 częstotliwości 
kursowania autobusów w dni powszednie – co 20 min 
w godzinach szczytów przewozowych oraz 40 min 
w godzinach międzyszczytowych. Dodatkowo – we wszy-
stkie dni tygodnia - uruchomione zostaną nowe kursy 
w godzinach wczesnoporannych i późnowieczornych. 

Poza zmianami na linii 146 wprowadzone zostaną inne 
zmiany na terenie gminy Kosakowo (dotyczące linii 86 i 165). 

Na linii 86, w dostosowaniu do popytu, dotychczasowe 
kursy do/z pętli „Dębogórze Słonecznikowa”, zostaną skierowane do/z pętli 
„Dębogórze Wybudowanie – Leśna”.

Zmieniona zostanie trasa i rozkład jazdy linii165. Podstawowa trasa tej linii 
połączy Obłuże Maciejewicza z  Dębogórzem Słonecznikową, a wybrane kursy 
będą wykonywane do Kazimierza oraz do Chyloni Krzywoustego. Poranny kurs 
nadal będzie realizowany z Rewy. 

Na linii 170 i 173, w celu koordynacji z nowym rozkładem jazdy linii 146 
zmienione zostają godziny odjazdów, zwiększy się liczba kursów tej linii 
wykonywanych do ul. Złotej w szczycie popołudniowym.

Od 19 czerwca br. obsługa linii 146 w całości powierzona zostanie PKS Gdynia 
S.A. W związku z wygranym przetargiem, przewoźnik ten zamówił 6 fabrycznie 

nowych, przegubowych, klimatyzowanych autobu-
sów marki Mercedes. 
Do czasu dostarczenia z fabryki nowych pojazdów, 
nie później niż do końca grudnia, linia 146 
obsługiwana będzie taborem przejściowym.
PKS Gdynia zadeklarował, że do czasu dostawy 
nowych autobusów, wybrane kursy na linii 146 
w dni powszednie w okresie wakacji oraz w weekendy 
będą wykonywane przez Mercedesy 0530G C2-, 
nieobsługujące w tym czasie linii R.

Nowy rozkład jazdy do pobrania jest na stronie 
internetowej gminy w Aktualnościach.
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ODBIÓR ODPADÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Przypominamy właścicielom nieruchomości, którzy jednocześnie na tej samej nieruchomości zamieszkują oraz 

prowadzą działalność gospodarczą (m.in. wynajem pokoi, gastronomię, zakłady usługowe) o obowiązku zawarcia odrębnej 
umowy na odbiór odpadów powstających w ramach prowadzonej działalności - z przedsiębiorstwem uprawnionym do ich 
odbioru. 

Istnieje obowiązek posiadania odrębnego pojemnika na odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej 
(zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo § 12 ust. 1.).

Centrum Sportowe Kosakowo informuje:
PUK PEKO poszukuje ratownika na pełen etat do pracy na basenie. Osoby z aktualnymi dokumentami proszone są 

o przysyłanie swoich zgłoszeń na : recepcja.basen@pukpeko.pl  
Informujemy, że od dnia 24.06. do 15.07.17r. basen w Kosakowie będzie zamknięty z powodu planowanej przerwy tech-
nologicznej. Zapraszamy ponownie od 16.07.17r.
Informujemy, że w terminie 26.06. - 31.07.17r. hala sportowa w Gimnazjum będzie niedostępna dla klientów. Zapraszamy 
od 01.08.17r. Za utrudnienia przepraszamy.

ŚWIĘTOWANIE 
PO 90 TCE

Gratulacje i życzenia dla do-
stojnych jubilatek Pań Marii Bigott 
z Pierwoszyna, Waleski Kostrach 
z Mechelinek i Marii Zmudy z Mostów, 
które z okazji ich urodzin odwiedzili 
z kwiatami oraz koszami słodkości 
Wójt wraz z sołtysami.

Sołtys Andrzej Śliwiński z Kosakowa - Sołtysem Pomorza 2017 
Gratulujemy sołtysowi Kosakowa Andrzejowi Śliwińskiemu 

wygranej w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego na Najlepszego 
Sołtysa 2017 r. 

Sołtys Kosakowa nie tylko jest organem wykonawczym 
w sołectwie, ale także jest strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kosakowie i bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych (członkiem OSP  jest od dwunastego roku życia). 
W straży pełni funkcję sekretarza. Jest także działaczem Klubu 
Sportowego Sztorm Mosty. 
Jeszcze przed objęciem funkcji sołtysa aktywnie uczestniczył 
w życiu sołectwa. Podkreśla, że bardzo ważnym elementem jest 
m.in. dobra współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, na których 
wsparcie można liczyć przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych 
i sportowych. Stara się również angażować mieszkańców w pomoc drugiemu człowiekowi, m.in. organizuje Zbiórki Krwi 
w Kosakowie.
Andrzej Śliwiński w 2016 roku ukończył Akademię Morską w Gdyni na kierunku Innowacyjna gospodarka,  specjalność - 
informatyka w transporcie i handlu.

 „Przedszkole na medal”

Miło nam poinformować, że Niepubliczne 
Przedszkole Tenisowe Jaworek z Suchego Dworu 
zdobyło 1 miejsce w Plebiscycie Dziennika 
Bałtyckiego „Przedszkole na Medal” w kategorii 
Przedszkole Roku. Gratulujemy kadrze, rodzicom
i dzieciom.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
dziękuje…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie pragnie 
podziękować Pani Sabinie Doering sołtys wsi Mechelinki za 
udostępnienie świetlicy sołeckiej na potrzeby wydawania 
żywności w ramach pomocy żywnościowej PO PŻ 2014 – 
2020 Podprogram 2016. Ponadto dziękujemy wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w rozładunek i wydawanie 
żywności podopiecznym tut. ośrodka, a w szczególności 
Panu Romanowi z Kazimierza.
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UROCZYSTOŚĆ W OGÓLNOPOLSKIEJ ALEI ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA
Podczas XIV Uroczystości Odsłonięcia Tablic Pamiątkowych w Ogólno-

polskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Rewie uhonorowano: kmdr prof. dr med. Augustyna Dolatkowskiego, kpt. ż. 
w. Stanisława Kosko, kmdr prof. dr hab. inż. Leszka Piasecznego oraz chor. mar. 
Ludwika Habaja.

Święcenia dokonał oraz modlitwę w intencji Ludzi Morza odmówił Ksiądz 
Prałat Michał Oksiuta, proboszcz Parafi i pw. Św. Rocha w Rewie.
Wieńce pod Krzyżem Morskim złożyli m. in.: Poseł na Sejm RP Dorota Arcisze-
wska-Mielewczyk, Starosta Powiatu Puckiego Jarosław Białk, kmdr Wojciech 
Sowa Przedstawiciel Dowódcy Garnizonu Gdynia, Przedstawiciel Dowódcy 
Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego, Przedstawiciel 
Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, prof. dr honoris causa 
Akademii Marynarki Wojennej Daniel Duda Przewodniczący Polskiego 
Towarzystwa Nautologicznego, Generał Związku Piłsudczyków RP, kpt. ż. w. 
Andrzej Królikowski Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, Wójt Gminy, Przewodniczący 
Rady Marcin Kopitzki, radni, sołtysi i zaproszeni goście. 
W czasie uroczystości Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniami i medalami osoby 
zasłużone dla Związku. Sylwetki uhonorowanych tytułem „Zasłużony Człowiek Morza”:

kmdr prof. dr med. Augustyn Dolatkowski
Urodzony 18 września 1903 r., absolwent Szkoły Podchorążych Sanitarnych i Uniwersytetu Warszawskiego z 1928 r. 
Po kilku latach służby w jednostkach lądowych na własną prośbę przeniesiony do MW, gdzie pełnił obowiązki lekarza 
Szkoły Podchorążych MW i ordynatora w Szpitalu Morskim MW na Oksywiu. W czasie działań 1939 r. komendant Szpitala 
Polowego w Babich Dołach. Pod ostrzałem niósł pomoc lekarską oddziałom walczącym na Kępie Oksywskiej, następnie 
po zajęciu szpitala przez wojska niemieckie z narażeniem życia niezgodnie z prawdą rozpoznał u chorych gruźlicę, dzięki 
czemu uratował wielu pacjentów od deportacji na roboty do Niemiec. Po wyzwoleniu został kierownikiem Wydziału Zdrowia 
Gdyni, a w 1948 r. objął stanowisko Szefa Służby Zdrowia. Udoskonalił organizację morskiej służby w jednostkach i na 
okrętach. Był twórcą medycyny morskiej w Polsce, przez wiele lat kierował Katedrą Medycyny Morskiej Wojskowej Akademii 
Morskiej, której został doktorem honoris causa. Na wieczną wachtę odszedł w 1977 r.  odznaczony Krzyżem Walecznych 
i Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski.

kpt. ż. w. Stanisław Kosko
Urodzony 13 listopada 1898 r., ofi cer marynarki handlowej, dyrektor 

Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, porucznik Marynarki Wojennej, 
publicysta, dowódca ORP „Gdynia”. W trakcie I wojny światowej wstąpił do 
Organizacji Niepodległościowej „Sokół”, zajmował się kolportażem czasopism 
niepodległościowych i odezw, jak również prowadzeniem zakonspirowanych 
magazynów broni wojskowej. Dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej uzyskał 23 
czerwca 1935 r. Walnie przyczynił się do powstania Związku Ofi cerów Marynarki 
Wojennej, którego tradycje przejęło i kontynuuje gdyńskie Stowarzyszenie 
Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Był działaczem Ligi Morskiej i Kolonialnej, członkiem 
Morskiego Instytutu Rybackiego i delegatem do Izby Morskiej w Gdyni. Został 
uhonorowany licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami – m. in. Krzyżem 

Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury, Medalem Niepodległości, 
francuskim Order de Etoile Noir du Benin. 25 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany. Ranny 2 września w nalocie bombowym, 
zmarł 8 września 1939 r.

kmdr prof. dr hab. inż. Leszek Piaseczny
Urodzony 1 stycznia 1947 r., absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni (obecnie Akademii Marynarki 

Wojennej) w specjalności „Maszyny i siłownie okrętowe”. Od 1993 r. pełnił funkcję Szefa Oddziału Naukowego Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni, a w latach 2003-2006 – Dziekana Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego tejże uczelni. 
Stopień profesora nauk technicznych uzyskał w 2003 r. Po zakończeniu w 2006 r. zawodowej służby wojskowej prof. 
Leszek Piaseczny podjął w macierzystym Instytucie Budowy i Eksploatacji Okrętów dalszą pracę na stanowisku profesora 
zwyczajnego. Ponadto był również zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Oceanotechniki 
i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Jest autorem licznych i pionierskich w skali światowej prac naukowych z zakresu m. 
in. dynamiki silników spalinowych, badań emisji zanieczyszczeń silników, technologii napraw okrętowych tłokowych silników 
spalinowych oraz zastosowania kompozytów polimerowych w procesach naprawy okrętowych urządzeń technicznych. 
Wyniki swoich badań prof. Piaseczny prezentował na znanych międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych 
oraz seminariach. Ma również imponujący dorobek dydaktyczno-wychowawczy: był wychowawcą wielu pokoleń inżynierów. 
Za swoje dokonania został odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej i Medalem „Za zasługi dla Marynarki Wojennej”. Zmarł w 2014 r. Pośmiertnie wyróżniony wpisem zasług do Księgi 
Honorowej Wojska Polskiego za wybitne osiągnięcia w rozwoju techniki okrętowej oraz w działalności dydaktycznej.
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chor. mar. Ludwik Habaj
Urodzony 13 lutego 1900 r. w Rzeszowie, marynarz i wychowawca licznych 
kadr polskich ludzi morza. W czasie I Wojny Światowej pełnił służbę w stopniu 
młodszego podofi cera na pancerniku „Radetzky” na Adriatyku. Do Marynarki 
Wojennej wstąpił w 1920 r., pełnił funkcję instruktora-wykładowcy sygnalizacji, 
praktyki morskiej oraz żeglarstwa. W 1937 r. uzyskał stopień chorążego, służył 
na ORP „Wilia”, „Wicher” oraz „Grom”. Działalność dydaktyczną prowadził w 
Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, w Ośrodku Żeglarskim 
oraz Szkole Specjalistów Morskich w Gdyni. Jako dowódca plutonu 3. kompanii 
brał czynny udział w obronie polskiego wybrzeża. Wraz z oddziałem bronił 
pozycji na Cyplu Oksywskim do końca walk 19 września, po czym wraz z innymi został wzięty do niemieckiej niewoli. Po 
wojnie przez kolejnych 20 lat pracował nieprzerwanie w kapitanacie portu w Gdańsku jako starszy pilot. W trakcie tego 
okresu wyprowadził z portu ponad 9 tys. jednostek. Został uhonorowany licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami.

DZIŚ Z RADOŚCIĄ OGŁASZAMY, ŻE NAGRODY ZDOBYWAMY

Kaszubski Regionalny Chór "Morzanie" może poszczycić się tym, iż w maju i czerwcu br. zasilił swoją listę nagród o 
trzy kolejne: I miejsce na Festiwalu Pieśni "Spotkajmy się nad Radunią" w Pruszczu Gdańskim, I miejsce oraz nagrodę za 
najlepsze wykonanie utworu F. Nowowiejskiego na XI Festiwalu Pieśni o Morzu "Jantarowi Bot" w Kosakowie oraz srebrny 
dyplom ( II miejsce) i nagrodę za promocję kultury kaszubskiej w regionie na XIII Kaszubskim Festiwalu Muzyki Chóralnej 
i Regionalnej w Żukowie.

Ostatnie pół roku pracy tego zespołu zaobfi towało także organizowanymi 
przez chór wydarzeniami cyklicznymi jak Spotkanie z kolędą w Dębogórzu, XI 
Festiwal Kolęd Kaszubskich w Pierwoszynie, o których pisaliśmy wcześniej. 
W XII Spotkaniach Chóralnych, które odbyły się 4 czerwca br. obok "Morzan" 
udział wzięli: Chór "Jubileum" pod dyrekcją pani Anny Łukasik, Chór 
"Przemienienie" oraz zespół "Wokal" prowadzone przez panią Magdalenę 
Piaseczną, Zespół "Kosakowianie" pod kierownictwem pana Tadeusz Korthals 
oraz ubarwiający wdziękiem i młodością dziecięcy zespół "Dębogórskie 
Kwiatki " prowadzony przez panią Teresę Czerwińską.
Chór pragnie serdecznie podziękować swoim dyrygentom: profesorowi 
Przemysławowi Stanisławskiemu, który przez 15 lat współpracy wydobył 
ze śpiewaków to, co najlepsze, nauczył słuchać i czuć muzykę, dał mocne 

podwaliny do pracy swojemu następcy panu Pawłowi Nodzak, który pracując z chórem od września ubiegłego roku nie 
tylko poprowadził go poprzez organizację wymienionych wyżej wydarzeń cyklicznych, odbył tournee po Włoszech, ale 
przygotował chór do konkursów z dobrym skutkiem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim chórom i zespołom, które wzięły udział w tegorocznych Spotkaniach. Dziękujemy 
również sponsorowi Bankowi Rumia Spółdzielczemu, Wójtowi Gminy oraz Powiatowi Puckiemu za wsparcie grantami. 
Ogromne podziękowania należą się także wszystkim słuchaczom, którzy tak licznie przybywają na koncerty „Morzan”. 
Bez nich praca chórzystów nie miałaby przełożenia.

Chętnych, lubiących muzykę i śpiew zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach, które odbywają się we wtorki i czwartki 
od 19.15 do 21.15 w Domu Kultury w Dębogórzu.

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

W niedzielę 4 czerwca obchodziliśmy w gminie tegoroczny Dzień Dziecka, 
organizowany przez Wójta Gminy oraz Kosakowskie Centrum Kultury we 
współpracy z gminnymi szkołami. 

W Hali Sportowej przy Gimnazjum w Kosakowie na najmłodszych 
mieszkańców gminy czekało mnóstwo atrakcji. Milusińskich do zabawy 
porwały postacie bajkowe: Myszka Miki i Królik Bugs, wraz z którymi udaliśmy 

się we wspaniałą bajkową podróż. 
W niezwykle bogatym programie 
imprezy nie mogło zabraknąć gier, 
zabaw, konkursów, skręcanych 
balonów, dmuchanego placu 
zabaw, jak również konkurencji sportowych prowadzonych przez szkolnych 
instruktorów. Każdy uczestnik zabawy mógł także uwiecznić niezapomniane 
chwile w fotobudce, ufundowanej przez Partnera imprezy Stena Line.
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Z POGÓRZA LATO RUSZA’2017

11 czerwca br. przy Galerii Szperk w Pogórzu odbył się, po raz piąty już, 
Festyn Integracyjny Z Pogórza Lato Rusza pod patronatem Prezydenta Miasta 
Gdyni Wojciecha Szczurka. Organizatorami Festynu byli: Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik, Kosakowskie Centrum Kultury, Rada Dzielnicy Gdynia Pogórze 
oraz Galeria Szperk.

Lato w tym roku znowu przywitaliśmy licznymi atrakcjami. Wśród występów 
lokalnych artystów nie zabrakło konkursów, pokazów magii oraz Klauna, 
pokazów żonglerki, a także strefy rekreacyjnej oraz strefy zabaw dla dzieci. 
W ciągu dnia swoje umiejętności 
prezentowały liczne zespoły lokalne, 
młodzi wokaliści z okolicznych szkół 
i przedszkoli. Gminę Kosakowo 

pięknie reprezentowała młodzież ze szkół podstawowych w Dębogórzu oraz 
Pogórzu, a także cieszący się coraz większą popularnością rodzimy Zespół 
WOKAL. O gorącą atmosferę i muzyczne uniesienia zadbała gwiazda wieczoru  
Rafał Brzozowski, przed występem którego, odbył się koncert Orkiestry Dętej 
Gminy Kosakowo. Nowym punktem programu tegorocznej edycji Z Pogórza Lato 
Rusza był występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem, który rozbawił publikę do łez. 
Zwieńczeniem udanego popołudnia był efektowny pokaz laserowy.

IX FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ KOSAKOWO 2017
W czwartek 25 maja br. na scenie Gminnego Domu Kultury 

w Pierwoszynie odbył się Koncert Galowy IX Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej Kosakowo 2017 organizowanego przez Wójta Gminy oraz Kosako-
wskie Centrum Kultury. Tegorocznemu gminnemu świętu dziecięcego 
śpiewu patronowało motto ,,Błękitna Melodia – Z piosenką na fali”.
Występy Finalistów oceniało Jury w składzie: Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik (Przewodniczący), Waldemar Bączyk (wokalista, śpiewak, 
dyrygent), Weronika Korthals-Tartas (wokalistka, gwiazda piosenki 
kaszubskiej), Janusz Frąckowiak (trener żeglarstwa – Yacht Club 
Rewa), Karol Dettlaff  (teatrolog, opiekun Teatru Młodzieżowego Gminy 
Kosakowo). Poniżej przedstawiamy wyniki Festiwalu:
Kat. soliści od 5. roku życia do kl. III SP
I miejsce ex aequo: Oliwia Hilla (ZSPiSSM Dębogórze) oraz Amelia Kriesel 
(SP Rekowo Górne)
Kat. zespoły, kat. od 5. roku życia do III kl. SP :
I miejsce: Zespół Ahoj (ZSPiSSM Dębogórze), II miejsce: Zespół Małe Siedemnastki (SP 17 Gdynia), III miejsce: Zespół 
Dębogórskie Dzieciaki (ZSPiSSM Dębogórze), wyróżnienie: Zespół Pszczółki (ZSPiSSM Dębogórze)
Kat. soliści kl. IV-VI SP: I miejsce: Agata Szefka (ZSPiSSM Dębogórze); II miejsce: Konrad Kąkol (SP Rekowo Górne);  

III miejsce: Oliwia Kreft (ZSPiSSM Dębogórze), wyróżnienia: Franciszek 
Łuczkiewicz (SP Pogórze) i Szymon Kowalski (ZSPiSSM Dębogórze)
Kat. zespoły kl. IV-VI SP: I miejsce: Zespół Muszelki (SP 18 Gdynia);  
II miejsce: Zespół Siedemnastki (SP 17 Gdynia)
Grand Prix Festiwalu Jury postanowiło przyznać zespołowi Accolada (SP 
10 Rumia).
Wszystkim uczestnikom festiwalu pragniemy podziękować za muzyczne 
doznania, zaś opiekunom, instruktorom, nauczycielom i rodzicom za 
przygotowanie dzieci do występów.
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B I B L I OT E K A

OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK 2017 
-   3 CZERWCA gminna biblioteka zamieniła 
się w krainę gier i zabaw, a nawet w salę kinową 
z prawdziwego zdarzenia!
Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji 

Nocy Bibliotek, która już na stałe zagościła w harmonogramie imprez naszej 
książnicy.

Już po południu wesoła gromada dzieci stawiła się ochoczo w progu naszej 
biblioteki. Dzieci z radością i przejęciem złożyły odcisk stempla na Kodeksie 
Małego Czytelnika, po czym dały się porwać w wir zwariowanych zabaw 
i quizów. Na koniec zaprosiliśmy dzieci na seans fi lmu ulubionej przez nich serii 
„Biura detektywistycznego Lassego i Mai – Stella Nostra”.

Wieczorem, gdy dzieci zakończyły 
swą biblioteczną przygodę, przyszła 
kolej na dorosłych i młodzież. Także 
i tu atrakcji nie brakowało. Spędziliśmy 
kilka godzin w przyjemnej atmosferze 
(m.in. także za sprawą wygodnych 

puf, wypożyczonych po sąsiedzku ze szkoły języka angielskiego „One2One” 
Pani Marty Więcławskiej-Wałęsy), grając w kalambury, skojarzenia czy odkrywając 
na nowo dzieła Szekspira. Licznie zgromadzona młodzież zapewniła sporą dawkę 
dobrego humoru. Pożegnaliśmy się w wesołych nastrojach. 

WERNISAŻ I WYSTAWA „JEDNEGO OBRAZU” JOANNY KRYGER -  1 czerwca 
odbył się uroczysty wernisaż Joanny Kryger, który zainaugurował pierwszą w historii 
naszej biblioteki „Wystawę jednego obrazu”.  Pani Asia – przyjaciółka naszej biblioteki, 
trzy lata temu podczas swojego poprzedniego wernisażu złożyła pewną obietnicę 
i … słowa dotrzymała! Przedmiotem owej obietnicy była zapowiedź stworzenia 
wyjątkowego obrazu, który zgodnie z zapewnieniem powstał i stał się bohaterem 
czwartkowego wernisażu.
Dzieło przedstawia fragment „Bitwy pod Grunwaldem” i jest wykonane metodą haftu 
krzyżykowego, która wymagała od Pani Asi ogromnych pokładów cierpliwości. Ciężka 
praca opłaciła się, gdyż dzięki niej goście mieli niepowtarzalną okazję podziwiać 
to wyjątkowe i niezwykle oryginalne dzieło. Zachwytom nie było końca, a wernisaż 
dodatkowo uświetnił wykład Pana Zygmunta Miszewskiego, który udzielił odpowiedzi 
na pytania, kto jest kim na obrazie i podzielił się wieloma ciekawostkami na temat 
samej bitwy. Dzięki wspaniałej atmosferze wernisażu i dbałości o wyjątkową 
oprawę, wieczór ten zapewne na długo pozostanie w pamięci wszystkich jego 
uczestników. Obraz będzie gościł w murach naszej książnicy do 4 lipca włącznie. 
ZAPRASZAMY!

WERNISAŻ MALARSTWA EWY BOGDAN PT. „BARWY ŻYCIA”- 
czwartkowe popołudnie 8 czerwca 2017 przywitało nas niezwykle barwnym 
wydarzeniem. Wszystko za sprawą wernisażu pt. „Barwy życia” i jego bohaterki 
– Pani Ewy Bogdan. Artystka zaprezentowała dzieła oparte na metodzie 
malowania intuicyjnego Vedic Art według Kurta Kellera, wzbogaconej 
autorską techniką malowania z poziomu serca i duszy. Przedstawione obrazy 
są bardzo nietypowe, gdyż powstały bez użycia pędzla, a jedynie przy pomocy 
własnego ciała. Ekspozycja czynna do 30 czerwca br. 

WYSTAWA PRAC EWY WRÓBLEWSKIEJ PT. „IGŁĄ MALOWANE”
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo serdecznie zaprasza na wystawę haftu 
pt. „Igłą malowane” autorstwa Pani Ewy Wróblewskiej. 

Wystawa potrwa od 6 lipca do końca sierpnia br. ZAPRASZAMY

BIBLIOTEKA 
GMINNA

INFORMACJA
Informujemy, iż w okresie wakacyjnym Gminna Biblioteka będzie nieczynna w soboty. Wszystkim czytelnikom życzymy 
udanych wakacji!
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REWA - w niedzielę 28 maja br. zastępca 
wójta Marcin Majek, przewodniczący Rady 
Gminy i zarazem sołtys wsi Rewa Marcin 
Kopitzki, przedstawiciele Rady Sołeckiej oraz 
licznie zgromadzeni parafi anie z Rewy podczas 
uroczystej mszy świętej pożegnali proboszcza 
księdza kanonika Wiesława Philippa. Zebrani 

podziękowali ks. Proboszczowi za owocną pracę, życzliwość oraz codzienne 
budowanie wspólnoty parafi alnej. Nowym Proboszczem parafi i został ksiądz prałat 
Michał Oksiuta, który dotychczas posługę kapłańską pełnił w Gdyni Redłowie, 
w parafi i pw. Chrystusa Miłosiernego. Nowemu Proboszczowi życzymy wszelkiego 
dobra.

Z ŻYCIA 
SOŁECTW

PIERWOSZYNO –  sołtys wsi 
Pierwoszyno Ewa Purska dziękuje 
panu Danielowi Wruk za pomoc 
przy sadzeniu roślin ozdobnych oraz 
pani Danucie Turner – Miottke za 
pomoc przy malowaniu urządzeń 
rekreacyjnych na placu zabaw  przy 
lotnisku.

SUCHY DWÓR –  27 maja br. przy 
świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze 
odbył się piknik z okazji Dnia Matki. 
W ten słoneczny dzień zielony plac przy 
świetlicy zamienił się w miejsce pełne 
zabaw, gier, konkursów z nagrodami, 
wspólnej zabawy i śmiechu. 
W programie oprócz wyżej wymie-
nionych atrakcji odbyły się warsztaty 
pod hasłem wiosenne inspiracje, 
słodki poczęstunek.  Panie z fi rmy 
Forever (aloes)udzielały porad kosmetycznych. Uczestnicy pikniku mieli okazję 
poznać tajniki tworzenia naturalnych, ekologicznych mydeł, dzięki wizycie 
p. Adriany Miler. Te piękne, pachnące mydła były również nagrodami dla mam. 
Wśród wielu konkursów jakie miały miejsce podczas pikniku, dużo radości 
i śmiechu przyniósł konkurs Quiz o mojej mamie, wspólne łowienie rybek oraz 
składanie kartonów na czas.

KOSAKOWO - w sobotę  20 maja Pan Andrzej Kowalski 
złowił w stawie w Kosakowie rekordowego szczupaka. Ryba  
o długości 105 centymetrów i wadze blisko 7 kg jest najwię-
kszym udokumentowanym okazem złapanym w kosakowskim 
stawie. Ryba wzięła na żywca – płotkę, złowioną wcześniej 
także z naszego akwenu. W tym roku złowiono w stawie także 

karpie o zbliżonej wadze do rekordowego szczupaka. Ofi cjalny rekord Polski to szczupak  o długości 
130 cm i wadze 24,1 kg, który został ustanowiony przez Mariana Pawlaczuka w 1970roku!

DĘBOGÓRZE - 10 czerwca br. na stawie w Dębogórzu została zamontowana podświetlana 
fontanna. Sołtys Józef Melzer składa podziękowania wszystkim, którzy pomagali przy montażu  
przede wszystkim Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie – dh. Januszowi Stasiakowi, dh. 
Krzysztofowi Nadolskiemu, dh. Stanisławowi Tomeczkowskiemu, a także pracownikom PUK 

PEKO Arturowi Kierskie i Łukaszowi 
Kierskie oraz mieszkańcom Dębogórza. 
Szczególne podziękowania należą 
się Andrzejowi Siek za wsparcie fi nansowe, dzięki czemu została 
zamontowana dodatkowa kamera.

HISTORYCZNIE W DĘBOGÓRZU - Niedawno na terenie sołectwa 
Dębogórze przebywała ekipa popularnego programu historycznego 
"Było nie minęło".  Powodem tej wizyty była wystawa poświęcona 

obronie Kępy Oksywskiej w 1939 roku, 
stworzona przez jednego z mieszkań-
ców Dębogórza pana Sebastiana Draga. 
W realizacji programu udział wzięli 
także mieszkańcy wsi oraz uczniowie 
szkoły podstawowej w Dębogórzu. 
Emisji nakręconego materiału należy 
spodziewać się we wrześniu bieżącego 
roku na antenie TVP Historia. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, iż nie 
jest to pierwsza wizyta redaktora 
Adama Sikorskiego oraz jego ekipy w 
Dębogórzu i miejmy nadzieję, że nie 
ostatnia.
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Z ŻYCIA 
SZKÓŁ

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WYMIANY DOŚWIADCZEŃ NAUCZYCIELI 2016/2017
III  edycja  międzynarodowego  projektu wymiany 

doświadczeń nauczycieli zakończona. W Domu Kultury 
w Pierwoszynie 9 czerwca odbyła się prezentacja i podsumo-
wanie tegorocznej edycji  realizowanej pod hasłem:  Tradycje 
narodowe i regionalne.

Ze względu temat tegorocznego projektu mogliśmy gościć 
wiele  osobistości. Ze strony cypryjskiej zawitał do nas 
pan  Sener Elcil  sekretarz generalny związku zawodowego 
nauczycieli Cypru Płn. wraz z koordynatorem ds. współpracy 
międzynarodowej oraz grupą 5 uczestników projektu - 
dyrektorów i nauczycieli z Cypru.

Wagę projektu  podkreśliła swoją  obecnością Monika 
Kończyk Pomorski  Kurator  Oświaty, współorganizator 
i uczestnik poprzednich edycji . Obecny był również Jarosław 
Białk Starosta Pucki wraz z  radną powiatu Aliną Merchel, 
Krzysztof Dośla Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ Solidarność, Zdzisława Hacia przewodnicząca Międzyzakła-

dowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania Związku Zawodowego NSZZ Solidarność w Gdyni, Edmund Wittbrodt 
prezes Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiegow Gdańsku z Danutą Tocke viceprezesem Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego 
oddział Dębogórze. Nie zbrakło włodarzy Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika wójta i Marcina Majka zastępcy wójta. 

Podsumowując całoroczną pracę naszych gminnych szkół podstawowych,  
zaprosiliśmy przybyłych tak licznie gości oraz uczniów w niezwykłą podróż 
w szkolną czasoprzestrzeń .  Podróż poprzez piękne i różnorodne polskie pory 
roku oraz miesiące pełne szkolnej pracy. I tak mieliśmy okazję pokazać ważne 
dla nas Polaków święta jak Wielkanoc i Boże Narodzenie, obchody Konstytucji 
3 maja, Święta Solidarności, wybuchu II wojny światowej i Święta Niepodległości 
.

Nie zabrakło też akcentów regionalnych, a więc kolędników, powitania 
wiosny, ścinania kani, czy dożynek. Nie zabrakło też polskiego poloneza, 
do którego zaprosiliśmy naszych gości nakładając im piękne polskie wianki 
i kotyliony w narodowych barwach. Mamy nadzieję, że udało się nam pokazać 
żywą tradycję w pracy z młodym pokoleniem i udowodnić, że jest ona istotnym 
elementem dydaktycznym, wychowawczym i kulturotwórczym.
W naszej prezentacji pokazaliśmy jak pracujemy w polskich szkołach nad 
kształtowaniem postaw patriotycznych  i utrzymaniem tożsamości i dziedzictwa 
kulturowego przez cały rok szkolny. Ile wkładamy pracy, wysiłku i serca aby 
dotrzeć do najmłodszego odbiorcy – do ucznia.

Mam nadzieję, że pokazaliśmy iż polska szkoła stoi nie tylko potęgą w jakości 
nauczania ale i wychowuje wspaniałych ludzi i obywateli, a przysłowiowa polska 
tradycja nie jest martwym elementem, a żywym materiałem w codzienności 
szkolnej.  
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dyrektorom i nauczycielom biorącym 
udział w tegorocznym projekcie, a także wszystkim uczniom szkół podstawowych 
Gminy Kosakowo. Jestem z Was dumna. Koordynator projektu Anna Szymborska

ZESPÓŁ SZ K OLNO-PRZEDSZKOLNY I SCHRONISKA 
MŁODZIEŻOWEGO W DĘBOGÓRZU

OSADA Sławutowo - 20 maja dzieci 
uczące się języka kaszubskiego wy-
brały się na wycieczkę do OSADY 
średniowiecznej w Sławutowie. 
Na miejscu przywitał nas dźwięk 
rogu, a średniowieczni rzemieślnicy 

wprowadzili w świat Słowian sprzed 1000 lat. Mogliśmy zobaczyć jak niegdyś 
rozpalano ogień, leczono, przędzono, mieszkano, jak radzono sobie bez prądu. 
W czasie warsztatów każdy upiekł pyszny przaśny chlebek, wykonał fi lcową 
bransoletkę. Kiełbaski upieczone nad ogniskiem dodały sił do dalszej zabawy: przejażdżki wozami po Puszczy Darżlubskiej 
śladem mieszkających tam kaszubskich duchów i turnieju drużynowego.
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GMINNY KONKURS MITOLOGICZNY - podczas  tegorocznej, szóstej edycji 
konkursu „Mitologie świata”, uczniowie gminnych szkół opuścili  Europę by 
powędrować do  Azji, do  odległego kraju, Indii. Podróż do Indii rozpoczęła się 
quizem. Zawodnicy odpowiadali na pytania dotyczące historii, mitologii, religii 
i obyczajowości mieszkańców Indii. Zespół z Mostów okazał się najlepszy. 
Kolejnymi konkurencjami były scenki teatralne, ilustrujące legendy o powstaniu 
herbaty oraz pokazujące obyczaje  Hindusów. Barwnym elementem dopełniającym 
całości przedsięwzięcia był taniec dziewcząt z Mostów przygotowanych przez 
panią Baranowską. Prezentacja sari – tradycyjnego hinduskiego  stroju kobiecego, 
uszytego przez panią Bejrowską, nauczyciela plastyki w szkole w Mostach,  

zachwyciła  wszystkich obecnych. Konkurs, jako element innowacji pedagogicznej „Most do Indii”, realizowanej przez 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mostach, pozwolił wspólnie się bawić i dostrzec urodę egzotyki.

ORLA STRAŻ W NASZEJ SZKOLE - w maju Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Mostach, z inicjatywy Samorządu Szko lnego gościł kmdr. ppor. rez. 
Bartosza Rutkowskiego - założyciela i prezesa Fundacji Orla Straż. Misją 
fundacji jest pomoc ofi arom terroryzmu na Bliskim Wschodzie. Rodzice 
naszych uczniów, biorący udział w zebraniach, mieli okazję wesprzeć 
fi nansowo potrzebujących. Bardzo dziękujemy za pomoc.

POMOC DLA SZKÓL Z UKRAINY, LITWY I BIAŁORUSI - Samorząd Uczniowski 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mostach w porozumieniu ze 
Stowarzyszeniem Traugutt.org zorganizował na terenie szkoły zbiórkę 
przyborów szkolnych dla swoich rówieśników z Ukrainy, Białorusi i Litwy. 
Akcję pt: „Nie jest kolorowo” objął honorowym patronatem Wojewoda 
Pomorski i Kuratorium Oświaty.

PODZIĘKOWANIE - serdeczne podziękowanie dla pana Janusza 
Żurawskiego, pani Moniki i pani Kingi za przemiłe przyjęcie 
przekazują dzieci, wychowawcy i rodzice uczniów ZSP w Mostach. 
Już kolejny raz uczniowie naszej szkoły mogli skorzystać 
z gościnności pana Janusza Żurawskiego, który jest właścicielem 
Rancza w Mostach. Zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym młodsi 
uczniowie z klas pierwszych i drugich szkoły w Mostach wraz 
z rodzicami i nauczycielami spędzały tam miło czas. Na dzieci 
czekały liczne atrakcje - jazda na kucyku, karmienie zwierząt, 
przejażdżka bryczką i zabawy na placu zabaw. Dzieci miały również 
okazję obejrzeć z bliska konie, owce, kozy i krowy szkockie. 
Nie zabrakło też kiełbasek z grilla.

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH - Samorząd Uczniowski 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mostach w nawiązaniu do międzynarodowej 
akcji ekologicznej „ Dzień Ziemi 2017”, zorganizował na terenie szkoły zbiórkę 
zużytych telefonów komórkowych. Społeczność szkolna zebrała 6 kg zużytego 
sprzętu. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął prof. Zbigniew Nęcki 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOSTACH
DZIEŃ EUROPY - zakończyliśmy już naszą innowację pedagogiczną "Most do 
Indii", czas więc wrócić do Europy. 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, klasy IV-
VI obchodziły w Szkole Podstawowej w Mostach Dzień Europy. Uczniowie 
wraz z nauczycielami spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie pod kierunkiem 
p. Doroty Hrycz kilkadziesiąt osób odegrało na fl etach "Odę do radości". Następnie 
przyszedł czas na prezentacje multimedialne. Każda klasa wylosowała jeden 
z krajów europejskich i przygotowała na jego temat krótki materiał. Tym razem, 
z okazji Dnia Dziecka, efekty pracy klas przedstawili publiczności wychowawcy, 
a uczniowie mogli w tym czasie zrelaksować się na trybunach, oczywiście 
uważnie słuchając. Kolejnym punktem imprezy był quiz wiedzy na temat stolic, 
fl ag, barw narodowych, rzek i gór wylosowanych krajów. Następną konkurencją 
było układanie mapy Europy z dużych puzzli wykonanych z szarego papieru. 

Na sam koniec klasy VI zaśpiewały przygotowane wcześniej piosenki w języku angielskim. Gwoździem programu okazały 
się jednak stoiska gastronomiczne prezentujące potrawy charakterystyczne dla wylosowanego przez daną klasę kraju. 
Po więcej zdjęć zapraszamy na naszego  facebooka.
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SZKOŁA  PODSTAWOWA W POGÓRZU
Szkoła w Pogórzu umieszczona została na mapie „Budzących się szkół”. Stała się tym samym 
czwartą szkołą w województwie pomorskim, która znalazła się w tym gronie. Przed szkołą 
w Pogórzu postawione zostaje kolejne zadanie - dzielenie się swoim doświadczeniem 
z innymi.

Drużyna Odysei Umysłu ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu zdobyła Mistrzostwo Polski 
i prawo udziału w Finałach Światowych. Zmagania w USA uczniowie zakończyli na wysokim 
8. miejscu stając się najlepszą drużyną europejską. 
Udział uczniów z Pogórza w Finałach Odysei Umysłu stał się możliwy dzięki wsparciu wie-
lu osób i fi rm, którym  cała "odysejowa rodzina" pragnie podziękować. Słowa wdzięczności 
dyrektor szkoły kieruje w stronę absolwenta – Stanisława Szramy – który za zaoszczędzone 
pieniądze zakupił jedną z piłek z autografami piłkarzy Arki Gdynia. Była to najwyższa cena 
jaką uzyskała piłka. Staś długo pozostawał anonimowy, a gdy okazało się kto jest kupującym, 
stwierdził bez zawahania, że „to dla młodszych kolegów. Chce im pomóc”. Podziękowania dla 
pani Poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, która stała się ambasadorem drużyny i przeko-
nała jednego ze sponsorów do wsparcia drużyny.

30 maja br. troje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu: Karolina Michniowska, Tamara 
Pawłowska i Igor Konf pod opieką nauczyciela biblioteki pani Aleksandry Kierońskiej po-
jechali do Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. Celem wizyty było przekazanie oddziałom 
dziecięcym książek oraz zakładek wykonanych na konkurs. Książki zostały przekazane w 

ramach ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez Fundację Zaczytani.org. „Podaruj książkę małym pacjentom w szpitalach". 
Zarówno lekarze jak i pielęgniarki nie kryli wzruszenia. Dziękowali uczniom szkoły z Pogórza za miły gest.

30 maja odbył się organizowany przez Szkołę Podstawową w Pogórzu – już XVI - 
konkurs ortografi czny, podczas którego uczniowie z gminy Kosakowo zmagali się 
z trudnościami polskiej ortografi i. Uczniowie doskonale poradzili sobie z nieła-
twymi zadaniami, a rywalizacja była niezwykle wyrównana. Gminnym mistrzem 
ortografi i został Piotr Skierka – uczeń Szkoły Podstawowej w Pogórzu, drugie miejsce 
zajęła Marta Kornowska – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach, 
natomiast  trzecie  miejsce - Paulina Gruszczyńska  z  Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Dębogórzu i Karolina Gruchała ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu. 
Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za 
udział w konkursie. Brawa dla zwycięzców!

GIMNAZJUM W KOSAKOWIE

12 czerwca br. w Gimnazjum w Kosakowie odbyła  się Wojewódzka 
Olimpiada Wiedzy o Świętym Janie Pawle II, zorganizowana w 30 
rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, podczas której 
św. Jan Paweł II odwiedził w Gdyni ludzi morza (11 czerwca 1987 roku) 
a na gdańskiej Zaspie (12 czerwca 1987 roku) przemówił do świata 
pracy. Patronat nad Wydarzeniem objęli także m.in. wojewoda pomorski 
Dariusz Drelichich wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik.

- Dzielę radość Organizatorów Olimpiady z rosnącego zainte-
resowania tym przedsięwzięciem wśród młodzieży. Niechaj 
wstawiennictwo św. Jana Pawła II wyjedna zarówno Organizatorom jak 
i Uczestnikom Olimpiady Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne 
łaski - napisał z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami "Szczęść 
Boże" Stanisław Kardynał Dziwisz, papieski przyjaciel i sekretarz. 
Ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, podziękował 

za organizację Olimpiady Wiedzy o Świętym Janie Pawle II.
- Promowanie wiedzy i kształtowanie postaw życiowych w oparciu o nauczanie i autorytet św. Jana Pawła II wśród dzieci 
i młodzieży jest inicjatywą zapewniającą utrzymanie tradycji i wartości chrześcijańskich w następnych pokoleniach 
o co zabiegał Papież Polak - zauważa metropolita Gdański w liście do Marzeny 
Korzeniewskiej, dyrektor Gimnazjum.  
Pasterskiego błogosławieństwa udzielił Olimpiadzie także ks. bp Wiesław Mering, 
biskup włocławski. - Niewiele jest spraw ważniejszych od szukania i znajdowania 
prawdziwych wzorów godnych naśladowania przez młodych Polaków – napisał 
biskup Mering.

Puentą był program artystyczny w wykonaniu zespołu wokalnego 
kosakowskiego Gimnazjum, rozpoczynający się pieśnią „Wypłyń na głębię”, 
swoisty przewodnik po pontyfi kacie Jana Pawła II.
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Wyniki: I MIEJSCE: Małgorzata Dettlaff  z Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni, Paulina Gruszczyńska ze SP 
w Dębogórzu, II MIEJSCE:Dominika Smuga ze Sp nr 6 w Słupsku, III MIEJSCE: Bernadetta Czekaj z Z S nr 13, Aleksandra Templin 
ze SP nr 23. Przyznano również 4 wyróżnienia: Paulina Żelewska z Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni, 
Małgorzata Malec z Gimnazjum w Kosakowie, Mateusz Borkowski z SP nr 23 z Gdyni, Julia Stępień z SP Nr 6 Słupsk.
Nasz uczeń Paweł Prętki  przechodzi do etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z matematyki! Paweł jest 
wśród 52 uczniów, którzy staną w szranki w najwyższym etapie rywalizacji.Paweł Prętkiz kl. III b na tym etapie będzie 
rywalizował z gimnazjalistami z woj. pomorskiego, rozwiązując zadania konkursowe w domu na platformie organizatorów.  

SIATKARSKI TURNIEJ- 13 czerwca br.odbyły się klasowe Mistrzostwa Gimnazjum w piłce siatkowej.Na trzech boiskach ry-
walizowało 12 klas podzielonych na 3 grupy. Triumfowała reprezentacja klasy II C. Na drugim miejscu znalazła się drużyna 
III B. Trzecie miejsce wywalczyła klasa II A.Koordynacją zawodów zajęli się p. Marcin Pustówka i p. Maria Lebiedzińska.

WYJĄTKOWY REJS POGORIĄ- Żaglowiec Pogoria wyruszy w swój lipcowy rejs po Bałtyku z naszymi sześcioma uczniami 
na pokładzie. Kurs zostanie obrany na Turku (Finlandia). Żaglowiec z załogą zawinie też do stolicy Estonii Tallina.
Na pokładzie Pogorii zamustrowani będą adepci żeglarstwa, którzy pomyślnie zdali egzamin z tajników żeglarstwa. A będą 
to Patrycja Śliwka (IIC), Agnieszka Woroniecka (IIC), Weronika Michalak (IIID), Mateusz Sulewski (IIIC), Piotr Kowalczyk (IIIC), 
Marcin Kochanek (IIIC). W swój rejs załoganci wyruszą 9 lipca br. Na morzu spędzą dwa tygodnie.Rejs odbywa się dzięki 
współpracy Yacht Clubu Rewa i naszego Gimnazjum. Koordynatorem jest trener Janusz Frąckowiak.

SZLAKIEM OKTAWII NOWACKIEJ - OD DWUBOJU DO PIĘCIOBOJU - 210 zawodników ze szkól podstawowych wy-
startowało w zawodach Szlakiem Oktawii Nowackiej. Uczniowie naszego Gimnazjum także rywalizo-
wali w odrębnej kategorii wiekowej w dwuboju na bieżni i basenie.
Zmagania Szlakiem Oktawii Nowackiej, pięcioboistki, brązowej medalistki Igrzysk Olimpijskich (2016), drużynowej 
mistrzyni świata, zdobywczyni Pucharu Świata, medalistki mistrzostw Europy na obiektach sportowych naszego Gimnazjum 
oraz basenie Centrum sportu w Kosakowie cieszyły się wielkim powodzeniem.

Zawody otworzyła i powitała uczestników dyrektor Marzena Korzeniewska. Wśród zawodników byli m.in. uczniowie 
z Mostów, Dębogórza, Gdyni, Szczecinka, Starogardu Gdańskiego, Elbląga, Grudziądza, a nawet z Łodzi. Najmłodsza 
uczestniczka uczy się w II klasie podstawówki. Wśród gości była Brygida Nowacka, mama naszej olimpijki. Uczestnicy 
z rąk p. dyrektor Marzeny Korzeniewskiej i wójta Gminy Jerzego Włudzika otrzymali pamiątkowe medale i upominki. 
Zwycięzcy otrzymali statuetki. To był wstęp do pięknej dyscypliny jaką jest pięciobój nowoczesny, dyscyplinaolimpijska 
łączącą pływanie, bieg przełajowy, strzelanie, szermierkę oraz jeździectwo.

EKOLOGICZNIE! - Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" ogłosił wyniki konkursu ekologicznego i poinformo-
wał, że w kategorii "Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko" nasza uczennica  Monika Skelnik zajęła III miejsce w kategorii 
uczniowskiej. Nasze Gimnazjum otrzymało też wyróżnienie w konkursie "Mała nakrętka duży problem". Szkolnym koordy-
natorem ekologicznych konkursów jest p. Anna Gerber.

HISTORYCZNE REGATY W MECHELINKACH 
ZAKOŃCZONE

Prawie setka zawodników w wieku od 5 do 55 
lat, setki widzów na molo i plaży oraz wspólne 
spędzanie czasu całych rodzin tak w wielkim 
skrócie wyglądał pierwszy etap Pucharu Kaszub 
w Żeglarstwie. W Gminie Kosakowo były to największe 
regaty jak do tej pory, ale na pewno nie ostatnie. 
Mechelinki były debiutantem zarówno w Pucharze 
Polski w klasie optimist jak i w Pucharze Kaszub 
obiektywnie, można powiedzieć, że w pełni wywiązali 
się z obowiązków gospodarza. Rozegrano 8 wyścigów 
w klasach : Omega ,Laser oraz Open i sześć w klasie 
optimist : grupa B , UKS. Swoje pierwsze kroki stawiali 
najmłodsi w grupie „0 „ przez dwa dni rozegrali 10 
wyścigów na osobnej trasie. Regaty nie odbyły by się 
gdyby nie pomoc Gminy Kosakowo oraz sponsorów. 
Dzięki ich zaangażowaniu na scenie głównej nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz zamkniecie regat na scenie 
głównej w Mechelinkach. 

INFORMACJA O NABORACH DO GRUP MŁODZIEŻOWYCH - Gminny Klub Sportowy informuje o naborach do grup 
młodzieżowych dzieci i młodzieży z roczników 2008-2013. Kontakt u trenerów: dla roczników 2008-2010 – Michał 
Michalski, tel. 507 625 650; dla roczników 2011-2013 – Paweł Formella, tel. 608 272 212. Więcej informacji na stronach: 
sztormmosty2008.futbolowo.pl, sztormmosty2010.futbolowo.pl
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LEKKOATLETYCZNA KARUZELA RUSZYŁA!
Minął już miesiąc, jak lekkoatleci SKOCZKA Pogórze, po intensywnym okresie 
przygotowawczym " weszli" w sezon startowy, osiągając znaczące sukcesy. 
Na pięknym stadionie LEŚNYM w Sopocie odbyły się Mistrzostwa Gdyni Szkół 
Gimnazjalnych , w których w biegu na 300 m z bardzo dobrym czasem 41,13 s 
zwyciężyła Monika Pietroń, a w sztafecie 4 x100 m wraz z koleżanką klubową 
Agatą Krzyżanowską wywalczyły srebro.
W Mistrzostwach Powiatu w Pucku w tej samej kategorii w biegu na 600 m 
tryumfował uczeń gimnazjum w Kosakowie Kacper Bieszke. Na Wojewódzkiej 
Gimnazjadzie w Słupsku SKOCZKA reprezentowali: Monika Pietroń i Kacper 
Bieszke zajmując kolejno 2 i 7 miejsce. W Słupsku odbyła się również Wojewódzka 
Licealiada, gdzie wśród laureatów znalazł się sprinter Olaf Biliński zdobywając 
2 brązowe medale na 100 (11.70s) i 200 m (23.70s). Konrad Pacyński uzyskał 

wartościowy wynik na 200m(23.44s) w Mitingu Kwalifi kacyjnym do Mistrzostw Polski w Gdańsku.
Stadion w Chojnicach okazał się szczęśliwy dla najwytrzymalszej zawodniczki SKOCZKA Moniki Pietroń. która w biegu 
na 600 metrów po brawurowym fi niszu pokonała wszystkie rywalki Wojewódzkiej Ligi Młodzików. Czas osiągnięty przez 
Monikę ( 1,38.95 s) jest w bieżącym sezonie trzecim wynikiem w Polsce.
Młodzi lekkoatleci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Głównym celem są Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski, które 
odbędą się 4 sierpnia br. w Warszawie w kategorii juniorów i 23 września w Bielsku Białej w kategorii młodzików. 
Cieszy fakt, że wiele uzdolnionych lekkoatletycznie dzieci ze szkół gminnych trafi a do SKOCZKA i już dziś stanowią jego 
obiecujące zaplecze. Do wyróżniających się należą : Aleksandra Chrzanowska, Zuzanna Krupko, Milena Twarowska, Zosia 
Wojciechowska, Marika Witczak, Natalia Kozioł, Ada Gulczyńska, Dominik Knap i Franek Grzybek.

SUKCESY PIŁKARZY UKS LIDER DĘBOGÓRZE

Drużyna Lidera Dębogórze z rocznika 2004 prowadzona przez trenera 
Andrzeja Zawadzkiego, wzięła udział w turnieju Regionalnej Ligi 6 w 
Żukowie. Nasi zawodnicy odnieśli komplet zwycięstw i zakończyli zawody na 
I miejscu. Najlepszym strzelcem został Kacper Zwierzchowski, zaś najlepszym 
bramkarzem Dominik Kąkol, obaj zawodnicy Lidera. 
W międzyczasie "pomarańczowi" rozegrali dwa trudne spotkania ligowe z 
wyżej notowanymi drużynami. Najpierw we Władysławowie po ciężkim boju 
ograli lidera tabeli MKS Władysławowo 4-3, aby tydzień później zwyciężyć 
drużynę z Bojana 3-0, która zajmowała przed tym spotkaniem również 

pierwsze miejsce. Młodsi 
koledzy z rocznika 2008 pod 
kierownictwem trenera Pawła 
Wójcikowskiego po kolejnym 
ligowym turnieju w Rumi nadal są liderem w swojej grupie zmagań ligowych 
i przewagę na drugą drużyną w tabeli, powiększyli do 4 pkt. 
Jednocześnie biorą udział w turnieju Deichmann, gdzie zajmują na chwilę 
obecną 4 pozycję, a nasz zawodnik Maciej Kowalski z 13 golami jest liderem 
strzelców turnieju. Najmłodsi piłkarze Lidera z rocznika 2009, rozegrali 
również swój turniej ligowy. W Bojanie pokonali Orkan Rumia 2-0 i przegrali 
z gospodarzami 0-3. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w treningach naszych zespołów rocznik 2004-2005, 2008 i młodsi. 
Szczegóły na stronach internetowych   liderdebogorze2004.futbolowo.pl,liderdebogorze2008.futbolowo.pl,liderdebogo-
rze2009.futbolowo.pl

SZTORM MOSTY NA FINISZU  ROZGRYWEK V LIGI
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty, po nie najlepszej pierwszej połowie sezonu, odbudował się 

w rundzie wiosennej, systematycznie odrabiając straty i pnąc się w górę tabeli. Utrzymanie w V lidze 
i bezpieczne miejsce w środku tabeli piłkarze Sztormu 
zapewnili sobie jeszcze na parę kolejek przed zakończeniem 

sezonu. Trudna do przecenienia jest tu zasługa nowego szkoleniowca Sztormu 
Mosty – Aleksandra Cybulskiego, który przejął pierwszy zespół w przerwie zimowej, 
a pozytywne wyniki jego pracy były już widoczne od pierwszych meczów rundy 
wiosennej.
Warta odnotowania jest również znakomita passa 10 meczów z rzędu bez porażki: 
Sztorm nie przegrał ligowego spotkania od 8 kwietnia włącznie: wygrywając 
6 meczów i 4 remisując, a w tym roku przegrał jak dotąd jedynie 2 wyjazdowe 
spotkania na początku rundy. Na kolejkę przed końcem sezonu zespół z Gminy 
Kosakowo zajmuje 8. miejsce w tabeli i ma w dorobku 36 pkt.
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JUNIORZY SZTORMU MOSTY NA MIĘDZYNARODOWYCH TURNIEJACHWE FRANCJI I W NIEMCZECH
W czerwcu br. juniorskie drużyny Sztormu Mosty brały udział w zagra-

nicznych turniejach piłkarskich: rocznik 2002/2003 w Berlinie, a roczniki 
2006/2007 i 2004/2005 w Normandii we Francji.
II miejsce w Turnieju zdobyli zawodnicy trenera Adama Mackiewicza (rocznik  
2006/2007), którzy w fi nale przegrali 0:1. Zespół Pawła Formelli (rocznik  
2004/2005) turniej zakończył na VII miejscu. W zawodach wzięły udział 24 
drużyny (po 12 w każdej grupie wiekowej, w tym dwie z Polski).
W wolnym czasie piłkarze i opiekunowie mieli okazję zwiedzić m.in. 
słynne Wybrzeże Étretat. Warto wspomnieć, że Gmina Gonneville-la-Mallet 
w Normandii jest naszą gminą partnerską, z którą utrzymujemy kontakty na 
niwie kulturalnej, rolniczej i ostatnio również sportowej. 
W drugim turnieju, w Berlinie, wzięło udział 20 drużyn. Obok reprezentantów 
Polski znalazły się jeszcze zespoły z Holandii, z Danii i gospodarzy – z 
Niemiec. Drużyna Mirosława Kowalewskiego (rocznik 2002/2003) trafi ła na trudną grupę i zajęła ostatecznie IX miejsce. 
Sztorm Mosty odniósł 3 zwycięstwa, 2 remisy i 1 porażkę – z późniejszym triumfatorem turnieju – Dynamem Berlin.

X EDYCJA TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOSAKOWO 
VOLLEY O PUCHAR SOŁTYSA KOSAKOWA

20 maja 2017 roku odbyła się X edycja turnieju siatkówki plażowej Kosakowo 
Volley o puchar Sołtysa Kosakowa organizowanego przez Stowarzyszenie Aktywne 
Kosakowo oraz Sołtysa Andrzeja Śliwińskiego. Turniej zachował swoją niezmienną 
od lat formę i udział w nim wzięło 8 drużyn (zgłosiło się aż 16). Celem turnieju 
była integracja mieszkańców Gminy Kosakowo poprzez uprawianie sportu, 
a więc to właśnie mieszkańcy Gminy oraz poprzedni uczestnicy turnieju mieli 
pierwszeństwo udziału. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Jakub Sipurzyński! Za to wyróżnienie otrzymał okazały Puchar wła-
ściciela fi rmy CELSTAN mgr Stanisława Śliwy. Pełna klasyfi kacja wraz z wynikami na www.kosakowo.solectwo.pl.
Dziękujemy sponsorom turnieju - PHU CELSTAN Stanisław Śliwa z Kosakowa, Jatomi Fitness Galerii Szperk, a także patronom 
- Gminie Kosakowo oraz fi rmom Nautil i Crenet.
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Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

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 10:00 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

Cz, 06.07.2017 - Wystawa obrazów igłą malowanych 
Ewy Wróblewskiej Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

07-09.07.2017 11:00 Puchar Yacht Clubu Rewa 
w Olimpijskiej Klasie FINN

Wójt Gminy
Yacht Club Rewa Yacht Club Rewa

So, 22.07.2017 - Wycieczka na Westerplatte

Sołtys wsi Dębogórze
Gminne Koło Polskiego 

Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów

Westerplatte

N, 23.07.2017 12:00 Święto Ryby, „Przystań na Rybkę ” 
w Mechelinakch Wójt Gminy Kosakowo Przystań Rybacka 

w Mechelinkach

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

So, 29.07.2017 12:00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Wójt Gminy Plaża w Rewie

SIERPIEŃ 2017

So, 05.08.2017 11:00 VI Regaty Sołeckie Gminy Kosakowo

Wójt Gminy
Stow. Sołtysów Gm. 

Kosakowo
Port Mechelinki

Zatoka w Mechelinkach

So, 12.08.2017 9:00 VI Regaty o Mistrzostwo Gminy 
Kosakowo

Wójt Gminy
Yacht Club Rewa Zatoka w Rewie

N, 13.08.2017 15:00 Dni Gminy Kosakowo: Kosakowska 
Gala Disco Polo

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum 

Kultury

Plac przy ul. Żeromskiego
 w Kosakowie

Pn, 14.08.2017 16:00 Dni Gminy Kosakowo: Festyn 
Żeglarski w Mechelinkach

Wójt Gminy
Yacht Club Rewa

Kosakowskie Centrum 
Kultury

Scena Plenerowa 
w Mechelinkach

Wt, 15.08.2017 13:30 Dni Gminy Kosakowo: XXI Festyn 
Kaszubski 

Wójt Gminy
ZKP o. Dębogórze-

Kosakowo
Szpyrk w Rewie

Wt, 15.08.2017 12:15 Święto Wojska Polskiego
97. Rocznica Bitwy Warszawskiej Wójt Gminy

Pomnik Żołnierzy WP 
i AR Kwatera 
w Kosakowie

So.,19.08.2017 10:30 XVII Marsz Śledzia Wójt Gminy
Stow. SiAB z s. w Gdyni Trasa z Kuźnicy do Rewy

So, 26.08.2017 - Memoriał Wandy i Bogdana 
Kamieńskich Yacht Club Rewa Zatoka w Rewie

KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO

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

Jerzy Garstecki z Rewy, lat 69 Andrzej Piątek z Mostów, lat 65
Leon Król z Kosakowa, lat 91 Bogusław Stromski z Rewy, lat 60
Teodor  Niemc z Kazimierza, lat 84 

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.
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Gospodarka odpadami komunalnymi – podsumowanie roku 2016 
ednym z zadań postawionych Polsce przez Unię Europejską w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi, jest poprawa osiąganych poziomów recyklingu i/lub przetwarzania trzech grup materiałów 
(ustawa o utrzymaniu porządku i czystości, tzw. UCP): 
- odpady surowcowe, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 
- materiały budowlane inne niż niebezpieczne 
- odpady biodegradowalne. 

Obecnie mija 5 lat od nowelizacji tej ustawy i mimo że wymagania są wyśrubowane, nasze wyniki są więcej 
niż zadowalające. 

Tabela 1. Zestawienie poziomów osiągniętych na terenie Gminy Szemud do roku 2016, oraz wymagane poziomy w latach 2013-2020 

POZIOM [%] 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia papieru, 
metalu, szkła, plastiku 

>12 42,6 >14 47,3 >16 56,8 >18 55,8 >20 >30 >40 >50 

Recyklingu i odzysku 
odpadów budowlanych 

komunalnych 
>36 74,9 >38 57,l >40 100,0 >42 96,2 >45 >50 >60 >70 

Ograniczenia masy odpadów 
ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania 
<50 111,4 <50 11,6 <50 0,0 <45 0,0 <45 <40 <40 <35 

Uzyskane wyniki są efektem wypracowanej wspólnie strategii i współpracy samorządów lokalnych, firm 
wywozowych oraz lokalnego zakładu przetwarzania odpadów - EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach. 
Jednak najważniejszym elementem sprawnie funkcjonującego systemu jest selektywne zbieranie odpadów 
u źródła, czyli w miejscu ich powstawania, w naszych gospodarstwach domowych. Selektywna zbiórka 
odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie Komunalnego Związku Gmin od wielu lat, dzięki czemu 
dostosowanie się do unijnych wymogów nie stanowi dla nas problemu.  

 
Wykres 1. Masa odpadów surowcowych poddanych recyklingowi w latach 2012- 2016 z terenu 
gmin należących do Związku w przeliczeniu na 1 mieszkańca na miesiąc 
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