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A K T U A L N OŚC I

1. Uchwała Nr XLVI/95/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 3 
października 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady 
Gminy Kosakowo Nr XXI/6/2016 z dnia 25 lutego 2016 
roku w sprawie: nadania nazwy LIŚCIASTA ulicy położonej 
we wsi MOSTY na terenie gminy Kosakowo

2. Uchwała Nr XLVI/96/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 3 
października 2017 roku w sprawie: nadania nazwy POLANKI 
ulicy położonej we wsi MOSTY na terenie gminy Kosakowo.

3. Uchwała Nr XLVI/97/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
3 października 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na 
odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 607(12 obręb 
Dębogórze gmina Kosakowo.

4. Uchwała Nr XLVI/98/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
3 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kosako-
wo gmina Kosakowo – działka nr 146/64.

5. Uchwała  Nr XLVI/99/2017 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 
3 października 2017 roku w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego działek od nr 192/23 i kolejno do nr 192/27 
oraz 192/47 w obrębie Mechelinki, gmina Kosakowo, w 
rejonie ul. Klifowej 

6. Uchwała Nr XLVI/100/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
3 października 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody 
na odpłatne nabycie lokalu mieszkalnego z udziałem w 
gruncie - działki nr 146/19 obręb Kosakowo gmina Kosa-
kowo.

7. Uchwała Nr XLVI/101/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
3 października 2017 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na 
odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 146/46 obręb 
Kosakowo gmina Kosakowo.

8. Uchwała Nr XLVI/102/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
3 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy 
Kosakowo na rok 2017

9. Uchwała Nr XLVI/103/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
3 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie przyjęcia wielkoletniej prognozy fi nansowej gmi-
ny Kosakowo na lata 2017 - 2023

10. Uchwała Nr XLVI/104/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
3 października 2017 roku 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 (z późniejszy-
mi zmianami).

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 24 LISTOPADA 2016 ROKU

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 112/2017 –  postanowiłem o niewykonaniu prawa 
pierwokupu nieruchomości położonej w Kosakowie, Gmina Kosakowo 
(dz. nr 178/22 o pow.0,1092ha)
2. Zarządzeniem Nr 113/2017 – postanowiłem o niewykonaniu prawa 
pierwokupu nieruchomości położonej w Kosakowie, Gmina Kosakowo 
(dz. nr 164/11 o pow. 1023 m²)
3. Zarządzeniem Nr 114/2017 – ustaliłem zasady korzystania z wytwa-
rzarki lodu łuskowego, którego pobieranie jest dozwolone wyłącznie 
rybakom i na cele prowadzonego rybołówstwa
4. Zarządzeniem Nr 115/2017 – udzieliłem pełnomocnictw dyrektorom 
gminnych szkół do zawierania w imieniu Gminy Kosakowo umów najmu 
pomieszczeń szkoły 
5. Zarządzeniem Nr 116/2017 – powołałem komisję stypendialną ce-
lem rozpatrzenia wniosków z zakresu pomocy materialnej uczniom (w 
składzie: Jolanta Mojsiejuk – przewodnicząca, członkowie: Sylwia Ma-
rek, Małgorzata Borek, Natalia Kościńska, Beata Stencel)
6. Dnia 1.09.2017r. została zawarta umowa z Gminą Czersk, poszkodo-
waną w nawałnicy celem udzielenia jej pomocy w wys. 100.000 zł. z 
budżetu Gminy Kosakowo. Środki zostały niezwłocznie przekazane.
7. Dnia 8.09.2017r. podpisaliśmy umowę z Wojewodą Pomorskim o 
udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofi nansowanie reali-
zacji zadania „Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach 
Pogórze i Kosakowo – Etap I” w kwocie 3.000.000 zł.
8. Dnia 11.09.2017r. zawarliśmy porozumienie z Komendantem Woje-
wódzkim Policji w Gdańsku celem przekazania 
środków na częściowe pokrycie wydatków związanych z remontem 
dachu. Środki zostały przekazane.
II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W wyniku przetargu nieograniczonego na  Budowę oświetlenia dro-
gowego w Gminie Kosakowo zawarto umowę z fi rmą ANTEX usługi 
elektryczne z Mostów. Wartość umów wynosi: w części 1 – 19.803zł, w 
części 2 – 27.675zł,  a w części 3 – 19.974 zł. 

2. Ogłoszono Wykonawcę przetargu nieograniczonego na Zimowe 
utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy 
drogach powiatowych w sezonie 2017-2018. 
Rejon 1 (Rewa, Mechelinki, Mosty) będzie obsługiwany przez fi rmę PP 
Maja z Pierwoszyna. Wartość tej umowy to 161460 zł. Rejon 2 (Pierwo-
szyno, Kosakowo) również będzie obsługiwany przez fi rmę PP Maja z 
Pierwoszyna. Wartość tej umowy to 120744 zł. Rejon 3 (Pogórze, Suchy 
Dwór) będzie obsługiwany przez fi rmę PTHU JAGAN z Rumi. Wartość tej 
umowy to 143 208 zł. Rejon 4 (Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie i 
Kazimierz) będzie obsługiwany przez fi rmę VENTUS z Dębogórza. War-
tość tej umowy to 118497, 60 zł.
3. W trybie zamówienia z wolnej ręki zawarto umowę ze zwycięzcą 
wcześniej przeprowadzonego konkursu na projekt budowy szkoły w 
Pogórzu - fi rmą Vowie Studio Plus z Szamotuł. Umowa obejmuje  Wyko-
nanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego: „Zespół szklono 
przedszkolny w Pogórzu przy ul. Szkolnej” wraz z zagospodarowaniem 
terenu i infrastrukturą techniczną. Wartość umowy to 447200 zł. 
4. W przetargu nieograniczonym na Utwardzenie nawierzchni ulicy 
F.Dorsza w Pogórzu betonem asfaltowym otwarto 2 złożone oferty. 
Ofertę z najniższą ceną złożyło konsorcjum fi rm Kruszywo i Bituminium 
z Linii. Oferowana kwota wykonania zamówienia to 241 989,29 zł. 
5. W przetargu nieograniczonym na Utwardzenie nawierzchni ulic pły-
tami drogowymi w Kosakowie i Mechelinkach w części 1 i części 2 zło-
żono po 2 oferty. W obu częściach ofertę z najniższą ceną złożyła fi rma 
OKRÓJ z Barwika, Pomieczyno. Dla części 1 ul. Kapitańskiej w Meche-
linkach cena ta wynosiła 79 950,00 zł dla części 2 ul. Rumiankowej w 
Kosakowie cena ta wynosiła 97 170,00 zł. 
6. Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Opracowanie do-
kumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru 
autorskiego dla przebudowy/budowy ulic na terenie Gminy Kosakowo 
w miejscowościach:  Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kosakowo, 
Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórzu, Rewa, Suchy Dwór w części 
2 i 3 postępowania. Najkorzystniejszą ofertę w obu częściach złożyła 

SPRAWOZDANIE
Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO  W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA – 3 PAŹDZIERNIKA 2017R.  
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fi rma MS Biuro Projektowe. Dla części 2 cena wynosiła 79 150,50 zł, dla 
części 3 cena wynosiła 99 876, 00 zł. Postępowanie w części 1 zostało 
unieważnione ze względu na brak ofert.
7. Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na 
Przebudowę dróg na ternie gminy Kosakowo w 2017 
roku. Najkorzystniejsze oferty w każdej z 4 części po-
stępowania złożyło konsorcjum fi rm Kruszywo i Bitu-
minium z Linii. Dla części 1 (ul. Majowa w Kazimierzu 
oraz ul. Piwna w Dębogórzu i Różewicza w Pogórzu) 
zaoferowano 658 275,30 zł. Dla części 2 (ul. Łódz-
ka  i ul. Wrocławska w Rewie) zaoferowano 681 
981,43 zł. Dla części 3 (sięgacz ul. Piaskowej oraz ul. 
Piaskowa  i ul. Polna w Mostach) zaoferowano 800 
256,54 zł. Dla części 4 (ul. Gruszkowa i ul. Kwiatowa 
w Pierwoszynie) zaoferowano 351 422,41 zł. 
8. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nie-
ograniczonym na Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru 
autorskiego  dla przebudowy/budowy ulic na terenie 
Gminy Kosakowo w miejscowościach:  Dębogórze, 

Dębogórze Wybudowanie, Kosakowo – 2 edycja (powtórzenie Części 
I). Wybranym Wykonawcą jest fi rma DROGADO z Gdyni. Cena wybranej 
oferty to 98154,00 zł.  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Kosako-
wo
Stosownie do przepisów art. 11 p.10  ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr 
XXIV/27/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21.04. 2016; 
Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosako-
wo uchwalonego uchwałą  Rady Gminy Kosakowo Nr XX/5/2016 z dnia 
28 stycznia 2016r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zmiana studium przewiduje wprowadzenie obszaru usług turystycznych 
tzw. Ekomariny w północnej części gminy Kosakowo, wykorzystującej sieć 
istniejących rowów melioracyjnych i kanałów z dostępem do Zatoki Puckiej.  
Projekt zmiany studium będzie wyłożony w dniach od 02.11.2017r.  do 
24.11.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, 
p. nr 07 (parter) oraz umieszczony na stronie internetowej www.bip.ko-
sakowo.pl/ogłoszenia.
Zgodnie z art.11 pkt 11 wyżej cytowanej ustawy, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w  projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 15.12.2017r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 16.11.2017r. o godz. 16.00 w Urzędzie 
Gminy Kosakowo,  sala posiedzeń  (I piętro).
Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 
oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 
353 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem wsprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko, w wyżej wskazanym miejscu 
i czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu można zapoznać się z 
projektem zmiany studium i prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oce-
ny  oddziaływania  w/w projektu na środowisko, mogą składać do w/w 
dokumentacji  uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pi-
semnej do Wójta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu, za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: kosakowo@
kosakowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2017r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozosta-
ną bez rozpatrzenia.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy 
Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.

Wójt Gminy Kosakowo, Jerzy Włudzik.

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 2017r., 
poz.1073 ze zm.) w wykonaniu uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr 
XXXI/79/2016 z dnia 3.11.2016r.  
Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części obrębu Kosakowo, rejon ul. Żeromskiego i Derdowskiego z 
uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt planu udostępniony będzie w dniach od 2.11.2017r.  do 
24.11.2017r. 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 od-
będzie się  w dniu 9.11.2017r. o godz. 16.00. w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy Kosakowo  (I piętro); 
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  
projekcie  planu  miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2017r. 

Wójt Gminy Kosakowo, Jerzy Włudzik.

OGŁOSZENIE
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A K T U A L N OŚC I

Już od 6 grudnia gmina Kosakowo powiększy się o nowe sołectwo, a właściwie wioskę - Wio-
skę Świętego Mikołaja. Stosowne dokumenty zostaną podpisane 10 listopada podczas spo-
tkania na  szczycie - Laponia - Kosakowo. Do naszej gminy przybędzie Św. Mikołaj. Wioska św. 
Mikołaja powstanie w Dębogórzu Wybudowanie.

Uwaga zapisy!!!!
Zapraszamy szkoły, przedszkola, fi rmy oraz osoby prywatne, które są zainteresowane do zapi-
sów pod nr tel: 536 204205.
W programie Wioski Świętego Mikołaja
- warsztaty robienia ozdób choinkowych
- chata piernikowa - ozdabianie pierników
- poczta św. Mikołaja - pisanie listów do Mikołaja oraz kart pocztowych
- farma św. Mikołaja - odwiedziny zwierząt na farmie
- żywa szopka
- produkcja zabawek i pakowanie prezentów oraz wiele innych atrakcji świątecznych.
- spotkanie ze Św. Mikołajem zakończone otrzymaniem certyfi katu

Wioska Świętego Mikołaja to magiczne miejsce, gdzie można spędzić czas z rodziną, 
Mikołajem i jego Elfami.

NOWE SOŁECTWO W GMINIE KOSAKOWOOGŁOSZENIE 
O PRZYSTAPIENIU 

DO SPORZĄDZENIA  
MIEJSCOWEGO  PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. z 2017, poz.1073 ze zm.), na pod-
stawie uchwały Nr XXXVII/16/2017 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 lutego 
2017r. 

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia 
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Ekologicznej Mariny 
zlokalizowanej w obrębie Rewa i Mo-
sty w gminie Kosakowo – etap I. 
Zainteresowane osoby, organy oraz 
jednostki organizacyjne  mogą zgła-
szać wnioski do w/w projektu planu w 
terminie do dnia 21.11.2017r.
Wnioski należy składać  na piśmie na 
adres Urzędu Gminy Kosakowo, ul.Że-
romskiego 69, lub osobiście w Biurze 
Obsługi Klienta  z podaniem  nazwy  
wnioskodawcy, przedmiotu wniosku 
oraz nieruchomości, której wniosek 
dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art.39 
ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (t.j.Dz.U.2016, poz. 353 ze zm.) 

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania pro-
gnozy oddziaływania na środowisko 
do w/w projektów planów w celu 
przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Uwagi i wnioski zgodnie z art.40 w/w 
ustawy mogą być składane  w terminie 
do dnia 21.11.2017r. w formie pisem-
nej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 
81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 
69, ustanie do protokołu lub za pomo-
cą środków komunikacji elektronicz-
nej bez konieczności opatrywania ich 
podpisem elektronicznym (adres e-
-mail: kosakowo@kosakowo.pl )
Zgodnie z art.41 w/w ustawy uwagi i 
wnioski złożone po upływie terminu 
określonego w ogłoszeniu, pozostaną 
bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik 

Referat ds. Inwestycji informuje, iż już od 03.11.2017 r. nastąpią utrudnienia w ruchu 
drogowym na czas budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Derdowskiego z ul. Żeromskie-
go. Utrudnienia trwać będą ok. miesiąca. Pierwszy etap trwać będzie ok. dwóch tygodni 
i polegać będzie na wyznaczeniu tymczasowej drogi objazdowej z płyt drogowych. Drugi 
etap polegać będzie na wprowadzeniu ruchu wahadłowego oraz wyznaczeniu zalecane-
go objazdu już wybudowaną ul. Derdowskiego.

OGŁOSZENIE

Otrzymaliśmy decyzję zezwalającą na rozbudowę skrzyżowania w Kosakowie pomiędzy ul. 
Chrzanowskiego i Rzemieślniczą. W ramach tego zadania zostanie wykonany wspólnie z Powia-
tem dodatkowy lewoskręt i prawoskręt w kierunku ul. Rzemieślniczej, zmodernizowane oświe-
tlenie oraz wykonane zjazdy w kierunku ulic dojazdowych. Dodatkowo planuje się znacząco 
przebudować system kanalizacji deszczowej tak, aby w przyszłości umożliwić podłączenie do 
niej ul. Goździkowej, Daliowej, Wrzosowej oraz pozostałych odcinków ul. Chrzanowskiego.

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA W KOSAKOWIE 
CORAZ BLIŻEJ
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A K T U A L N OŚC I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku wraz z Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie w dniu 30 września 2017r. zorgani-
zowało I Bieg na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza miała na celu promocję oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat rodzicielstwa zastęp-
czego. Pięciokilometrowa trasa ulicami Władysławowa przeznaczona została dla biegaczy oraz sympatyków nordic walking. 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUCKU

SZKOLENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W KOSAKOWIE Z ZAKRESU DZIAŁAŃ RATOWNICTWA WODNEGO

30 września i 1 października na akwenie Za-
toki Puckiej, w rejonie przystani rybackiej 
w Mechelinkach instruktorzy Morskiej Bazy 
Szkoleniowej TICADA  przeprowadzili szko-
lenie zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kosakowie z zakresu działań ratownictwa 
wodnego.  
Przedstawiciel fi rmy SANTI zaznajomił stra-
żaków z najnowszymi rozwiązaniami i możli-
wościami użycia skafandrów nurkowych oraz 

zanurzeniowych . (Firma SANTI użyczyła ska-
fandry do testowania, dzięki czemu zaintere-
sowani mogli je sprawdzić podczas ćwiczeń 
praktycznych). Pod okiem instruktorów stra-
żacy przećwiczyli na wodach zatoki szereg 
elementów z zakresu ratownictwa wodnego. 
Całe przedsięwzięcie stanowiło pierwszy 
etap zaplanowanych, cyklicznych działań i 
szkoleń na rzecz przygotowania i wdrożenia 
procedur działań ratownictwa wodnego dla 

zastępów ratowniczych  OSP Kosakowo, re-
alizowanych przez Morską Bazę Szkoleniową 
TICADA.
Wspólne działania Morskiej Bazy Szkolenio-
wej TICADA oraz  Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kosakowie mają na celu podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy oraz wszystkich korzystających z ak-
tywnego wypoczynku na wodach gminy Ko-
sakowo. 

ZADANIA WYBRANE DO DOFINANSOWANIA UNIJNEGO PRZEZ PLGR

Miło nam poinformować mieszkańców, iż 
do dofi nansowania ze środków unijnych, 
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Roz-
woju Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy 
Rybackiej wybrane zostały następujące 
inwestycje/przedsięwzięcia Gminy Kosako-
wo planowane do zrealizowania w 2018 r.  
Skansen w Mechelinkach - budowa placu 
rekreacyjnego wraz z infrastrukturą tech-
niczną – etap 1
Lokalizacja:  Miejscowość Mechelinki, w po-
bliżu przystani w Mechelinkach
Planowany zakres to: zagospodarowanie 
terenu, w tym uporządkowanie terenu, 
umieszczenie i przystosowanie do ekspo-
zycji eksponatów jak łódź i kotwica, utwo-
rzenie wystawy plenerowej złożonej tablic 
informacyjnych z kodami QR, urządzenie 
strefy komunikacyjnej oraz edukacyjno – 
rekreacyjnej o tematyce rybackiej, a także 
zieleni. Wnioskowana kwota dofi nansowa-
nia: 300000 zł;  
Budowa Amfi teatru Letniego w Re-
wie z zagospodarowaniem terenu  
- etap 1,  

Lokalizacja inwestycji u nasady cypla rew-
skiego, bezpośrednio sąsiadująca z Krzy-
żem rewskim.
Przedsięwzięcie  polega na zagospoda-
rowaniu terenu na cele rekreacyjno-tury-
styczne, w tym: uporządkowanie terenu, 
roboty gruntowe; utworzenie z innowacyj-
nych antypoślizgowych nawierzchni cią-
gów spacerowych i placów wielofunkcyj-
nych, mała architektura. Zagospodarowanie 
tego terenu przyczyni się do odciążenia ob-
szarów przyrodniczo cennych. Wnioskowa-
na kwota dofi nansowania: 300000 zł. 
Mała publikacja Gmina Kosakowo z rybac-
twem w tle; obejmująca przygotowanie 
oraz wydruk, małej publikacji promującej 
kwestie rybacko-morskie w Gminie Kosako-
wo w koncepcji „dawniej i dziś” (wersja pa-
pierowa, elektroniczna oraz umieszczenie 
jej na stronie internetowej Gminy  Kosako-
wo. Wnioskowana kwota dofi nansowania: 
8.503,05 zł. 
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13 października 2017 roku odbyły się w Gdań-
sku wojewódzkie uroczystości związane z 
obchodami Święta Edukacji Narodowej. W nie-
zwykłej scenerii Muzeum II Wojny Światowej 
miało miejsce wręczenie medali, odznaczeń i 
nagród dla wyróżniających się w pracy na-
uczycieli. Z radością i dumą informujemy, że 
wśród nagrodzonych znaleźli się pedago-
dzy z naszej gminy. I tak :
• decyzją Prezydenta RP za wzorowe, wy-

jątkowo sumienne wykonywanie obo-
wiązków Złotym Medalem Zasługi 
za Długoletnią Służbę odznaczona 
została paniEMILIA KULA ze Szkoły 
Podstawowej w Pogórzu. Dekoracji 
dokonał Wojewoda Pomorski pan 
Mariusz Łuczyk.

• decyzją Ministra Edukacji Narodowej za 
szczególne zasługi dla oświaty i wychowa-
nia Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
odznaczona została pani MARIOLA SUL-
KOWSKA ze Szkoły Podstawowej w 

Pogórzu. Dekoracji dokonała Pani Kurator 
Monika Kończyk.

• nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za 
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
nej, opiekuńczej i wychowawczej otrzymała 
pani ANNA SZYMBORSKA - dyrektor Zespo-
łu Szkolno - Przedszkolnego w Mostach.
• nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświa-

ty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
opiekuńczej i wychowawczej otrzymała 
paniRENATA KORYBUT – ORŁOWSKA 
- wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu.

Miło nam, że osiągnięcia oświatowe w na-
szej gminie są doceniane i zauważane na 
szczeblu krajowym  i wojewódzkim. Gratulu-
jemy nauczycielom!

WYRÓŻNIENIA DLA NAUCZYCIELI GMINNYCH SZKÓŁ  

8 października w Hali Sportowej przy szkole w 
Kosakowie po raz szósty uroczyście obchodzi-
liśmy Międzynarodowy Dzień Seniora, zorga-
nizowany przez Wójta Gminy oraz Kosakow-
skie Centrum Kultury (KCK). Program imprezy 
wypełniły wyjątkowe propozycje artystyczne. 
Do wspólnej zabawy porwała wszystkich gości 
Kosakowska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Pana 
Zbigniewa Kostrzewskiego, zaś w lata 20-ste 
ubiegłego wieku przeniosły nas liryczne ,,Naj-
piękniejsze Romanse Wertyńskiego” w wy-
konaniu Piotra Lempy - solisty operowego, 
występującego na scenach świata. Następnie 
rozbawił do łez zgromadzoną publiczność Ka-
baret K2, a na zakończenie tego pięknego po-
południa do wspólnej zabawy porwał zespół 

muzyczny «Wokal». 

Poza artystyczną częścią wieczoru, seniorzy 
mogli skorzystać z porad i informacji udziela-
nych przez: Polskie Stowarzyszenie Diabety-
ków - Koło Miejskie w Pucku, przy współpracy z 
fi rmą Synexus, Fundacją Fly - Kosakowskim Klu-
bem Seniora, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomor-
skim o. Dębogórze - Kosakowo, Dr Marchewką, 
Biblioteką Publiczną im. Augustyna Necla w 
Kosakowie, Avon oraz Studiem Masażu ,,Reakty-
wacja - Rehabilitacja”. Na Seniorów czekał rów-
nież słodki poczęstunek i gorąca kawa.

Dziękujemy pracownikom Centrum Sportowe-
go w Kosakowie, którzy pomogli w organizacji 
i przygotowaniach ww. wydarzenia.  

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA 2017

Idzie  jesień, wieczory są coraz dłuższe, jest 
ciemno, smutno i ponuro...Jeśli chcesz to 
zmienić, a lubisz muzykę i śpiew – mamy na to 
receptę. Bez różnicy, czy jesteś tenorem, ba-
sem, altem, czy sopranem. Nie ma znaczenia, 
ile masz lat. Miejsce jest dla wszystkich. Świat 
się zmienia, życie pędzi – może właśnie to jest 
Twoje miejsce?  Przyjdź, zobacz, może Ci się 
spodoba i zostaniesz na dłużej? Nie zrażaj się – 
jeśli sam/sama  nie spróbujesz, nie  zobaczysz 
jak jest naprawdę, ile radości i zdrowia daje 
kontakt z muzyką! 
Próby chóru odbywają się we wtorki i czwart-
ki w godz. 18:15- do 20.15 w Domu Kultury w 
Dębogórzu przy stawku. 
Serdecznie zapraszamy do nas! 

ZAPROSZENIE DO 
WSPÓLNEGO ŚPIEWANIA
KASZUBSKI REGIONALNY 

CHÓR „MORZANIE”

PAMIĘTAMY O STARSZYCH 
W dniu 95. urodzin pani Janiny Dzięgie-
lewskiej z Kazimierza,  zacną jubilatkę od-
wiedził Wójt wraz z sołtys Jadwigą Wrza-
łek. Były życzenia, kwiaty i kosz słodkości.  
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WARSZTATY KREATYWNE 
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. 
Augustyna Necla serdecznie zaprasza na 
przedświąteczne warsztaty kreatywne, które 
poprowadzi dobrze wszystkim znana, nie-
zwykle utalentowana Ewa Narloch-Kerszka. 
Warsztaty będą się odbywać w cztery kolej-
ne poniedziałki (13,20,27 listopada oraz 4 
grudnia 2017 r.) w godzinach 17.00 – 19.00 w 
budynku Biblioteki w Kosakowie. Ilość miejsc 
ograniczona. Zapisy pod numerem tel. 58735 
46 56. Zapraszamy! 

Dla  wszystkich  kochających  prace kreatyw-
ne, dla których cztery spotkania to wciąż mało, 
przygotowaliśmy jeszcze jedną warsztatową 
niespodziankę! Termin tej kreatywnej niespo-
dzianki to 11 grudnia 2017 r. Szczegóły po 
numerem tel. 58735 46 56. Serdecznie zapra-
szamy!

WYSTAWY I WERNISAŻE 
W KOSAKOWSKIEJ KSIĄŻNICY 

12 października 2017 r. odbył się uroczysty 
wernisaż Zdzisława Karbowiaka pt. „Malowa-
nie moim hobby”. Ten wyjątkowy artysta już 
nie po raz pierwszy miał okazję wystawiać 
prace w kosakowskiej bibliotece. Jak zwykle 
nie zawiódł zgromadzonych gości, którzy pod-
czas wernisażu zachwycali się wspaniałymi 
obrazami, przedstawiającymi konie, kwiaty, 
czy tak bliskie panu Zdzisławowi klimaty ma-
rynistyczne. Wystawa będzie z nami do 28 
listopada 2017 r. Gorąco zachęcamy do oglą-
dania tej wyjątkowej ekspozycji!
W listopadzie z kolei Biblioteka Publiczna 
Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla ma 
przyjemność zaprosić Państwa na wernisaż 
Aleksandry Krause „W poszukiwaniu pięk-
na”, który odbędzie się 30 listopada 2017 r. 

BIBLIOTEKA 
GMINNA

o godz. 17:00 w budynku Biblioteki w Kosa-
kowie. Ekspozycja w kosakowskiej bibliotece 
to czwarta wystawa indywidualna artystki. 
Autorce udało się zebrać spójny zestaw prac, 
powstały z fascynacji szeroko rozumianą na-
turą. Szereg płócien przedstawia zarówno 
piękno przyrody, jak i ludzkiego ciała. Bo wg 
Pissarra „Szczęśliwi Ci, którzy widzą  piękno 
w miejscach zwykłych, tam gdzie inni niczego 
nie widzą! Wszystko jest piękne, wystarczy 
tylko umieć dobrze spojrzeć „.  Serdecznie za-
praszamy!

XIV KONKURS SZOPEK 
BOŻONARODZENIOWYCH 

Wójt Gminy oraz Biblioteka Publiczna Gminy 
Kosakowo ogłaszają XIV Konkurs Szopek Bo-
żonarodzeniowych. Konkurs będzie odbywał 
się tylko w jednej kategorii, a mianowicie: 
szopka rodzinna. 

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji 
bożonarodzeniowych w gminie Kosakowo, 
integracja członków rodziny poprzez zaan-
gażowanie w realizację projektu (aktywnie i 
twórczo spędzanie czasu w gronie rodzinnym) 
oraz wystawa zebranych w Konkursie dzieł. 
Prace – szopki bożonarodzeniowe (podpisane 
imionami i nazwiskami, adresem zamieszka-
nia, wiekiem twórców oraz numerem telefonu 
i adresem e-mail do kontaktu należy dostar-
czyć do dnia 7 grudnia 2017 r. do budynku 
Biblioteki. 
Regulamin oraz 
karta zgłoszenio-
wa do pobrania 
na stronie biblio-
teka.kosakowo.
eu), Ogłoszenie 
wyników nastąpi 
podczas Wieczo-
ru Świątecznego, 
który odbędzie się 
w Bibliotece 12 
grudnia 2017 r. o godz. 17.00. Zachęcamy do 
uczestnictwa w konkursie!  

BIBLIOTEKA ZAPRASZA 
NA CYKLICZNE SPOTKANIA

• KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZO-
WYCH – stworzony z myślą o wszystkich, 
chcących  zagłębić się w fascynujący świat 
gier planszowych. Wspaniała zabawa gwaran-
towana!  Na najbliższe rozgrywki zapra-
szamy już 16 listopada 2017 r. o godz. 
17.00.

• GRUPA CZYTELNICZA – dyskusyjny klub 
książki dla dorosłych. Spotkania odbywają 

się raz w miesiącu. Są ciekawym 
sposobem spędzania wolnego 
czasu, okazją do poznawania 
nowych ludzi oraz ciekawych 
książek i autorów. Najbliższe 
spotkanie 9 listopada 2017 r.   o 
godz. 17.00.

ZAPRASZAMY! 
Terminy konkretnych spotkań są na 
bieżąco publikowane na stronie inter-
netowej Biblioteki. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem telefonu 
725 204656.
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CO PRZED NAMI?
2 .11. godz.   17.00   - Zaduszki Morskie w 
Rewie  (Pomost w Rewie)
10.11  godz.17.00  - Uroczysta Akademia 
z okazji Święta Niepodległości wręcze-
nie Statuetek „Złotego Kłosa” (Dom Kul-
tury w Pierwoszynie)
11.11 godz.   11.15 - msza św. w intencji 
Ojczyzny kościół p.w. Św. Antoniego w 
Kosakowie
12.15 - złożenie kwiatów pod pomni-
kiem działacza społecznego Józefa Kleb-
by
11.11 godz.  12.30 XII Gminne Biegi z 
okazji Święta Niepodległości (Ścieżka 
pieszo-rowerowa w Kosakowie/Lotnisko)

Marcin Gienieczko z  Suchego Dworu  dokonał 
jako pierwszy Polak  i jeden z nielicznych  ludzi 
na świecie podwójnego trawersu gór Mackenzie: 
1000 km w  ciągu 44 dni-tyle przeszedł podróż-
nik i sportowiec  z Gminy Kosakowo.Za ten nie-
bywały wyczyn gratulacje przesłał  Prezes Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki
„Od 27 lipca do 8 września przez 44 dni prze-
mierzyłem w stylu sportowym 990 km, z czego 
610 km samotnie. Trasa wiodła z indiańskiego 

miasteczka Ross River do Norman Wells nad 
rzeką Mackenzie. Po trzech dniach odpoczyn-
ku w Norman Wells, w trakcie których leczy-
łem ramiona poranione podczas przeprawy 
przez dziewicze rejony góry Blue Mountain, 
powróciłem na szlak wraz z kolegą z Yellowk-
nife - Rupertem Dook’em. Dotarliśmy do celu 
po 16 dniach intensywnego marszu. Dzienny 
dystans wynosił od 20 do 38km do stacji my-
śliwych przy granicy z Yukonem.”

„Łącznie przeszedłem 990km plus 10km prze-
prawy przez rzekę Mackenzie - około 1000km 
zrealizowanego wyzwania. Czy warto było? 
Zdecydowanie tak.”
 Więcej o wyprawie na stronie: http://so-
lo-mackenzie.blog.pl/ oraz na spotkaniu 
otwartym , na które Państwa zapraszamy dnia 
9 listopada br. o godz.. 18.00 w Gminnym 
Domu Kultury w Pierwoszynie.

SUKCES MARCINA GIENIECZKO W KANADZIE

 

w wykonaniu Artystów Opery Bałtyckiej Akademii Muzycznej 

 
Obowiązuje strój stosowny do wydarzenia. 

Wstęp wolny. 

 

Szkola Podstawowa 
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KOSAKOWO
Zakończony 6 września konkurs fotografi czny 
„Kosakowo na fotografi i” nie został rozstrzy-
gnięty. Nadesłane zgłoszenia nie spełniały 
wymagań określonych w Regulaminie kon-
kursu. Wznawiamy zatem konkurs i wydłu-
żamy termin na nadsyłanie prac. Uczestnicy 
zgłaszają amatorskie, bądź profesjonalne 
zdjęcia, przedstawiające piękno Kosakowa. 
Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2018 
roku. Konkurs organizowany jest przez 
Sołectwo Kosakowo i ma na celu promowanie 
miejscowych walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz zwiększenie 
zainteresowania najbliższym otoczeniem.
Informacji o konkursie udziela Sołtys Andrzej 
Śliwiński – tel. 664-736-959, e-mail: andrzej.
sliwinski@kosakowo.pl. Więcej szczegółów 
oraz regulamin można znaleźć na stronie 
www.kosakowo.solectwo.pl.

V zbiórka krwi w Kosakowie odbędzie się 4 
listopada br. Po raz pierwszy krwiobus przyje-
dzie do nas w sobotę!
Zbiórka odbędzie się na parkingu przed Urzę-
dem Gminy w Kosakowie.Krew będzie można 
oddawać w godzinach 9:00-13:00. Wszyst-
kich honorowych dawców oraz osoby chcące 
oddać krew po raz pierwszy zapraszamy do 
wsparcia zbiórki.
ZAPRASZAMY DO KOSAKOWSKIEGO KLUBU 
HDK (Honorowych Dawców Krwi).

Wszystkich krwiodawców, sympatyków i wo-
lontariuszy zapraszamy do włączenia się w 
szeregi nowego Klubu HDK, Jest to pierwsza i 
jedyna taka grupa na terenie Gminy Kosakowo!

MOSTY 
Sołtys wsi Mosty Alina Merchel dziękuje fi r-
mie Gas Storage sp. z. o.o. za nieodpłatne 
przekazanie na potrzeby Gminy Kosakowo 
płyt betonowych. Płyty zostały wykorzystane 
na potrzeby sołectwa Mosty. Ułożono nimi 
nawierzchnię  w ulicy Spacerowej i odcinek ul. 
Łąkowej. Planuje się ułożyć również odcinek 
ul. Hebanowej.
Za zaangażowanie w powyższej sprawie sołtys 
wsi Mosty składa podziękowania Prezesowi 
Zarządu KPMG Kosakowo p. Krzysztofowi Hna-
tio oraz p. Marianowi Ceklarz - Kierownikowi.

DĘBOGÓRZE 
W 78 rocznicę tragicznych wydarzeń w Pia-
śnicy, 1 października br. w tamtejszych lasach 
odbyła się uroczysta msza św. pamięci pomor-
dowanych. W imieniu Gminy Kosakowo wią-
zankę kwiatów złożył radny i sołtys Dębogó-
rza p. Józef Melzer.

25 listopada br. od godz. 18:00 do 2:00. zapra-
szamy do Domu Kaszubskiego w Dębogórzu na 
Zabawę Andrzejkową. Muzyka na żywo. Opłata 
od osoby wynosi 25 zł. Przychodzimy 
ze swoim koszykiem. Zapisy u Sołtysa 
Józefa Melzera,  tel; 664-185-581. Or-
ganizatorami są Sołtys i Rada Sołecka 
oraz Polski Związek Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów Gminy Kosakowa.  
Serdecznie zapraszamy do zabawy.
14 października br. odbyły się ostatnie 
już w tym roku piętnaste rodzinne  Za-
wody Wędkarskie nad Stawem w Dębo-
górzu. Udział wzięło 24 zawodników. 
Pierwsze miejsce zajęła Julia Smoczyń-

ska, drugie Marian  Bruhn, a trzecie Dorota Li-
pińska Janik. Na każdego uczestnika czekała 
nagroda z dyplomem. Nad zawodami czuwał 
sędzia Krzysztof Janik. Organizatorami byli 
Sołtys  i Rada Sołecka w Dębogórzu oraz Wójt 
Gminy. Już dziś zapraszamy wszystkich miło-
śników i amatorów wędkowania w przyszłym 
roku.

POGÓRZE
W dniach 20-24.09. mieszkańcy naszej Gminy 

uczestniczyli w wycieczce autokarowej 
organizowanej przez radnego i sołtysa 
wsi Pogórze Antoniego Strzelca. Tym 
razem celem były Karkonosze i Praga 
czeska. Zwiedzano Świdnicę, Karpacz, 
Lubomierz (muzeum filmu „Sami 
swoi”) Wycieczkowicze „zdobyli” także 
szczyt Śnieżki. Dzięki sprzyjającej po-
godzie i wspaniałej obsłudze przewod-
nika udało się zrealizować cały program 
wycieczki. Koszty wycieczki pokrywali 
w całości jej uczestnicy. Organizator 
i uczestnicy dziękują wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do wspa-
niałej atmosfery i sprawnej organizacji. 

Transport podczas wycieczki zapewniał Piotr 
Rosin z  fi rmy ROS-TRANS z Kosakowa.

Z ŻYCIA 
SOŁECTW
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 
I  SZKOLNEGO SCHRONISKA 

MŁODZIEŻOWEGO W DĘBOGÓRZU

20 września b.r. przedszkolaki z ZSP w Dębogórzu obchodziły uroczy-
ście swoje święto – Dzień Przedszkolaka. Pogoda w tym dniu dopisała i 
wszystkie zabawy odbyły się na świeżym powietrzu. Czas umilały nam 
postaci z bajek – Minionek z myszką Mini, z którymi dzieci tańczyły i ro-
biły sobie pamiątkowe zdjęcia. Celem uroczystości było czerpanie rado-
ści z bycia przedszkolakiem. Ten szczególny dzień dostarczył dzieciom 
wielu pozytywnych emocji.

16 września w Dzień Patrona Szkoły uczniowie szkoły w Dębogórzu 
obejrzeli fi lm pt. ,,Śladami Pułkownika  Dąbka”. Tego dnia miał miejsce 
specjalny apel podczas którego nasi uczniowie wspominali bohaterskie 
czyny, poświęcenie oraz honor jakim odznaczyli się żołnierze we wrze-
śniu 1939 r. Występy uczniów naszej szkoły, którzy słowem, recytacją i 
śpiewem wspominali nieodległe wydarzenia z historii naszego kraju i 
regionu dostarczyły nam wszystkim wielu wzruszeń i refl eksji. Wznio-
sły i patriotyczny nastrój wydarzenia podkreśliło złożenie kwiatów przy 
poświęconej Patronowi pamiątkowej tablicy.
XIX Powiatowe Igrzyska Szkół Podstawowych w Szachach Drużyno-
wych - reprezentacja naszej szkoły w składzie Agata Szefka, Hanna 
Kuźniewska, Krzysztof Prażmo oraz Szymon Rachwał zajęła pierwsze 
miejsce w XIX Powiatowych Igrzyskach Szkół Podstawowych w Sza-
chach Drużynowych. Zawody odbyły się 25 września w Zespole Szkół 
w Żelistrzewie. Dzięki wygranej uczniowie zakwalifi kowali się druży-
ną do wojewódzkich półfi nałów. Zwycięzcom gratulujemy wygranej i 
życzymy kolejnych sukcesów.

Żywa lekcja historii pt. „Polska Sarmacka” - Chorągiew Komturstwa 
Gniewskiego, zaprezentowała uczniom klas 4 -7 przedstawienie pt.: 
„Polska Sarmacka”, by ciekawie, ale też humorystycznie uczyć się hi-
storii. Duża część pokazu poświęcona była strojom polskiej szlachty. 
Niektórzy uczniowie wzięli udział w pokazie, przygotowanym przez 
prowadzących. Jest to już kolejna wizyta Teatru Historycznego w naszej 
szkole. 

ZESPÓŁ SZKOLNO-
-PRZEDSZKOLNY 

W MOSTACH 
W dniu 14 września w 
Przedszkolu Publicznym w 
Rewie odbyły się zajęcia 
zorganizowane przez wo-
lontariuszy z  Muzeum Mia-
sta Gdyni. Panie zapoznały 

dzieci z informacjami o ludziach pracujących i dbających o nasze pol-
skie morze. Na podstawie gier i zabaw oraz  pokazów wizualnych dzieci 
wykonały kukiełki z postaciami ratowników, rybaków i żeglarzy. W ko-
lejnym miesiącu odbędzie się wycieczka przedszkolaków do Muzeum 
Miasta Gdyni.

18 września w obecności rodziców, zaproszonych gości i społeczności 
szkolnej, uczniowie klas złożyli ślubowanie i zostali ofi cjalnie uczniami 
szkoły w Mostach. Pasowanie na ucznia odbyło się przez symboliczne 
dotknięcie ramienia dziecka mieczem rycerskim.

Z ŻYCIA 
SZKÓŁ

Z  ŻYC I A  S Z K Ó Ł
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Z  ŻYC I A  S Z K Ó Ł

Kalendarze dla hospicjum 
-  24 września uczniowie Ze-
społu Szkolno- Przedszkol-
nego w Mostach ponownie 
zaangażowali się w akcję 
charytatywną, biorąc udział 
w sprzedaży kalendarzy przy 
kościele pw. św. Rocha w Re-
wie. Fundusze ze sprzedaży 
kalendarzy przeznaczone 
są na potrzeby Hospicjum 
Bursztynowa Przystań. Sa-
morząd Uczniowski obiecu-
je, że to dopiero początek 
działalności na rzecz pod-
opiecznych  tego hospicjum . 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W POGÓRZU Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI 

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w Szkole Podstawowej w 
Pogórzu zorganizowano kolejną edycję „Rodzinnego Biegania”. Na 
boisku w Pogórzu zebrała się spora grupa zainteresowanych zebra-
na przez panie Monikę Kuciel oraz Martę Pliszko. Rozgrzewkę przed 
biegiem poprowadziła pani Aleksandra Salamon. Pogoda dopisała, 
podobnie jak dobre humory biegających uczniów i ich rodziców. „W 
zdrowym ciele - zdrowy duch”.
Już po raz szósty wspólnie z hospicjami z Gdańska, Sopotu i Pucka 
Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni zainaugurowało Pola Nadziei na 
Pomorzu 2018. Inauguracja odbyła się 7 października w gdyńskim 
domu hospicyjnym. W rolę wolontariuszy wcielili się uczniowie od-
działów gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu, którzy 
wraz z dyrektorem Rafałem Juszczykiem uczestniczyli w uroczysto-
ści. W programie dnia były między innymi: sadzenie cebulek żonki-
li - symbolu nadziei, występ artystyczny w wykonaniu gimnastyczek 
Szkoły Gimnastyki Sportowej w Gdyni. Współpraca szkoły z gdyńskim 
hospicjum trwa już wiele lat i w tym roku szkolnym możemy spodzie-
wać się kolejnych działań.

W Szkole Podstawowej w Pogórzu odbył się rodzinny piknik matema-
tyczny w plenerze. Można było zmierzyć się z rozwikłaniem problemów 
matematycznych w grach logicznych zakupionych w ramach projektu 
mPotęga, rozwiązać łamigłówkę lub rozszyfrować zagadkę. Rozstrzy-
gnięty został również 
konkurs „Mój pomysł 
na biznes”. Nagrody za 
konkurs zostały sfi nan-
sowane przez Fundację 
mBanku. 
Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia, to 
akcja edukacyjna, któ-
ra odbywa się każdego 
roku w ostatni piątek 
września. W tym roku 
ŚDTM obchodzony był 
29 września. Tego dnia 
szkoły z różnych stron 
świata uczestniczą w wy-
darzeniu, którego celem 
jest propagowanie zaba-
wowej formy nauczania-
-uczenia się matematyki.
Akcja ma zachęcić do 
przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia w 
przyjemny, niecodzien-
ny sposób. W Szkole 
Podstawowej w Pogó-
rzu przygotowania do 
tego dnia ruszyły już 
na początku września. 
Uczniowie z oddziałów 
gimnazjalnych przy-
gotowywali karteczki 
z zadaniami, orderowe 
„sówki”, stoiska a także 
mnóstwo plakatów oraz 
przekąsek.

Na dwóch lekcjach kil-
koro uczniów wraz z koordynatorem panią Justyną Badtke udało się 
w misję sprawdzania wiedzy z tabliczki mnożenia na terenie Kosa-
kowa. Odwiedzili między innymi Bibliotekę, Urząd Gminy, Komisariat 
Policji, banki, a także wszystkie pobliskie sklepiki, pizzerie i bistro. 
Ludzie z wielki zaskoczeniem ale też przeogromnym uśmiechem na 
twarzy odpowiadali na zadane pytania. ŚDTM 2016 upłynął w rado-
snej atmosferze, pełnej nowych przeżyć i satysfakcji.
,,Święto dziś ziemniaka mamy, Tak więc wszystkich zapraszamy, Na 
konkursy i zawody, Na zagadki i podchody, Niech zjednoczą się ro-
dziny, I niech mają dziarskie miny, Uśmiech, humor i zabawa, To jest 
najważniejsza sprawa”.
Tymi słowami rozpoczął się tradycyjny festyn „Święto Pieczonego 
Ziemniaka», podczas którego bawiono się z Tuwimem i jego wier-
szami w Szkole Podstawowej w Pogórzu. Nic zatem dziwnego, że na 
początku przedstawiona została inscenizacja wiersza «Rzepka» w 
wykonaniu nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie rozpoczął się 
cały szereg atrakcji i konkursów - najmłodsi występowali w interpre-
tacjach wierszy Tuwima, śpiewali, uczestniczyli w konkursach wiedzy 
i tych tradycyjnych związanych z wyborem największego ziemniaka. 
Rodzice zachwycili wszystkich licznymi potrawami, których głównym 
bohaterem był oczywiście ziemniak. Tłumy gości odwiedziły kawiaren-
kę, a uczniowie mieli czas na zabawę na dmuchańcach. 
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S P O R T

SPORT
PUCHAR PREZESA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO 
ZWIĄZKU TENISOWEGO DO LAT 10 JEDZIE DO GMINY 

KOSAKOWO
W niedzielę 24.09.na kortach Gdańskiej Akademii Tenisowej (GAT) 
rozegrano turniej kończący cykl o Puchar Prezesa Pomorskiego Woje-
wódzkiego Związku Tenisowego, w kategorii zielonej (do lat 10 – z cy-
klu TENIS 10). Cykl rozgrywany był od kwietnia 2017 na kortach Gdań-
skiej Akademii Tenisowej, Sopockiego Klubu Tenisowego oraz Klubu 
Tenisowego Arka Gdynia. W rozgrywkach uczestniczyły dzieci z Polski, 
Białorusi i Obwodu Kalingradzkiego. Wśród dziewczynek najlepsza, w 
sezonie letnim 2017, okazała się mieszkanka Mostów Nina Jastrząbek 
(I miejsce), która wyprzedziła Dianę Kaibarę z Obwodu Kaliningradzkie-
go (II miejsce), Polinę Trufanavą z Białorusi – (III miejsce) oraz  Melanię 
Rybarkiewicz, reprezentującą Legię Warszawa z Włocławka (IV miejsce). 
Gratulujemy Sukcesu !
Na zdjęciu od lewej strony: Diana Kaibara, Melania Rybarkiewicz, Nina 
Jastrząbek, Polina Trufanava.

MEDALOWY SKOCZEK ! 
23.09.2017 r. na kameralnym stadionie AWF w Białej Podlaskiej odby-
ły się Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce w kategorii U-16. Ta ostat-
nia impreza na dworze królowej w 2017 roku, dostarczyła nam wielu 
pozytywnych emocji. Reprezentująca nasze województwo mistrzyni 
makroregionu sprzed 2 tygodni, zawodniczka klubu ULKS SKOCZEK 
Pogórze MONIKA PIETROŃ zdobyła brązowy medal w biegu na 600 m. 
Po emocjonującym fi niszu, zostawiła w pokonanym polu 27 zawodni-
czek reprezentujących na tych mistrzostwach czołowe kluby naszego 
kraju. Łącznie zawodnicy województwa pomorskiego zdobyli 6 medali. 
ULKS SKOCZEK w klasyfi kacji medalowej wyprzedził między innymi ta-
kie kluby jak: Flota Gdynia, RKS Rumia czy SKLA Sopot. 

Mamy nadzieję że 
medal Moniki dodat-
kowo zmotywuje jej 
klubowe koleżanki i 
kolegów, którzy już 
niedługo dopiszą 
dalszy ciąg tej spor-
towej historii. Moim 
marzeniem - mówi trener Wojciech Niemkiewicz - byłoby trenować 
uzdolnioną młodzież (a takiej przecież nie brakuje), na gminnym stadio-
nie z bieżnią tartanową. Dzieci czują potrzebę utożsamiania się z dyscy-
pliną, trenerem i miejscem realizacji swoich pasji. Gratulujemy!

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA 
I PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY KOSAKOWO

24 września na boisku Złote Piaski w Kosakowie odbył się Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo dla 
roczników 2006/2007.
Do niedzielnych rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn. Najlepszą drużyną 
została Arka Gdynia I, drugie miejsce zajął zespół Dragon Bojano a na 
trzecim stopniu podium uklasyfi kowała się Arka Gdynia II. Najlepszym 
strzelcem Turnieju, z dorobkiem 6 bramek został Euzebiusz Belka, naj-
lepszym bramkarzem Hubert Barański a zawodnikiem Krzysztof Koss.
Końcowa klasyfi kacja Turnieju: 1. Arka Gdynia I, 2. Dragon Bojano, 3. 
Arka Gdynia II, 4. Arka Gdynia B, 5. Sztorm Mosty I, 6. Sztorm Mosty II.
Pamiątkowe puchary, statuetki i nagrody wręczyli: zastępca Wójta Gmi-
ny Kosakowo Marcin Majek oraz Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 
Marcin Kopitzki. 
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S P O R T

TURNIEJ BAŚKI O SUPER PUCHAR BAŁTYKU
10 września w Centrum Sportowym w Kosakowie, odbył się Turniej Baś-
ki o Super Puchar Bałtyku. „Baśka” to tradycyjna kaszubska gra karcia-
na. Turniej odbywał się według obowiązujących przepisów gry - Baszka 
Méster Sport, w trzech kategoriach: par, drużynowej oraz indywidualnej 
pań i panów. Zawodnicy oraz zawodniczki rozegrali 4 rundy. Patronat 
honorowy nad turniejem objął Wójt Gminy Kosakowo.
Turniej o Super Puchar Bałtyku był IX turniejem zaliczanym do rankingu 
Masters Kaszëbë 2017. Jego zwycięzcą został Rajmund Gaff ke – Luzino I.  
W rywalizacji par zwyciężyli Franciszek Kawski i Marek Latosiński - Mir-
wo Łasin, którzy po raz pierwszy wygrali turniej par w Masters Kaszëbë. 
Super Puchar Bałtyku w rywalizacji zespołów zdobyło Luzino I. Wśród 
najlepszych zespołów turnieju sklasyfi kowano Remus Żelistrzewo, GKS 
Kołczygłowy, Wejher Wejherowo, Walety Bolszewo.

GKS SZTORM MOSTY: JUNIORZY I V LIGA
Po 10 kolejkach V ligi GKS Sztorm Mosty plasuje się w środku tabeli 
(13 pkt., 4 zwycięstwa, 1 remis i 5 porażek; z czego w meczach rozgry-
wanych w Kosakowie: 3 zwycięstwa i 1 remis). Do końca rundy Sztorm 
rozegra jeszcze 5 spotkań: 3 w Kosakowie przy Złotych Piaskach (14.10. 

z KS Kamienicą Królewską, 28.10. z Polonią Gdańsk i 11.11. – na zakoń-
czenie rundy – z SPK Kamionką Sopot; początek wszystkich meczów o 
godz. 11.00) i 2 na wyjazdach (22.10. z Sokołem Ełganowo i 5.11. z Bał-
tykiem II Gdynia).
Znakomicie spisują się juniorzy Sztormu Mosty z rocznika 2008/2009 
(E2 gr. 3): komplet zwycięstw w 8 rozegranych meczach i zdecydowa-
ne prowadzenie w tabeli (przed Orlętami Reda, Pomorzaninem Gdynia, 
Gdyńską AP Dąbrowa i Liderem Dębogórze).
Dobrze spisują się również młodzieżowcy Sztormu Mosty z rocznika 
2002/2003 (B1 gr. 1): po 8 rozegranych spotkaniach zajmują w lidze 3. 
miejsce (bilans: 5 zwycięstw, 2 remisy i 1 porażka), ustępując jedynie 
Iskrze Gdynia i Koronie Żelistrzewo. 

NABORY DO GRUP MŁODZIEŻOWYCH 
GKS SZTORM MOSTY

Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty w rocznikach 2004-2012 i młod-
szych prowadzi nabory do grup  juniorskich piłki nożnej. Kontakt i zapi-
sy u trenerów poszczególnych roczników:
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I M P R E Z Y

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

LISTOPAD 2017

Czw, 
02.11.2017 15:00 Zaduszki Morskie w Rewie Wójt Gminy Proboszcz 

Parafi i w Rewie Pomost wRewie

Czw, 
09.11.2017 17:00

Spotkanie grupy czytelniczej: 
Dyskusja wokół książki 

„Doktor Jekyll i pan Hyde” 
Roberta Stevensona

Biblioteka 
w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

  Pt, 10.11.2017 17:00

Uroczysta Akademia z okazji 
Święta Niepodległości, 

wręczenie Statuetek 
„Złotego Kłosa”

Wójt Gminy 
Kosakowskie Centrum 

Kultury

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

Sob, 
11.11.2017 12:15

Uroczystości z okazji 99. 
Rocznicy Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości
Wójt Gminy Pomnik J. Klebby 

w Kosakowie

Sob, 
11.11.2017 12:30 XII Biegi z okazji Święta 

Niepodległości Wójt Gminy 
Ścieżka pieszo-

rowerowa 
w Kosakowie/Lotnisko

Sob, 
18.11.2017 12:30

VIII Turniej Szachowy 
o Puchar Wójta Gminy 

Kosakowo

Wójt Gminy, Akademia 
Szachowa 8x8

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

 Pt, 24.11.2017 17:00 Światowy Dzień Misia Świetlica Sołecka 
w Suchym Dworze

Świetlica Sołecka 
w Suchym Dworze

Sob, 
25.11.2017 14:00 Kiermasz Przedświąteczny ZKP o. Dębogórze-

Kosakowo
Checz Nordowych 

Kaszubów w Kosakowie

Czw, 
30.11.2017 17:00 Wernisaż malarstwa Aleksandry 

Krause „W poszukiwaniu piękna”
Biblioteka 

w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

GRUDZIEŃ 2017

 Nd, 
03.12.2017 10:00 Mikołajki ze sportem  Wójt Gminy, GKS 

Sztorm Mosty

Hala Sportowa przy 
Gimnazjum 

w Kosakowie 

  Pt, 
08.12.2017 17:00 Warsztaty ,,A letter to Santa” - 

List do Świętego Mikołaja
Świetlica Sołecka 
w Suchym Dworze 

Świetlica Sołecka 
w Suchym Dworze

KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO

SKORZYSTAJ Z DODATKOWYCH ATRAKCJI NA PŁYWALNI W KOSAKOWIE
Zapraszamy na wodny plac zabaw zainstalowany na pływalni w Kosakowie.
Tylko w dniach 18-19.11.17 istnieje jedyna, niepowtarzalna okazja skorzy-
stania z dodatkowych atrakcji wodnych w ramach  biletu/karnetu wejścio-
wego.
Atrakcja przeznaczona dla dzieci;
• Powyżej 6 roku życia i 1,1 metra wzrostu
• Dla dzieci umiejących pływać
• Każdy klient korzystający z atrakcji ma obowiązek zapoznać się z regula-
minem atrakcji..

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

- Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo 
– tel. 58 660 43 00;

- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 

– tel. 58 620 06 95;
- Gminna Komisja Profi laktyki i Rozwiązywania 
  Problemów Alkoholowych – tel. 58 620 06 95;
- Gimnazjum w Kosakowie – dyrektor Marzena 

Korzeniewska, tel. 58 679 23 90;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Dębogórzu – dyrektor Halina 
Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor 
Anna Szymborska, tel. 58 679 13 21;

- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał 
Juszczyk, tel. 58 665 76 30;

- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – 
dyrektor Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-
Kosakowo – prezes Franciszek Sorn;

- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes 
Hildegarda Skurczyńska;

- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” – prezes Antoni 
Wica, tel. 608 276 893;

- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” – prezes 
Mariusz Wiński, tel. 602 385 709;

- Uczniowski Klub Sportowy „Mosty” – prezes Kazimierz 
Wróbel, tel. 504 005 439;

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – 
prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef 
szkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz 
Wiesław Chojnacki, tel. 696 532 152.

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

Jan Cirocki z Dębogórza-Wybudowania,  lat 58
Krystyna Oszmankiewicz z Kosakowa, lat 72

I M P R E Z Y

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

Sob, 
09.12.2017 11:00 Mikołajki dla dzieci i kiermasz 

świąteczny
ZKP o. Dębogórze-

Kosakowo
Checz Nordowych 

Kaszubów w Kosakowie

Nd, 
10.12.2017 14:00 Mikołajki dla dzieci

Wójt Gminy, 
Kosakowskie Centrum 

Kultury

Hala Sportowa przy 
Gimnazjum 

w Kosakowie

Wt, 
12.12.2017 17:00

Wieczór Świąteczny i 
rozstrzygnięcie XIV Konkursu 
Szopek Bożonarodzeniowych

Wójt Gminy, 
Biblioteka 

w Kosakowie
Biblioteka w Kosakowie

Czw, 
14.12.2017 17:00 Kiermasz Świąteczny i 

Koncert Bożonarodzeniowy ZS-P w Mostach  ZS-P w Mostach

Czw, 
14.12.2017 18:00 Spotkanie Adwentowe przy 

świecach
ZKP o. Dębogórze-

Kosakowo
Checz Nordowych 

Kaszubów w Kosakowie

Pt, 
15.12.2017 17:00 Kiermasz Świąteczny

ZSPiSSM w 
Dębogórzu

ZSPiSSM w Dębogórzu

15-16.12.2017 -
XII Festiwal Kolęd i Pieśni 
Kaszubskich oraz Pieśni 

Adwentowej
Chór Morzanie

Kościół pw. Św. 
Apostołów Piotra 
i Pawła w Pucku, 

Kościół pw. Św. Leona 
Wielkiego 

w Wejherowie

Nd. 
17.12.2017 14:00

XII Festiwal Kolęd i Pieśni 
Kaszubskich oraz Pieśni 

Adwentowej- przesłuchania
Chór Morzanie Dom Kultury 

w Pierwoszynie

Nd, 
17.12.2017 17:00

XII Festiwal Kolęd i Pieśni 
Kaszubskich oraz Pieśni 

Adwentowej- koncert 
fi nałowy

Chór Morzanie

Kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża 

Świętego 
w Pierwoszynie

 Śr, 
20.12.2017 16:00 Kiermasz Świąteczny SP w Pogórzu SP Pogórze/Kosakowo



 

UWAGA! 
Nieodpłatny odbiór dużych, zużytych sprzętów 

RTV i AGD z domów i mieszkań! 
 

 Co odbieramy? 
Duży sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) o wadze 
powyżej 20 kg. 
 
Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny 
i pochodzący z gospodarstw domowych. Zbiórka nie 
dotyczy odpadów pochodzących z działalności 
gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający 
sprzęty nie świadczą usługi ich demontażu z zabudowy. 
Sprzętu nie można wystawiać poza teren posesji ani pod 
wiatę śmietnikową, ponieważ grozi to jego nielegalnym 
demontażem. 
 

 Przygotowanie sprzętu do odbioru 
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka powinna być rozmrożona. Należy także 
zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy oraz wymontować sprzęt z zabudowy. 
 

 Terminy odbiorów 
Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty 
włącznie. Termin zostanie potwierdzony telefonicznie przez pracowników Związku dzień przed 
planowanym odbiorem. 

Wystarczy zadzwonić: 58 624 66 11 

lub wypełnić formularz: www.kzg.pl/formularz-odbiory 
 
Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we własnym zakresie - Punkt Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych w Kosakowie znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych „PEKO” przy ul. Chrzanowskiego 144 i jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 15:00-18:00, w soboty w godzinach 9:00-15:00.  
 
Więcej informacji odnośnie zbiórek odpadów (także zbiórek objazdowych), ich przedmiotu i zasad, 
odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej, www.kzg.pl, oraz uzyskają pod numerem telefonu  
58 624 66 11. Zachęcamy też do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie naszej 
działalności. 
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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 4.450 egz.

Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI

ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław

www.argi.pl

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

- Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo 
– tel. 58 660 43 00;

- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 

– tel. 58 620 06 95;
- Gminna Komisja Profi laktyki i Rozwiązywania 
  Problemów Alkoholowych – tel. 58 620 06 95;
- Gimnazjum w Kosakowie – dyrektor Marzena 

Korzeniewska, tel. 58 679 23 90;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Dębogórzu – dyrektor Halina 
Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor 
Anna Szymborska, tel. 58 679 13 21;

- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał 
Juszczyk, tel. 58 665 76 30;

- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – 
dyrektor Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-
Kosakowo – prezes Franciszek Sorn;

- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes 
Hildegarda Skurczyńska;

- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” – prezes Antoni 
Wica, tel. 608 276 893;

- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” – prezes 
Mariusz Wiński, tel. 602 385 709;

- Uczniowski Klub Sportowy „Mosty” – prezes Kazimierz 
Wróbel, tel. 504 005 439;

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – 
prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef 
szkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz 
Wiesław Chojnacki, tel. 696 532 152.

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

Maria Bąk z Dębogórza, lat 61
Maria Kaleta z Pierwoszyna, lat 75

Ludwika Soczówka z Pogórza, lat 84
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