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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogórzu rok szkolny 
2020/21 rozpoczną w nowej placówce. 19 lutego br. wójt gminy 
Marcin Majek podpisał umowę na jej realizację z przedstawicie-
lem konsorcjum firm wykonujących inwestycję: Tysand Spółka 
Jawna J. Krawczykiewicz, J.Sowiński z siedzibą w Gdańsku oraz 
Firma Remontowo- Budowlana KRUPA Stanisław Krupa z sie-
dzibą w Gdyni. Pierwszy etap robót obejmuje budowę budynku 
szkoły podstawowej, to 4,5 tys. m² powierzchni przewidzianej dla 
500 uczniów, w 20 oddziałach uczyć się ma po 25 dzieci.   
  Obejmuje on też przebudowę boiska oraz część drogową 
z przystankami i przejściami. Wartość projektu to blisko 19,5 mln 
zł, dodatkowym kosztem będzie wyposażenie nowej szkoły.  

 Informujemy Państwa, iż Wykonawca zobowiązany został do 
odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na te-
renie szkoły oraz w sposób zapewniający bezpieczne dojście do 
terenu czynnej szkoły i do istniejącej sali gimnastycznej, a także 
uniemożliwiający przejście uczniów i osób obsługujących szkołę 
przez teren Placu budowy. 

Ponieważ prace budowlane będą przebiegały równolegle 
z trwającym rokiem szkolnym, wykonawca zobowiązany zo-
stał wykonywać roboty sprzętem zapewniającym minimalną 
uciążliwość i w sposób zapewniający bezpieczne dojście do 
istniejącej szkoły. Prace ruszają od marca.

Umowa na budowę 
Szkoły Podstawowej 

w Pogórzu podpisana

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć wszystkim Paniom 
najserdeczniejsze życzenia, 

samych pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, 
optymizmu i wytrwałości, spełnienia marzeń i realizacji planów. 

Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia każdego dnia. 

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek



 BIULETYN GMINY KOSAKOWO                                                                                                                                                                                                 www.kosakowo.pl  

Nr 3/20192

RADA GMINY KOSAKOWO
Uchwały podjęte na VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 

w dniu 31 stycznia 2019 roku.

1.   Uchwała Nr VIII/32/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany granicy 
portu morskiego w Gdyni od strony lądu;

2.   Uchwała Nr VIII/33/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku 
dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi;

3.   Uchwała Nr VIII/34/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawa-
nia i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegóło-
wych warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również trybu ich pobierania

4.   Uchwała Nr VIII/35/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gm. Kosakowo w 2019 roku;

5.   Uchwała Nr VIII/36/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroni-
ska Młodzieżowego w Dębogórzu

6.   Uchwała Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: zmian w statutach sołectw Gminy Ko-
sakowo, stanowiących załączniki do Uchwały Nr XXXIV/67/2005 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005 r.;

7.    Uchwała Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: nadania nazwy LISIA ulicy położonej 
we wsi DĘBOGÓRZE na terenie gminy Kosakowo;

8.    Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nierucho-
mości w drodze darowizny – działki nr 112/22  i 112/23 obręb Rewa 
gmina Kosakowo;

9.    Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntów 
położonych w miejscowości Kosakowo;

10.   Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycznia 
2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieru-
chomości – działki nr 209/37 obręb Dębogórze gmina Kosakowo;

11.   Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Dę-
bogórze gmina Kosakowo – część działki nr 453/22;

12.   Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości – działki nr 1235 obręb Mosty gmina Kosakowo;

13.   Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 
stycznia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne na-
bycie nieruchomości – działki nr 1182/42 i nr 1182/73 obręb Mosty 
gmina Kosakowo;

14.   Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości – działki nr 114/290 obręb Pogórze gmina Kosa-
kowo;

15.   Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości – działki nr 67/8 obręb Rewa gmina Kosakowo;

16.   Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: ustalenia przedstawicieli Gminy Ko-
sakowo w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” w Gdyni;

17.   Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: wyboru przedstawicieli Gminy Kosako-
wo do Stowarzyszenia „Północnokaszubska Lokalna Grupa Ry-
backa”;

18.   Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: wyboru przedstawicieli do Stowarzy-
szenia Turystycznego „KASZUBY PÓŁNOCNE” Lokalna Organiza-
cja Turystyczna z siedzibą w Pucku;

19.   Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela do Walnego 
Zebrania Delegatów Stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast 
i Gmin Morskich”;

20.   Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: przedstawiciela Gminy Kosakowo 
w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej;

21.   Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycz-
nia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/18/2006 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 7 grudnia 2006 roku  w sprawie ustalenia 
wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie 
kraju dla radnych Rady Gminy Kosakowo;

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOSAKOWO

Uchwała podjęta na IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 8 lutego 2019 roku.

Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie: określenia kierunków działania Wójta Gminy Kosako-
wo w obszarze ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego na terytorium gminy oraz sąsiadującym z nią akwenem Zatoki Puckiej.

okręg wyborczy Nr 4 obejmujący miejscowości Rewa i Mechelinki
głosowanie 17 marca w godz. 7-21

Mieszkańcy Rewy i Mechelinek wybierać będą jednego radnego w swoim okręgu wyborczym, w miejsce p. Marcina Kopitzkiego, który 
został zastępcą Wójta Gminy i w związku z tym zobowiązany był do złożenia rezygnacji z funkcji radnego. Przypominamy, że mieszkańcy Rewy 
głosować będą w Przedszkolu w Rewie, a Mechelinek w Szkole Podstawowej w Mostach.

Zgłoszono dwóch kandydatów: Katarzynę Milanowską, zam. w Rewie i Adama Szczuko, zam. w Mechelinkach. Głosujemy poprzez 
postawienie znaku „x” przy nazwisku wybranego kandydata.

Wybierając się na wybory, proszę pamiętać, aby  mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
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OGŁOSZENIE

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 2018r., poz.2096 ze zm.) 
w wykonaniu uchwał Rady Gminy Kosakowo: Nr  LVI/179/2018 z dnia 24.05.2018r. oraz LVI/178/2018 z dnia 24 maja 2018r.

Wójt Gminy Kosakowo 

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego:

1) nieruchomości położonych przy ul. Gronowej w Dębogó-
rzu gmina Kosakowo,
2) działek nr 171/6 i 172/3 przy ul. Dokerów w Mechelinkach 
gmina Kosakowo.

Projekty  planów udostępnione będą wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko i uzasadnieniem w dniach od 4.03.2019r.  
do 28.03.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Że-
romskiego 69, p. nr 7 (parter) w godzinach pracy Urzędu oraz na 
stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów roz-
wiązaniami odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosa-
kowo, przy ul.Żeromskiego 69,   (I piętro) w dniach:

1) 21.03.2019r. o godz. 16.00 dla projektu m.p.z.p. nierucho-
mości położonych przy ul.Gronowej 
w Dębogórzu;
2) 21.03.2019r. o godz. 17.00. dla projektu m.p.z.p. działek nr 
171/6 i 172/3 przy ul.Dokerów w Mechelinkach. 
  

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w  projekcie  planu  miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosa-

kowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2019r. 

Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgod-
nie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 2081 
ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu 
i czasie wyłożenia projektów do publicznego wglądu można za-
poznać się z ze zgromadzoną dokumentacją planów. Zaintere-
sowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oce-
ny  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 Ko-
sakowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres e-mail: kosakowo@kosa-
kowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2019r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego ter-
minu pozostaną  bez rozpatrzenia.

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

                                               Wójt Gminy Kosakowo
                                           Marcin Majek

O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA  MIEJSCOWYCH  PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Wójt Gminy Kosakowo 

zawiadamia  o przystąpieniu do sporządzenia:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obrębu Dębogórze gm.Kosakowo, w rejonie Bazy 
Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej  - na 
podstawie uchwały Nr V/14/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
20 grudnia 2018r.;
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go części obrębu Mosty gmina Kosakowo, w rejonie ulicy 
Gdyńskiej i Szkolnej – na podstawie uchwały Nr V/17/2018 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018r.;

3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomości przy ul.Nadmorskiej w Mechelinkach gmi-
na Kosakowo – na podstawie uchwały Nr V/16/2018 Rady Gmi-
ny Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018r.;
4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go północnej części obrębu Mosty gmina Kosakowo, od 
ulicy Wałowej do ulicy Spacerowej – na podstawie uchwały 
Nr V/15/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018r. 

Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organiza-
cyjne  mogą zgłaszać wnioski do w/w projektów planów w ter-
minie do dnia 22.03.2019r.

Wnioski należy składać  na piśmie na adres: Urząd Gminy 

Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2018, poz.2096 ze zm.), 
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Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, lub osobiście w Biurze Obsługi 
Klienta  z podaniem  nazwy  wnioskodawcy, przedmiotu wnio-
sku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2018, poz.2081 ze zm.) 

Wójt Gminy Kosakowo  zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania prognozy 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 22.03.2019r. w formie pisemnej 
na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Że-
romskiego 69, ustanie do protokółu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich podpisem elektronicznym (adres e-mail: kosakowo@ko-
sakowo.pl)

Zgodnie z art.41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po 
upływie terminu określonego w ogłoszeniu, pozostaną bez 
rozpatrzenia.
                                                                                      Wójt Gminy Kosakowo

                                           Marcin Majek

Wójt Gminy Kosakowo

Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Gminy Ko-
sakowo na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 
zamieszczonego w Zarządzeniu nr 19/2019 Wójta Gminy Ko-
sakowo z dnia 01 lutego 2019 roku 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Kosakowo 
i oznaczone są jako działki nr 1/1 i 1/3 o pow. po 1005 m2  nr 8/4 
i 7/43 o łącznej pow. 804 m2, nr 8/5 i 7/44 o łącznej pow. 804 

m2, nr 56/6 o pow. 2593 m2 obręb Kosakowo oraz nr 419 o pow. 
1000 m2 obręb Dębogórze.

Wykaz wywieszono się na okres od 12.02.2019 r. do 
05.03.2019 r. a wnioski o nabycie w przypadku pierwszeństwa 
wynikającego z zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami można składać do dnia 27 
marca 2019 roku.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
Z TERENU GMINY KOSAKOWO 

 
09 MARCA 2019 ROKU - SOBOTA 

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

16 MARCA 2019 ROKU - SOBOTA 
 (POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE) 

 
23 MARCA 2019 ROKU – SOBOTA 

(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE) 
 

 
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: 

                                                          
+

                          

Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, małe AGD, ramy okienne, drzwi, lampy,      
karnisze, kanistry + opony 

 
 

Odpady należy wystawić pprrzzeedd  ppoosseessjjęę do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej! 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z TERENU GMINY KOSAKOWO
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Nielegalne wysypisko 
śmieci w Dębogórzu

11.02.2019 r. otrzymaliśmy zgłoszenie 
o wyrzuconych na ul. Partyzantów w Dębogó-
rzu częściach samochodu.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż porzu-
cone zostały plastikowe części pojazdów: 
zbiorniczki plastikowe płynów chłodniczych, 
podsufitówki, węże, wentylatory, części foteli, 
zderzaki, rolety oraz inne plastikowe części ka-
roserii samochodowych. 

Dzięki monitoringowi, trwają poszukiwa-
nia sprawcy. Niestety, należało niezwłocznie na 
koszt Gminy uprzątnąć to nielegalne wysypisko 
śmieci. 

Pamiętaj! Jeżeli byłeś świadkiem zdarze-
nia i posiadasz numer rejestracyjny pojazdu, 
z którego wysypano śmieci na drogę, zgłoś to 
wykroczenie do Straży Gminnej lub Policji.

W gminnych szkołach podstawowych 
o różnych rodzajach niebezpieczeństw

Wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie naszych 
uczniów, dlatego też funkcjonariusze Straży Gminnej oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie, przed zbliżającymi 
się feriami, przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami 
klas 4-6 gminnych podstawówek.  

Z młodzieżą rozmawiano o różnych rodzajach niebezpie-
czeństw. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchały jak bezpiecz-
nie spędzić okres ferii, jak postępować, gdy zaczepi nas niezna-
jomy. Krok po kroku strażnik prezentował dzieciom pozycję „żół-
wia”, która minimalizuje ewentualne uszkodzenia ciała podczas 
potencjalnego ataku groźnego psa.

Uczniowie z naszych szkół znają numery alarmowe do 
wszystkich jednostek ratowniczych oraz posiadają wiedzę jak 
udzielić pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, jednak takich 
informacji nigdy za wiele, gdyż od naszej szybkiej pomocy czę-
sto zależy ludzkie życie. 

22 marca 2019r. – Urząd Gminy w Kosakowie nieczynny
Uprzejmie Państwa informujemy, że w dniu 22 marca br. (piątek) Urząd Gminy w Kosakowie będzie nieczynny. Ma to 

związek z przebudową w budynku urzędu sieci telekomunikacyjnej. Nie będą w tym czasie działały telefony i komputery.
Wolny dzień pracownicy urzędu odpracują w czasie szkolenia, które odbędzie się w jedną z wolnych sobót. Za utrudnienia 
przepraszamy.
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Rozszerzenie granic gdyńskiego portu
Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy, Uchwałą Nr VIII/32/2019 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycznia 2019 roku Rada pozytyw-
nie zaopiniowała projekt zmiany granicy portu morskiego w Gdy-
ni od strony lądu, obejmując granicami administracyjnymi portu 
morskiego w Gdyni część obszaru funkcjonalnego „Dolina Logi-
styczna” o powierzchni ponad 260 hektarów położonych w gminie 
Kosakowo, Powiat Pucki. 

„Celem tego wspólnego projektu gmin jest stworzenie obszaru 
inwestycyjnego w oparciu o sektor Transport – Spedycja – Logisty-
ka, stanowiącego zaplecze obsługi dla dynamicznie rozwijającego 
się portu oraz podjęcia działań na rzecz zniesienia istniejących 
ograniczeń transportowych. Decyzja Rady Gminy Kosakowo jest 
konsekwencją przyjętych uprzednio Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju oraz Programów Operacyjnych obszaru funkcjonalnego 
Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050. 

Rozszerzenie granic portu daje podmiotowi zarządzającemu 
(Zarządowi Portu Morskiego Gdynia – Spółce Skarbu Państwa) pra-
wo pierwokupu nieruchomości w przypadku, gdy właściciel nieru-
chomości zdecyduje o jej zbyciu. Zarząd Portu Morskiego (Skarb 
Państwa) może nie skorzystać z prawa pierwokupu np. z uwagi na 
zbyt wysoką cenę sprzedaży. Prawo pierwokupu jest to zastrze-
żenie pierwszeństwa do zakupu określonej rzeczy, na wypadek, 

gdyby druga strona sprzedała tę rzecz innej osobie. Oczywiście 
sprzedający może sprzedać nieruchomość innej osobie, ale tylko 
pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu podmiot, nie wyko-
na swojego prawa. 

Objęcie granicami portu,  obszarów na obrzeżach gminy Ko-
sakowo - przy oczyszczalni ścieków oraz na łąkach i nieużytkach,  
z planowanym od ponad 20 lat przebiegiem Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT, Via Maris), wpłynie na zwiększe-
nie atrakcyjności inwestycyjnej tych gruntów w związku z per-
spektywą  rozbudowy niezbędnej infrastruktury przez Skarb Pań-
stwa i ewentualnych partnerów,  wzrost wartości nieruchomości, 
wzrost zatrudnienia, zwiększenie wpływów z podatków do bu-
dżetu gminy, budowę dróg, rozbudowę bocznicy kolejowej, kom-
pleksowe rozwiązanie regulacji systemu wód powierzchniowych 
i opadowych  (należy mieć na uwadze, że są to w przewadze grunty 
o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych). 

Aby urzeczywistnić rozwój tej części gminy w sposób kom-
pleksowy i zrównoważony, włączono go w granice Obszaru Funk-
cjonalnego Dolina Logistyczna i ustalono  główne cele: rozwój 
infrastruktury transportowej ,  rozwój przestrzenny i gospodarczy 
skierowany do licznej grupy partnerów  oraz stworzenie przestrze-
ni dla aktywności gospodarczej inwestorów.   

Konsultacje PLGR - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
dla przedsiębiorców, konkursy wkrótce

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursów zapraszamy przedsiębiorców, przyszłych przed-
siębiorców oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych zamieszkałych ma terenie 
Gminy Kosakowo na bezpłatne konsultacje organizowane w siedzibie Gminy Kosakowo przez STOWA-
RZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA w dniu 15.03.2019 r. w godzinach 
8.00 – 12.00 

(Urząd Gminy w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, 81 - 198 Kosakowo, sala posiedzeń,) 

Podczas konsultacji można uzyskać informacje m.in. na temat:
•    Lokalnej Strategii Rozwoju PLGR
•    Zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach LSR
•    Terminów oraz zasad składania wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy oraz doradztwa
•    Procedur oceny operacji przez Radę ds. LSR

Oraz skorzystać z bezpłatnych usług doradczych z zakresu pozyskiwania środków w ramach unijnych z tego programu.
Ze względu na duże zainteresowania prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia pod nr telefonu: 58 77 46 890 lub 722 224 585
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Pomost w Rewie 
w remoncie 

Informujemy, że - w związku z pracami remontowymi 
pomostu cumowniczego w Rewie - z dniem 7.02. br.  będzie 
on wyłączony z użytkowania. 

Planowany czas remontu przewidziany jest  do końca 
marca. 

Za utrudnienia  przepraszamy.

Spotkanie konsultacyjne 
Turystyka

- wspólna sprawa
29 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne 

dotyczące stworzenia bazy informacji turystycznej, dedykowanej 
strony internetowej oraz mobilnych punktów IT. Na zaproszenie 
wójta odpowiedzieli usługodawcy reprezentujący m.in. bazę noc-
legową, szkółki sportowe, żeglarskie, usługi turystyczne. Do poło-
wy lutego przedstawimy Państwu sposób i formę zgłoszenia swojej 
usługi do tworzonej bazy. Chcemy wspólnie z Państwem stworzyć 

W styczniu  odbyło się  Spotkanie Noworoczne z udziałem 
dzieci ze szkoły w Dębogórzu, które przygotowały dwujęzycz-
ne Jasełka: po kaszubsku i polsku. Nie mogło też zabraknąć 
wspólnego odśpiewania kolęd. Okazało się również, że Święty 
Mikołaj, odwiedzających Checz, zostawił kosz pełen smakoły-
ków, którym podziękowaliśmy za jasełkowy spektakl. 

Natomiast 9  lutego odbyła się Zabawa karnawałowa dla 
członków  Zrzeszenia. Jak  przystało na Bal  Karnawałowy, wybra-

katalog usług i potrzebnych informacji dla wypoczywających u nas 
gości, m.in. bazę noclegową, ofertę gastronomii, punkty usługowe, 
atrakcje. O kolejnym spotkaniu zaplanowanym na marzec poinfor-
mujemy na stronie internetowej, fb i w Biuletynie Gminnym.

liśmy Króla i Królową balu.  Znakomitej zabawie towarzyszyło wy-
śmienite jedzenie. Zabawa trwała do wczesnych godzin rannych.

12 lutego zorganizowaliśmy  warsztaty  dla dzieci o dawnych 
zabawkach: jak wyglądały oraz jak się nimi dawniej bawiono, 
a także o niegdysiejszych przyborach szkolnych. Opowiedzie-
liśmy o historii Kaszub, wyjaśniliśmy symbolikę kolorów haftu 
kaszubskiego, zaprosiliśmy na krótki kurs gry na ludowych in-
strumentach  kaszubskich. Nie obyło się bez nauki kaszubskie-
go abecadła. Warsztaty zakończyły się wspólnym wyszywaniem 
pamiątkowych maskotek kotka.   W warsztatach  uczestniczyły 
też dzieci ze  Szkoły Podstawowej nr 52  z Gdyni.

ZKP DĘBOGÓRZE -KOSAKOWO INFORMUJE



 BIULETYN GMINY KOSAKOWO                                                                                                                                                                                                 www.kosakowo.pl  

Nr 3/20198

W tym roku Festiwal Twórczości dla Dzieci „Karuzela Sztu-
ki” już po raz trzeci zaprosi młodych widzów na przedstawienia 
teatralne, animacje, konkursy, pokazy, warsztaty oraz spotkania 
z artystami. Tegoroczna edycja Festiwalu nosi tytuł „Kiedy babcia 
była wnuczką...” i będzie podróżą w czasie do świata dzieciństwa 
babć i dziadków.

Festiwal organizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy 
Kosakowo, Projekt Edukacyjny Pajączek Łukasz oraz Kosa-
kowskie Centrum Kultury odbędzie się w dniach 24-25 maja br. 
w Domu Kultury w Pierwoszynie. Z ogromną dumą informujemy, 
że patronat nad tym wydarzeniem objęli: Wójt Gminy Kosakowo 
Marcin Majek oraz Fundacja  ABC XXI, prowadząca akcję „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Zaś jego patronem honorowym jest Sta-

rosta Pucki Jarosław Białk. Tak jak w latach poprzednich, Festi-
wal wspiera PEWIK Gdynia Sp z o.o. Szczegółowy harmonogram 
Festiwalu ”Karuzela Sztuki” zostanie opublikowany w kwietniu.

III Festiwal Twórczości dla Dzieci „Karuzela Sztuki” 

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Oferta zajęć w świetlicach sołeckich
Świetlica Suchy Dwór

W każdy piątek w Suchym Dworze  w godz. 17.00- 17.50 odby-
wają się zajęcia dla dzieci z j. angielskim pod nazwą Fairy Tales 
from Around The World – Baśnie Świata .Projekt językowy skie-
rowany jest do dzieci w wieku 7 -11. ( I – IV)

W trakcie cotygodniowych spotkań dzieci spotykają się, aby 

Z wizytą u sędziwych 
solenizantek, mieszkanek gminy

Tym razem z okazji urodzin odwiedziliśmy Panie 
Agnieszkę Dzierzyńską z Dębogórza (92 lata) 

oraz 
Zenobię Pankau z Mostów (93 lata). 
Solenizantkom życzymy zdrowia i radości.

poznać i posłuchać w j. angielskim baśni, legend, bajek z różnych 
stron świata. W trakcie 50min. spotkania z książką, dzieci nie 
tylko słuchają opowiadania ale całe spotkanie podzielone jest na 
krótkie bloki zadaniowe (ruchowe, plastyczne, edukacyjne ).Zaję-
cia mają na celu naukę lub udoskonalenie j.ang. pozwalają ćwi-
czyć pamięć, wyrazić siebie poprzez zabawy plastyczne i ruchowe.

7 marca br. (czwartek)  o godz. 18.00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbędzie się coroczna Gala Wręczenia Nagród Wójta Gminy Kosakowo za szcze-
gólne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury. 
 O tym kto w tym roku sięgnie po zaszczytne laury? – warto przekonać się same-
mu, zwłaszcza, że w programie imprezy nie zabraknie niespodzianek artystycznych 
uświetniających uroczystość. Gwiazdą wieczoru będzie KASZUBSKI IDOL – Mag-
dalena Mikulska – utalentowana mieszkanka Gminy Kosakowo. Wstęp wolny. Ser-
decznie zapraszamy

Gala Wręczenia Nagród Wójta Gminy Kosakowo
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Koncert Noworoczny Orkiestry 
Dętej Gminy Kosakowo

27 stycznia br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbył się wyjątkowy Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej Gminy 
Kosakowo pod batutą kapelmistrza pana Zbigniewa Kostrzew-
skiego.

Należy przypomnieć, iż orkiestra powstała zaledwie cztery 
lata temu z inicjatywy byłego Wójta Jerzego Włudzika. Zorgani-
zował ją i stworzył od podstaw jej kapelmistrz pan Zbigniew Ko-
strzewski. Orkiestra liczy obecnie ponad 30 osób, w której skład 
wchodzą zarówno doświadczeni muzycy, jak i młodzi utalentowa-
ni pasjonaci muzyki. Obecnie zespół obejmuje: 2 flety poprzecz-
ne, 4 klarnety, 9 saksofonów (w tym 4 altowe, 4 tenorowe i 1 baryto-
nowy), 3 waltornie, 3 puzony, 5 trąbek, 1 saksofon, 1 baryton, 2 tuby 
i sekcję perkusyjną (bęben wielki, werbel i czynele). Repertuar to 
przede wszystkim kultywowanie tradycji muzycznych, charakte-
rystycznych dla orkiestr dętych. Są to nie tylko marsze, utwory 
klasyczne i popularne, ale i muzyka regionalna ściśle związana 
z Ziemią Kaszubską i Morzem Bałtyckim. Ich program odznacza 
się profesjonalizmem i wysoką kulturą muzyczną.

W poniedziałki również w świetlicy w Suchym Dworze 
o godz.16.30  odbywają się zajęcia plastyczne pod nazwą My Kre-
atywni. W trakcie godzinnego spotkania dzieci  tworzą elementy 
sztuki użytkowej np. dekoracje do domu ,ogrodu, akcesoria użyt-
ku domowego. Zajęcia rozwijają kreatywność, zdolności manu-
alne i plastyczne a dla młodszych dzieci stanowią wspaniałą oka-
zję do poćwiczenia senso- motoryki.

W najbliższym czasie w świetlicy w Suchym Dworze rusza 
nowy projekt skierowany nie tylko do dzieci ale i dorosłych pod 

Koncert zgromadził ogromną rzeszę publiczności, zarówno 
- już fanów orkiestry jak i osób, które mogły po raz pierwszy zo-
baczyć i posłuchać wspaniale wykonanych utworów. Można było 
usłyszeć między innymi: „Zacznij od Bacha”, „Apasionado”, „Cara-
van”, „Hallelujah”, „Bamboleo” czy „Happy Christmas”. Owacjom na 
stojąco i bisom nie było końca. Podczas finału widownia usłyszała 
„Radetzky-Marsch” Johanna Strauß. Ten niezapomniany koncert 
był wspaniałą ucztą dla melomanów muzyki w świetnie wykonanej 
aranżacji.

nazwą Wiem co jem- jestem fit ! Zajęcia mają formę warsztatów 
oraz spotkań z dietetykiem/ trenerem. W trakcie 1h- 1,5 h spo-
tkania dzieci w formie zabawy poznają ogólne zasady zdrowego 
żywienia, dlaczego ważny jest posiłek w szkole, jak smacznie 
ułożyć  menu itp. Zajęcia są wzbogacone o gry, zabawy,  kon-
kursy ,ruch jak i warsztaty kulinarne.( Mali Kucharze). W ofercie 
dla dorosłych prowadzący będzie pełnił dyżur dietetyka, podczas 
którego, rodzice czy dzieci będą mogli skorzystać z konsultacji.

Świetlica Mechelinki
Kolejną ciekawą propozycją skierowaną do dzieci są zajęcia 
pod nazwą Sail with me – Pożegluj ze mną Projekt przeznaczony  
jest dla  dzieci w wieku 7-10 lat i odbywa się w każdy czwartek 
o godz.17.00- 18.00 w świetlicy sołeckiej w Mechelinkach. Zajęcia 
z językiem angielskim skupiają się na tematyce morskiej i żeglar-
skiej. Całe spotkanie podzielone jest na kilka bloków zajęciowych 
w tym językowy, plastyczny i ruchowy. Celem zajęć jest zapozna-
nie i utrwalenie j.ang. wspólna zabawa, aktywne spędzanie cza-
su, zdobywanie umiejętności pracy w zespole oraz  rozwój spo-
łeczno- emocjonalny.  Serdecznie zapraszamy.
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W sobotni wieczór,  2 lutego, w Gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie odbył się koncert zespołu Blues Connections,  
poświęcony kultowemu artyście Tadeuszowi Nalepie. Znany 
polski muzyk bluesowy, kompozytor, wokalista, autor tekstów 
swoją karierę rozpoczął w latach 60-tych. Zasłynął on m. in. 
z takich utworów jak „Modlitwa” czy „Kiedy byłem małym chłop-
cem”. W trakcie dwugodzinnego koncertu zebrana publiczność 
miała okazję posłuchać najsłynniejszych kompozycji autorstwa 
Tadeusza Nalepy, reagując wzruszeniem na każdy kolejny za-
prezentowany utwór. W trakcie muzycznego widowiska zespół 
zaprezentował również światowe kawałki z nurtu muzyki blues 

and rock, dając przy tym ogromny popis muzycznych i wokalnych 
umiejętności. Wśród zaprezentowanych utworów można było 
usłyszeć: „Pożegnalny Blues”, „Modlitwa”, „Musisz Walczyć”, „Kiedy 
byłem małym chłopcem”, „Everyday I have the Blues”, „Wish You 
Were Here”, Isn’t She Lovely”, „The Thrill is Gone”, „Sweet Home 
Chicago” czy „Fragile”.

Skład zespołu: Mikołaj Flont – harmonijki, Michał Jaśkie-
wicz – gitara, wokal, Krzysztof Słodkowski – gitara basowa, wo-
kal, Michał Landowski – gitara, Maksymilian Kreft – perkusja.

Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek oraz 
Kosakowskie Centrum Kultury.

Koncert Blues Connections

Warsztaty kreatywne 
z tworzenia masek karnawałowych 

1 lutego w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyły się 
kreatywne  warsztaty  z  tworzenia masek karnawałowych. Wśród 
ferii  barw, mieniących cekinów i brokatów, kolorowych piór i ma-
teriałów uczestnicy stworzyli niepowtarzalne dzieła, które można 
podziwiać na zamieszczonych zdjęciach. Ogromną popularnością 
cieszyły się kocie maski, przepiękne jednorożce jak i klasyczne 
maski weneckie bogato ozdobione kolorowymi cekinami i pió-
rami. Twórczej pracy towarzyszyła karnawałowa muzyka, która 
umilała zebranym czas jak i inspirowała do tworzenia unikatowych  
dzieł od początku do końca wykonanych  samodzielnie.

DZIEŃ KOBIET
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Marcowe wernisaże w Bibliotece

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

 Miło nam poinformować, że księgozbiór Gminnej Biblioteki 
w minionym roku wzbogacił się o 1029 nowości książkowych 
o wartości 24 241,69 zł. Z tego:
• 561 książek na kwotę 12 615,80 zł zakupiono z budżetu Bi-
blioteki;
• zakup 350 książek na kwotę 8 300 zł zrealizowano ze środ-
ków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
• 118 pozycji książkowych na kwotę 3 325,89 zł otrzymano 
w darze – w tym 80 nowości o wartości 2000 zł sprezentowało 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Gdyni.
 Zapraszamy do Kosakowskiej Książnicy!

Nowości książkowe 2018

Wystawa fotografii Adama Majkowskiego
Wieczór 7 lutego upłynął w Bibliotece Publicznej Gminy Ko-

sakowo w miłej wernisażowej atmosferze. Tym razem w biblio-
teczne progi zawitali miłośnicy fotografii. To wszystko za sprawą 
pana Adama Majkowskiego i Jego wystawy zatytułowanej „Morskie 
opowieści”. Ekspozycja jest wynikiem inspiracji polskim morzem. 
I jak podkreślali Goście – nie tylko same prace są wyjątkowe, spo-
sób ich zaprezentowania również. Bowiem pan Adam jako „tła” do 
swoich morskich fotografii użył rybackiej sieci. Efekt jest napraw-
dę wow!

Raz jeszcze gratulujemy pięknej pasji, dziękujemy za unikato-
wą dekorację bibliotecznych ścian i zachęcamy do odwiedzenia 
wystawy, która będzie czynna do 5 marca włącznie. Zapraszamy!

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo ma przyjemność 
zaprosić Państwa na dwa wernisaże. Pierwszy odbędzie się 7 
marca o godz. 18:00. Tego dnia uroczyście otworzymy wystawę 
malarstwa mieszkanki Pogórza - Agnieszki Milżyńskiej-Kołaczek 
„Przebudzenie”, która będzie gościć w naszej Bibliotece do  3 
kwietnia. Natomiast trzy tygodnie później, tj. 29 marca również 

o 17:00 nastąpi otwarcie wystawy rękodzieła, przygotowanej 
przez mieszkankę Rewy Joannę Domańską. Ekspozycja – zaty-
tułowana „Nitką i sznurkiem” będzie czynna do końca kwietnia.     
Zapraszamy serdecznie! Wstęp wolny. 
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Seniorzy przyjęli z dużym zadowoleniem pomysł soł-
tys Aliny Merchel, zrealizowany przez wójta gminy Mar-
cina Majek stworzenia Teczki Seniora, miejsca do prze-
chowywania dokumentacji medycznej (w środku karty 
do zapisywania pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnie-
nia tętniczego oraz przyjmowanych leków).  

Dzięki praktycznemu zamknięciu może posłużyć 
również do przechowywania i gromadzenia innych doku-
mentów.    

Jest to jeden z pomysłów i propozycji  dla seniorów 
z naszej gminy. 

Teczka Seniora

Mając na uwadze, że jednym z głównych kierunków działań 
na rzecz seniorów jest ich uczestnictwo w życiu społecznym 
oraz wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej, spo-
łecznej, kulturalnej, artystycznej i sportowej, poprzez udział se-
niorów w zajęciach edukacyjnych, artystycznych, rozwijających 

pasje i zainteresowania oraz w zajęciach ruchowych, wójt gminy 
Marcin Majek zaprasza na spotkanie informująco - konsultacyj-
ne z organizatorem zajęć dla Seniorów w 2019 r.- fundacją FLY. 

Spotkanie odbędzie się 20 marca br. o godz. 18.00 w Gmin-
nym Domu Kultury w Pierwoszynie. 

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne z Seniorami

Z ŻYCIA SOŁECTW

Rewa

Spotkania noworoczne w sołectwach -styczeń to jeszcze czas spotkań noworocznych w sołectwach naszej Gminy. Takie spotka-
nie zorganizowali m.in. sołtysi wsi Mosty i Rewa, wręczając uczestnikom Teczki Seniora.

W Rewie seniorzy bawili się na swoim balu po raz ósmy. Ponad 
sto osób do późnych godzin nocnych świętowało Karnawał Senio-
ra. Jest to wspaniała okazja do integracji mieszkańców. Dziękuje-
my za przybycie i wspólną zabawę. 
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Jak co roku podczas spotkania noworocznego mieszkańców 
Mostów, sołtys wraz z Radą Sołecką wręczyli wyróżnienia - statu-
etkę Czapli, którą w tym roku otrzymały  panie Janina Podgórska, 
Fredzia Półtorak oraz panowie Izydor Trafalski  i Jerzy Prichoda. 
Za wsparcie i pomoc podziękowano również wielu osobom, któ-
re na przestrzeni lat włączały się w rozwój wsi Mosty. Wieczór 
uświetnił występ włoskiego artysty Andrea Lattari. Sołtys Alina 
Merchel dziękuje serdecznie wszystkim obecnym za liczne przy-
bycie do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie. 

Mosty

Dębogórze
Sołtys Dębogórza serdecznie dziękuje Państwu Lipkowskim, 

którzy  bardzo angażują się społecznie w sołectwie i na których 
przez 12 lat „sołtysowania” zawsze mógł liczyć przy organizowaniu 
dożynek gminnych oraz w  innych pracach, np. usługach transpor-
towych.  

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony internetowej 
sołectwa Dębogórze na  www.debogorze.com.pl

WYBORY SOŁTYSÓW NA KADENCJĘ 2019-2024
31 marca 2019r. w godz. 8-18

Na dzień  31 marca 2019r. Wójt Gminy Kosakowo zarządził wybory sołtysów we wszystkich sołectwach 
Gminy Kosakowo. Z kalendarza wyborczego:

11 Głosowanie /w lokalach wyborczych w każdej wsi/    31.03. w godz. 8-18  /bez przerwy/

12 Wnoszenie protestów przeciwko ważności wyborów 
 do Gminnej Komisji Wyborczej /termin rozpatrzenia do 3 dni/    1.04.

13 Ogłoszenie wyników wyborów sołtysów      2.04. 

14 Zebrania Wiejskie /złożenie ślubowania i objęcie funkcji 
 przez nowo wybranych sołtysów oraz wybory rad sołeckich/   2.04. – 12.04.

15 Usunięcie plakatów, haseł wyborczych itp.       15.04.

Sołtys jest wybierany w głosowaniu tajnym, bezpośrednim (poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej) przez stałych 
mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. Głosowanie przeprowadzą sołeckie komisje wyborcze w składach 
co najmniej czteroosobowych, przy czym w lokalu wyborczym w trakcie głosowania muszą przebywać co najmniej trzej członkowie 
komisji, w tym przewodniczący lub zastępca.
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INFORMACJA
o lokalach wyborczych oraz siedzibach sołeckich komisji wyborczych, w których odbędzie się 

w dniu  31 marca 2019r. głosowanie w wyborach sołtysów na terenie Gminy Kosakowo

SOŁECTWO    siedziba sołeckiej komisji wyborczej /lokal wyborczy/

DĘBOGÓRZE    Szkoła Podstawowa, w Dębogórzu, ul. Pomorska 30

DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE  świetlica wiejska w Dębogórzu Wybudowaniu, ul. Długa 16

KAZIMIERZ    świetlica wiejska w Kazimierzu, ul. Majowa 21

KOSAKOWO    Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, Kosakowo, ul. Fiołkowa 2 

MECHELINKI    świetlica wiejska w Mechelinkach, ul. Nadmorska

MOSTY     Szkoła Podstawowa w Mostach, ul. Szkolna 16

PIERWOSZYNO    Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie, ul. Kaszubska 11

REWA     Przedszkole w Rewie, ul.  ul. Koralowa 1 

POGÓRZE    Szkoła Podstawowa w Pogórzu, ul. Szkolna 15

SUCHY DWÓR    Regionalna Świetlica Sołecka  w Suchym Dworze, ul. Jana Chryzostoma Paska 6 

Informacja o ważności głosu

dwóch lub więcej kandydatów

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „x” 
w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej  kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Jeden kandydat

Jeżeli zgłoszono tylko jednego kandydata na sołtysa, wybory muszą się odbyć. Wówczas. głosując za wyborem kandydata, 
stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi 
kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” 
w obu kratkach albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Wybierając się na wybory, proszę pamiętać, aby  mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. 

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Zespół Szkolno-Przedszkolny i Schroniska Młodzieżowego 
w Dębogórzu

Chór Morzanie zaprosił 
na wspólne kolędowanie 

Chór MORZANIE zaprosił 12 stycznia do Domu Kaszubskie-
go w Dębogórzu wszystkich przyjaciół chóru na magiczne Spo-
tkanie z Kolędą. W programie przygotowano polskie kolędy. Nie 
zabrakło również innych świątecznych pieśni, które zaprezen-
tował Chór Morzanie z Pawłem Nodzakiem (dyrygent, baryton) 
przy akompaniamencie Patrycjusza Lorka. Zgromadzeni mo-
gli również posłuchać Chóru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Dębogórzu pod dyrekcją Magdaleny Piasecznej. 

Dziękujemy organizatorom za świetną zabawę w rodzinnej 
atmosferze, a rodzicom młodych śpiewaków z chóru gratuluje-
my wspaniałych, zdolnych artystów.
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XXVII edycja Ogólnopolskiej 
Olimpiady Promocji Zdrowego 

Stylu Życia 
Polskiego Czerwonego Krzyża

 
Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obej-

muje następujące szczeble: szkolny, czyli podstawowy, re-
jonowy, wojewódzki (inaczej okręgowy) i centralny. W naszej 
szkole do etapu szkolnego olimpiady przystąpiło 28 uczniów 
z klasy 7, 8a i 8b. Rozwiązanie testu o racjonalnym odżywianiu 
pobudziło zainteresowanie własnym zdrowiem i problematyką 
prozdrowotną.  

Taki właśnie cel ma Olimpiada. Wykształcenie wśród mło-
dzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształ-
towanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia 
zdrowia. W wyniku eliminacji do etapu rejonowego w dniu 20 
grudnia 2018 przystąpiła uczennica z klasy 7- Weronika Bogumił.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
Uczniowie SP Mosty biorą udział w Ogólnopolskim Kon-

kursie „Wielka Liga Czytelników”.  23 uczniów  zmierzyło się 
z różnorodnymi tekstami literatury i zaliczyło testy sprawno-
ściowe oraz kwalifikacyjne. 30 stycznia w bibliotece szkolnej 
rozwiązywali test ze znajomości podanych lektur. Mimo, iż 
wiedza uczniów była ogromna, a punktacja minimalnie od-
biegała od maksymalnej, należało wyłonić 3 - osobowe druży-
ny, które reprezentować będą szkołę na etapie powiatowym 
w Pucku. Jeżeli szczęście dopisze, drużyna może przejść do 
etapu wojewódzkiego a potem krajowego. Najważniejszym 
celem tej akcji jest jednak rozwój czytelnictwa u młodych lu-
dzi, a to udało się osiągnąć w przypadku tych uczniów, którym 
przyświeca hasło: „My się nie damy, my po prostu czytamy”.

W kategorii klas I – IV reprezentować szkołę będą: Mar-
tyna Reszczyńska -kl. II a, Maja Nikelska -  kl. IV a i Julia Na-
górska – kl. III a. 

W kategorii klas V – VIII drużynę stworzyły: Zofia Micha-
łowska – kl. VIII b, Nicole Tomaszewicz – kl.VIII b i  Martyna 
Kwinta – kl. VII a.

Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami gimnazjalnymi

Jest to innowacja programowa, jako program edukacji kul-
turalnej, czyli cykliczne spotkania, warsztaty i projekty z roż-
nych dziedzin sztuki. Wspólnie aktywnie uczestniczymy w kul-
turze poprzez wyjścia do teatru, opery, filharmonii, muzeum...

W ramach innowacji chętni uczniowie wraz z rodzeństwem 
i rodzicami wzięli udział w zwiedzaniu Teatru Szekspirowskiego 
w Gdańsku. Pojechało prawie 30 osób! 

Przemiły przewodnik zapoznał nas z historią, działalnością 
i funkcją teatru elżbietańskiego. Już teraz wszyscy wiedzą, że 
to jeden z czterech tego typu budynków na świecie, a jedyny na 
świecie - z otwieranym dachem! Zaletą otwieranego dachu jest 
to, że spektakle w teatrze można oglądać przy świetle dzien-

nym lub pod gołym niebem. Budynek, uznawany za jedno z naj-
większych dzieł architektury ostatnich lat, pokryty jest 1 200 
000 antracytowych cegieł, a jego drewniane wnętrze przeno-
si widzów do czasów Szekspira. Uczestnicy zwiedzili teatr od 
środka - mogli zajrzeć do miejsc niedostępnych dla publiczno-
ści i na zewnątrz - spacerując po murach i dziedzińcach. Pomy-
słodawczynią innowacji jest pani Justyna Krytenko.

Animacja COOLturalna
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Megaolimpiada wiedzy
31.01. reprezentanci zeróweczek, Antoś Karpiński 

z „0”a i Przemek Borodziuk z „0”c, udali się do gdańskiej szkoły 
podstawowej Lingwista na XIV Megaolimpiadę Wiedzy. Chłopcy 
poradzili sobie z wszystkimi zadaniami, a na efekty ich zmagań 
szkoła czeka z niecierpliwością. Mieli ze sobą duże wsparcie 
w postaci Bratka, wiec stres umknął, a oni dzielnie wykonali 
powierzone im zadania. Wielkie gratulacje dla Was za godne re-
prezentowanie szkoły. Spisaliście się ma medal. 

Najlepsi czytelnicy
Pierwsze miejsce i odznakę „Najlepszy pożeracz liter” otrzy-

mała Magdalena Rymasz z kl. 2 c. Magda najbardziej lubi czytać 
książki detektywistyczne. W pierwszym semestrze wypożyczy-
ła 48 książek! Wyróżnione zostały również: Urszula Żukowska 
z kl. 2 c, Alicja Lubińska z kl. 1 e oraz Helena Woroniecka z kl. 
1 f. Czytelniczki otrzymały książki, dyplomy i odznakę „Kocham 
czytać”. W Konkursie Czytelniczym klas 1-3 dyplomy odebrali 
gospodarze z klasy 2c, 1e oraz 1c. W bibliotece codziennie czeka 
pani Katarzyna Helińska i Bratek.

30 stycznia z inicjatywy ULKS Skoczek i Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu na hali sportowej w Kosakowie odbyły się Pierwsze 
Otwarte Halowe Mistrzostwa Gminy Kosakowo w Biegach Sztafe-
towych . W zawodach udział wzięły reprezentacje szkół z Mostów, 
Dębogórza, SP 8 z Rumi ,SP 43 z Gdyni i gospodarza imprezy - Po-
górza. Łącznie rywalizowało ponad 120 zawodniczek i zawodników 
w 5 kategoriach wiekowych ( U-12, U-13, U-14, U-15, U-16 ).

Zawodnicy ścigali się na dystansie 4 x 200 metrów w kolejno-
ści : chłopak -dziewczyna-chłopak-dziewczyna. Impreza rozpo-
częła się o 12.00 przywitaniem sportowców, kibiców i zaproszo-
nych gości oraz krótkim przypomnieniem regulaminu zawodów.

 Po ciepłych słowach skierowanych do młodych lekkoatle-
tów przez dyrektora Rafała Juszczyka uroczystości oficjalnego 
rozpoczęcia słowami „ Zawody Uważam za Otwarte” dokonał za-
stępca wójta Gminy Kosakowo  Marcin Kopitzki.

Począwszy od najmłodszych kategorii wiekowych U -12, 
a skończywszy na najstarszych U-16, rywalizacja była wyjątko-
wo zacięta przy ogłuszającym aplauzie publiczności. Ku ucie-
sze własnych kibiców aż 5-cio krotnie tryumfowały sztafety 
z Pogórza, szybko i płynnie zmieniając pałeczkę sztafetową. Po 
zakończeniu części sportowej, sędziowie liczyli zdobyte punkty 
i wyłaniali laureatów, a zmęczeni zawodnicy raczyli się kalorycz-
nym wafelkiem i soczystym jabłkiem .

Czołowe 3 sztafety w każdej kategorii wiekowej otrzymały z rąk 
Pani Anny Padée i Rafała Juszczyka pamiątkowe medale, a najlep-
sze reprezentacje szkolne- okazałe puchary. Zapraszamy za ROK !
Wyniki sztafet: 
U-12 I - m. Pogórze 1 rep., II - m. Pogórze 2 rep. III- m Dębogórze 
U- 13 I - m Pogórze 1 rep. II - m Pogórze 2 rep. III - m Mosty
U- 14 I - m Pogórze 1 rep. II - m Pogórze 2 rep. III - m Mosty
U- 15 I - m SP 8 Rumia II - m Pogórze 1 rep. III - m Mosty
U- 16 I - m Mosty II - m Pogórze III - m Rumia
Klasyfikacja zespołowa szkół: 
I - m POGÓRZE - 19 pkt., II - m MOSTY - 7 pkt, III- m SP- 8 RUMIA 
- 3 pkt

Pierwsze Otwarte 
Halowe Mistrzostwa 

Gminy Kosakowo 
w Biegach 

Sztafetowych  
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Wizyta w radio Gdańsk
23 stycznia klasa I f wybrała się do siedziby Radia Gdańsk. 

Wiele osób słucha radia, ale nie każdy ma okazję być w radio-
wym studio, podczas programu nagrywanego na żywo. Ucznio-
wie spotkali wiele ciekawych osób pracujących w Radiu Gdańsk 
oraz poznali tajniki ich pracy. Duże wrażenie wywarło na 
uczniach historyczne nagranie z 1 września 1939 roku , w którym 
słychać wystrzały z pancernika Schleswig-Holstein. Okazało 
się, że w klasie jest wielu miłośników historii II wojny światowej. 
Wycieczkę uczniowie zakończyli wraz z wychowawczynią Alek-
sandrą Kierońską spacerem po Parku Oliwskim.

SPORT

I Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych „Moc Tańca” 
9 lutego odbył się w Centrum Sportowym Kosakowo, zorgani-

zowany przez Agencję Artystyczną BRAVO, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Tańca Nowoczesnego oraz Gminę Kosakowo. Honorowy pa-
tronat nad festiwalem objął Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek. 

Podczas zawodów swoje umiejętności taneczne zaprezen-
towali soliści, duety, mini formacje i formacje w takich stylach 
jak: freestyle, taniec współczesny, inne formy tańca, taniec kla-
syczny, show dance, jazz dance i hip-hop, podzieleni na następu-
jące kategorie wiekowe: do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat. 
W rywalizacji wzięło udział około 250 zawodników, m.in. z Borko-
wa, Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Lęborka, Rumi i Wejherowa. 

Zgromadzoną publiczność zachwyciły ciekawe układy cho-
reograficzne, wysoki poziom umiejętności tanecznych zawod-
ników oraz piękne stroje Każdy uczestnik zawodów tanecznych 
otrzymał dyplom, wszystkie dzieci do ósmego roku życia otrzy-
mały medale za udział, najlepsi soliści i duety - medale, a najlep-
sze mini formacje i formacje - puchary.

Zmagania tancerzy oceniało profesjonalne jury w składzie: 
Paulina „PAULA” Szczęsnowicz z Gdańska - jedna z pierwszych 
tancerek Street Dance w Polsce, uczestniczka wraz z espołem 
specjalizująca się w takich stylach jak: hip hop i house dance. 
W 2010 roku wraz z ekipą Enzym Crew występowała w progra-

mie TVN „Mam Talent”, z którą doszła aż do półfinału.
Łukasz „LOOKAS” Jóźwiak z Warszawy – trener, choreograf, 
sędzia Polskiej Federacji Tańca. Założyciel Lookas Dance Center. 
Robert Jędrzejczyk z Radomia - pedagog, choreograf, sędzia 
I kategorii Polskiej Federacji T, wielokrotny mistrz Polski, mistrz 
świata jako tancerz i choreograf.
WYNIKI I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU ZESPOŁÓW ARTY-
STYCZNYCH„MOC TAŃCA”KOSAKOWO 2019 na stronie  www.
gmnakosakowo.pl

Zakończenie Sezonu Morsowania w Mechelinkach

Wójt Gminy Marcin Majek oraz Morska Baza Szkoleniowa 
Mechelinki zapraszają wszystkich morsów i nie tylko na II Za-
kończenie Sezonu Morsowania w Mechelinkach, które odbędzie 
się 7 kwietnia 2019r. o godz. 11.00.  Na kąpiących, jak zwykle, 
będzie czekał ciepły poczęstunek, napoje, a także losowanie 
nagród. Chcielibyśmy, aby w tym dniu było wyjątkowo koloro-
wo, więc mile widziane będą wszelkie peruki, kapelusze, maski 
i inne elementy przebrania.



 BIULETYN GMINY KOSAKOWO                                                                                                                                                                                                 www.kosakowo.pl  

Nr 3/201918

UKS Lider 
Dębogórze
bezkonkurencyjny

Młodzi zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Lider Dębogórze poszli w ślady swoich starszych kolegów z rocz-
nika 2004, którzy wygrali Międzynarodowy Turniej Kaszub Cup, 
a adepci rocznika 2008 Halowy Turniej Piłki Nożnej Bobola Cup 
2019. Udział w turnieju to nie tylko rywalizacja sportowa. Uczest-
nictwo w turnieju było kierowane jako pomoc dla Domu Dziecka 
w Bąkowie. Wszystkie zebrane pieniążki poszły na szczytny cel - 
wychowankowie tego domu dziecka przyjadą na parę dni do Gdyni. 
Wynik całości turniejowych rozgrywek był imponujący, nasi pod-
opieczni nie przegrali żadnego meczu, zdobyli 15 punktów, zdoby-
li 6 bramek tracąc tylko jedną.  Za plecami Lidera uplasowali się 
odpowiednio: Ejsmond Club, Fregata Gdańsk, Kaszuby Zina Poł-
chowo, Bałtyk Gdynia, Iskra Gdynia, Cisowa Gdynia, RKS Mały Kack. 

Oprócz wielkiego pucharu , złotych medali i nagród rzeczo-
wych możemy się pochwalić najlepszym zawodnikiem turnieju, 
którym został zawodnik UKS Lider Dębogórze Jakub Łuczka. 

Trener tego rocznika Andrzej Zawadzki po turnieju odniósł 
się ogólnie do sportu i do  idei klubu:

„  To nie szczęście, To ogromna chęć, To ogromna adre-
nalina, To ogromna ciekawość, To ogromna pracowitość, To 
ogromna pokora, To ogromna edukacja, To ogromna trudność, 
To ogromna praca każdego indywidualnie nad sobą, To ogrom-
na miłość do tego co się robi, To ogromna prawda, To ogromne 
poczucie wartości, To jest widzenie naszego małego wspólne-
go sukcesu”. 

Ogólnopolskie Halowe Zawody Lekkoatletyczne
26.01. w Toruniu odbyły się Ogólnopolskie Halowe Zawody 

Lekkoatletyczne poświęcone pamięci najlepszej polskiej lek-
koatletki Pani IRENIE SZEWIŃSKIEJ.  W memoriale  startowali 
zawodnicy w kategorii U-16 i młodsi. ULKS SKOCZEK Pogó-
rze reprezentowała 17 osobowa grupa młodych, uzdolnionych 
biegaczek i biegaczy. Zawodnicy naszego klubu ścigali się na 
bieżni najpiękniejszej polskiej hali z rówieśnikami z całego kraju 
w biegach na: 60 m, 300 m, 600 m 1000 m i 60 m przez płotki. 
W tej ostatniej technicznej konkurencji najszybszy okazał się 
MARCELI DURAZIŃSKI, który płynnie pokonał 5 prawie metro-
wych płotków w czasie 10,40 sek.  W związku z faktem, że w ra-
mach Memoriału rozgrywano również MISTRZOSTWA  OKRĘGU 
POMORSKIEGO, Marceli wrócił do domu z dwoma złotymi me-

dalami. Bardzo dobrze pobiegli również na dystansie 300 i 600 
metrów, ANNA KRYTENKO, JULIA BANASZAK, KLARA IWOŁA 
i KRYSTIAN PIOTROWSKI, znacznie bijąc swoje rekordy życio-
we.” Niestety wszyscy byli  o 2-3 lata młodsi od swoich  rywa-
li, ale  jeśli wystarczy im cierpliwości  z całą pewnością będą 
już wkrótce zajmowali   miejsca na podium” - powiedział trener 
Wojciech Niemkiewicz. 

GRATULUJEMY

Kto znajdzie w tym coś dla siebie, czy rodzic dla swojego 
dziecka, zapraszamy w nasze szeregi. Nasz klub rozpoczyna 
zabawę dla Dzieci  już od 3 roku życia do rocznika 2002. Ser-
decznie Zapraszamy, zagraj z Nami !! Dodatkowych informacji 
dowiecie się dzwoniąc pod nr telefonu 888 095 035. A więcej na 
www.lider.sportbm.com  
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II Kosakowski 
Turniej 

Siatkówki Halowej 
Mixtów

10 marca odbędzie się II Kosakowski Turniej Siatkówki 
Halowej Mixtów. W turnieju weźmie udział 12 drużyn, w tym 
drużyna wicemistrza świata, mistrza Europy i wielkokrotnego 
mistrza polski Daniela Plińskiego.

W ubiegłorocznej edycji turnieju zwyciężyła drużyna Ak-
tywnego Kosakowa. Jak będzie tym razem? Zachęcamy do 
licznego przybycia na halę w Centrum Sportowym w Kosako-
wie i dopingowania wszystkich drużyn. 

Organizatorzy Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo i Referat 
ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji. Turniej pod honorowym Pa-
tronatem Wójta Gminy Kosakowo.
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Trwa nabór uzupełniający do grupy Junior B Sztormu Kosako-
wo – chłopcy z roczników 2003, 2004 i 2005. Zgłoszenia przyjmuje 
trener Adrian Niewiadomski (tel. 606 230 977).

Nabór do roczników 2006 i 2007 – poziom dla zaawansowa-
nych i początkujących. Kontakt: trener Michał Michalski (tel. 507 
625 650).

Sztorm Kosakowo rocznik 2008/2009 zaprasza wszystkich 
chętnych do wstąpienia w szeregi zespołu. Zajęcia prowadzone są 
przez trzech wykwalifikowanych trenerów z ogromnym zapałem do 
szkolenia dzieci. Treningi dostosowane są do umiejętności dziecka. 

Zimowe obozy piłkarskie Sztormu Kosakowo
Podczas przerwy zimowej drużyny Gminnego Klubu Sportowego 

Sztorm Kosakowo, jak co pół roku, udały się do znanych sobie ośrod-
ków, o sprawdzonym standardzie. Podopieczni Adama Mackiewi-
cza (roczniki 2006/2007) przebywali w Gniewinie w Hotelu Mistral, 
w którym w czasie turnieju Euro 2012 przebywała kadra Hiszpanii. Ich 
młodsi koledzy, prowadzeni przez Adriana Niewiadomskiego i Ma-
cieja Filipa (rocznik 2008/2009) wyjechali w tym czasie do Tucholi, 

a drużyna Michała Michalskiego i Tomasza Barczaka (rocznik 2010) 
trenowała w Solcu Kujawskim. Najmłodsza grupa – chłopcy uro-
dzeni w roku 2011., wzięła udział w półkoloniach organizowanych na 
obiektach gminnych. W wakacje letnie, przy współpracy z angielskim 
klubem West Bromwich Albion, odbędzie się obóz piłkarski w Kosa-
kowie. Zapraszamy wszystkich na treningi, szczegółowe informacje 
dostępne są pod numerami 608 272 212 i 501 326 119.

V liga – runda jesienna sezonu 2018/2019

W marcu, po przerwie zimowej, zostaną wznowione rozgrywki V ligi. 
Inauguracja rozgrywek rundy jesiennej w Kosakowie planowana jest 
na sobotę 16 marca meczem z Wietcisą Skarszewy. Zawodnicy Alek-
sandra Cybulskiego treningi wznowili już 23 stycznia, w tym czasie 

trener mógł sprawdzić w meczach kontrolnych nowych zawodników 
i poobserwować grę całego zespołu na tle innych drużyn. Szczegóły 
dotyczące rozgrywek ligowych dostępne są na stronie internetowej: 
sztormkosakowo.futbolowo.pl oraz na plakatach. Wstęp wolny.

Sztorm Kosakowo

Udany występ rocznika 2008/2009 
Sztormu Kosakowo na Wejher-Cup 2019

W dniach 19-20 stycznia zespół Sztormu Kosakowo 
2008/2009 zdobył brązowy medal w silnie obsadzonym, dwu-
dniowym turnieju halowym Wejher-Cup 2019. W zawodach wzięło 
udział 18 zespołów z województwa pomorskiego. 

W pierwszym dniu Sztorm zmierzył się z drużynami: AP Bani-
no, Błękitni Wejherowo, Jedynka Reda, Rumia oraz Vigo Tuchom 
zdobywając 10 punktów i z II miejsca awansując finałowej szóst-
ki turnieju. Po wyrównanych i emocjonujących pojedynkach, 
w meczach z Pogonią Lębork, Jedynką Reda, Koroną Żelistrzewo 
i Stolemem Gniewino, Sztorm Kosakowo zajął III miejsce! Jest to 
medal ogromnie ważny, zarówno dla chłopców, którzy go wywal-
czyli, jak i dla całego rocznika 2008/2009 i Trenera. 

Każdy z przybyłych adeptów znajdzie radość w treningu. Zaprasza-
my! Kontakt: trener Adrian Niewiadomski (r. 2008, tel. 606 230 977) 
i Maciej Filip (r. 2009, tel. 795 046 935). Trener Paweł Formella (tel. 
608 272 212) przyjmuje zapisy do najmłodszej grupy Sztormu Kosakowo 
- rocznik 2014/2015. Pracujący z najmłodszymi grupami piłkarskimi 
Paweł Formella ukończył w styczniu kurs Coerver Coaching, którego 
nazwa pochodzi od nazwiska trenera Feyenoordu Rotterdam - Willa 
Coervera, a metodologia systemu koncentruje się na indywidualnym 
szkoleniu technicznym, zawiera elementy niezbędne do wychowania 
i ukształtowania zawodnika na najwyższym poziomie.

Nabór do grup młodzieżowych 
Sztormu Kosakowo

Wśród 5 wyróżnionych zawodników znalazł się najlepszy 
strzelec Sztormu – Mateusz Jurkowski. Po zakończonym turnie-
ju odbył się konkurs Króla żonglerki, w którym bezkonkurencyjny 
okazał się inny zawodnik Sztormu – Patryk Denc. Gratulujemy!
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W sobotę 16 lutego br. w Hali Centrum Sportowego w Kosako-
wie  odbyły się III Mistrzostwa Gminy Kosakowo w Futsalu, o Puchar 
Sołtysa Kosakowa Andrzeja Śliwińskiego, „Kosakowiak-Cup”. Była 
to pierwsza runda  nowej formuły rozgrywek o nazwie „Cztery Pory 
Roku”. Przed Nami jeszcze trzy turnieje, które po podsumowaniu ca-
łego cyklu wyłonią Mistrza Gminy Kosakowo w piłce nożnej. Honoro-
wy patronat objął  Wójta Gminy Kosakowo Marcin Majek. 

W rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów podzielonych na dwie 
grupy. Każdy mecz był zacięty ale do półfinałów mogły awansować 
po dwa zespoły z każdej grupy, które zgromadziły  największą ilością 
punktów. Z grupy A, awansowały drużyny: Hito Sushi i Dębogórze 
Wybudowanie, natomiast z grupy B: Celstan Kosakowo (z komple-
tem zwycięstw) i Mistral Pogórze. 

W pierwszym półfinale spotkały się drużyny Celstan Kosako-
wo i Dębogórze Wybudowanie, a mecz zakończył się zwycięstwem 
Celstanu Kosakowo 2-1. I to właśnie ekipa z Kosakowa jako pierw-
sza zameldowała się w finale. Drugi półfinał rozegrały drużyny Hito 
Sushi i Mistral Pogórze, gdzie przez długi czas utrzymywał się bez-
bramkowy remis, a bramkę na wagę awansu do finału 15 sekund 
przed końcem spotkania, zdobyła ekipa z Pogórza.

Mecz o trzecie miejsce rozegrały drużyny Dębogórze Wybudo-
wanie i Hito Sushi. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2, a o roz-
strzygnięciu zdecydowały rzuty karne. Grę nerwów lepiej wytrzy-
mała ekipa Hito Sushi wygrywając 6-5 i tym samy zajmując trzecie 
miejsce w turnieju. Wielki finał został rozegrany między drużynami  
Celstan Kosakowo i Mistral Pogórze. Te zespoły rywalizowały już ze 
sobą w grupie B, gdzie zwycięstwo 4-1 odniosła drużyna z Kosako-
wa. Mecz finałowy był okazją do rewanżu. Już na początku meczu 
prowadzenie objęła ekipa z Pogórza ale rywale byli poza zasięgiem, 
strzelając trzy bramki. Mecz zakończył się zwycięstwem Celstanu 
Kosakowo 3-1. Oba zespoły otrzymały zaszczyt reprezentowania 
Gminy Kosakowo w Mistrzostwach Powiatu Puckiego „KIBOL CUP”, 
który odbędzie się 3 marca w Cetniewie. 

Zwycięzcy otrzymali puchar sołtysa Kosakowa Andrzeja Śliwiń-
skiego. Za zajęcie drugiego miejsca drużyna otrzymała puchar wójta 
Majcina Majek (nagrodę wręczył wicewójt Marcin Kopitzki). Trzeciej 
drużynie turnieju puchar wręczył dyrektor PUK Peko, Zdzisław Jaroni. 

Najlepszym strzelcem turnieju został zawodnik Celstan Kosa-
kowo Paweł Fopka, który w 5 spotkaniach zdobył 10 bramek. Nato-

miast statuetka dla najlepszego bramkarza powędrowała do zawod-
nika Mistral Pogórze, Pawła Woźniaka. 

Statuetki Stanisława Władysława Śliwy, właściciela firmy Cel-
stan dla wyróżnionych zawodników wręczył radny Michał Przysiecki. 

Klasyfikacja końcowa: 1. Celstan Kosakowo, 2. Mistral Pogórze, 3. 
Hito Sushi, 4. Dębogórze Wybudowanie, 5. Rewa, 6. Sztorm II Kosakowo, 
7. Kazimierz i Sztorm Kosakowo, 9. Pierwoszyno, 10. Ajax Dębogórze.

Organizatorzy dziękują lokalnej firmie Celstan z Kosakowa za 
ufundowanie statuetek i pucharów dla zwycięzców. 

Organizatorami turnieju byli: Sołtys Kosakowa i Przewodniczą-
cy Rady Gminy Andrzej Śliwiński, Radny Gminy Michał Przysiecki 
oraz Ref. ds. Sportu i Turystyki. 

Lotos Griffin-Cup – rocznik 2008
26 stycznia w Hali Centrum Sportowego w Kosakowie od-

był się VI turniej II edycji Lotos Griffin-Cup o Puchar Prezesa 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W zawodach wzięło udział 
16 drużyn. Wśród uczestników znalazł się Sztorm Kosakowo, 
który był współorganizatorem turnieju, i rywalizował w grupie 

A z Beniaminkiem Starogard Gdański, Spartą Sycewice i Dra-
gonem Bojano. Zawody wygrała Wierzyca Pelpin. Nagrody 
wręczali: Prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosław 
Michalski oraz Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej 
Śliwiński.

III Mistrzostwa Gminy Kosakowo w Futsalu  „Kosakowiak-Cup”
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Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
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Ważniejsze telefony:
- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 43;
- Sekretariat Wójta Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 00;
- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Kosakowskie Centrum Kultury – tel. 58 620 06 95;
- Referat ds. sportu, turystyki, rekreacji- tel. 58 679 23 90
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 – tel. 606 731 674;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzy z oddziałami gimnazjalnymi – dyrektor Ra-

fał Juszczyk, tel. 58 679 23 90;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk, tel. 58 665 76 30;
- 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;

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

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo – prezes Da-
nuta Tocke, tel. 691 747 775;

- 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 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 Choj-

nacki, tel. 696 532 152.   

MARZEC 2019

Sob.02.03.2019 20:00 Zabawa Karnawałowa (Bal Przebierańców) dla dorosłych Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze, Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów-Gminne Koło w Kosakowie Dom Kaszubski w Dębogórzu

Nd.03.03.2019 12:00 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym Wójt Gminy Pierwoszyno obok bramy lotniska

Czw.07.03.2019 18:00 Nagrody Wójta w dziedzinie kultury i sportu  Wójt Gminy Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

Czw.07.03.2019 17:00 Wystawa malarstwa Agnieszki Milżyńskiej-Kołaczek 
pt.”Przebudzenie” Bibloteka Kosakowo Bibloteka Kosakowo

Sob.09.03.2019 17:00 Koncert z Okazji Dnia Kobiet, Renata Przemyk Akustik Trio Wójt Gminy Kosakowo Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

Nd..10.03.2019 8:00-16:00 II Kosakowski Turniej Siatkówki Halowej 2019 Wójt Gminy, Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo Hala Sportowa w Kosakowie

Czw.14.03.2019 9:00 VI Festiwal Piosenki Romantycznej ZSPiSSM  w Dębogórzu, Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Kaszubsko 
Pomorskiej w Wejherowaie oraz Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

Sob.16.03.2019 15:00 Warsztaty samoobrony dla kobiet, mieszkanek Gminy 
Kosakowo ”Kobieta waleczna”

Wójt Gminy Kosakowo, KRAV MAGA Pomorze na czele z radnym 
Waldemarem Kaszuba Sala sportowa SP Pogórze

Wt.19.03.2019 17:00 Spotkanie z Panem Gienieczko      Wójt Gminy Kosakowo Dom Kultury w Pierwoszynie

Śr.20.03.2019 18:00 Spotkanie integracyjne z seniorami Dom Kultury w Pierwoszynie

Czw.21.03.2019 17:00 Spotkanie z Panem Gienieczko       Dom Kultury w Pierwoszynie

Pt.22.03.2019 17:00 Spotkanie z Panem Gienieczko Świetlica Sołecka Suchy Dwór

Śr.27.03.2019 17:00 Wystawa rękodzieła Joanny Domańskiej (Mafika-Art) 
pt. Nitką i sznurkiem                               Bibloteka Kosakowo Biblioteka Kosakowo

KWIECIEŃ

Pn./Wt..1-2.04.2019 10:00 Gminne Eliminacje Konkursu „Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego' ZSPiSSM w Dębogórzu ZSPiSSM w Dębogórzu

Pn.1.04.2019 10:00 Zakończenie sezonu morsowania w Mechelinkach Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki Mechelinki

Czw. 11.04.2019 9:00-13:00 Zbiórka krwi Sołtys i Rada Sołecka wsi Kosakowie Parking przed Urzędem Gminy 
Koskaowie

Niedz.14.04.2019 18:00 Spektakl Teatralny Młodzieżowgo Teatru Gminy Kosakowo
„Wyspa surykatek” Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo oraz Wójt Gminy Dom Kultury w Pierwoszynie

Czw.25.04.2019 9:30 Msza Św. z okazji Święta Patrona Wsi Kazimierz Wójt Gminy, Sołtys wsi Kazimierz wraz z Radą Sołecką Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi

Czw.25.04.2019 17:00 Święto Patrona Wsi Kazimierz: Nieszpory przy Kapliczce 
i uroczystość w Świetlicy Sołeckiej w Kazimierzu Wójt Gminy, Sołtys wsi Kazimierz wraz z Radą Sołecką Kapliczka i Świetlica w Kazimierzu.

Niedz.27.04.2019 18:00 Koncert Joanny Aleksandrowicz z pianistą  Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

Ś.P.Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w ostatnich dniach odeszli od nas Bronisława Charytoniuk  z Mostów, lat 88

Grzegorz Jarmołowicz  z Suchego Dworu, lat 80
Mirosław Schimmelpfennig  z Rewy, lat 56

Teresa Smolińska z Pogórza, lat 69
Józef Żywicki  z Suchego Dworu, lat 60

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY KALENDARZ IMPREZ 
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Powietrze i potrzeba jego ochrony. 
 
Rozmowa z Tadeuszem Wiśniewskim, Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki”. 
 
Temat ochrony powietrza ostatnio pojawia się regularnie w mediach, rozmowach polityków i zwykłych ludzi. 
 
Przez wiele lat problem medialnie raczej nie istniał, chociaż samorządy i różne instytucje odpowiedzialne za stan 
powietrza, wiele robiły i robią dla poprawy jego stanu. Na bieżąco prowadzony jest monitoring, badane są poziomy 
substancji zawieszonych. Na podstawie gminnych „Programów Ochrony Powietrza” stworzono kompleksowe 
programy naprawcze. Jednak w ostatnim czasie temat stał się bardzo medialny, żeby nie powiedzieć ‘modny’. To 
dobrze. Powinniśmy mieć jak najszerszą wiedzę na ten temat, oczywiście aby przeciwdziałać problemom 
związanym z zanieczyszczeniem powietrza. 
 
Jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza w naszym regionie? 

 
Zanieczyszczenie powietrza to połączenie wilgotności oraz związków chemicznych i pyłów, które pozostają 
zawieszone w powietrzu. Pył składa się przeważnie z cząstek stałych o wymiarach mniejszych niż 10 µm 
(mikrometra). Niestety pył ten może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie,  jak również dioksyny i furany. Ocenia się, że  źródłem emisji 
pyłu PM10 są: w 52% zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych, w 17% przemysł, w 10% 
samochody oraz 21% inne emisje, w tym pochodzenia naturalnego. Widać więc, że największą emisję pyłów 
powoduje spalanie paliw stałych, w tym węgla (często złej jakości), w starych i niekiedy źle wyregulowanych 
kotłach i piecach domowych.  
 
Dlaczego musimy chronić powietrze? 
 
Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. Mogą powodować alergie, kaszel, choroby 
płuc, bóle głowy, niedokrwienie serca, a nawet zaburzenia pracy wątroby. Wg różnych szacunków z powodu 
chorób wywołanych przez zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera w Polsce ok. 40 tys. osób. 
 
Jakość powietrza to także nasze codzienne wybory – czym palę w piecu lub w kominku, jak dojeżdżam do pracy, 
czy i jak oszczędzam ciepło/energię elektryczną? 
 
W zakresie ochrony powietrza wiele mogą zdziałać duże instytucje czy zakłady, np. poprzez odpowiednie 
filtrowanie spalin z przemysłu czy niskoemisyjny transport publiczny. Z drugiej strony wiemy, że za złą jakość 
powietrza w Polsce odpowiadają przede wszystkim indywidualne gospodarstwa domowe. Dlatego też tutaj są 
konieczne pilne i efektywne zmiany. Kilka przykładów: 

a) wymieniamy stare piece węglowe na bezpieczne źródło ciepła, gdzie warto rozważyć - tam, gdzie to 
technicznie możliwe - zmianę sposobu ogrzewania np. na gazowe (niezawodny i bezpieczny transport 
paliw gazowych zapewnia m. in. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.)  lub przyłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej,  

b) zapewniamy kompleksową termomodernizację budynku, 
c) oszczędzamy ciepło i energię elektryczną, np. w chłodne dni wietrzymy krótko i intensywnie, nie 

zastawiamy grzejników, regulujemy temperaturę zależnie od pomieszczenia, w którym przebywamy, 
używamy urządzeń energooszczędnych,  

d) dbamy o tereny zielone, sadzimy więcej roślinności wokół naszych domów i osiedli.  

 



 BIULETYN GMINY KOSAKOWO                                                                                                                                                                                                 www.kosakowo.pl  

Nr 3/201924

MATKA 
Mieszkanka gminy Kosakowo od 10 lat. Z wykształcenia tech-

nik żywienia gospodarstwa domowego. Uwielbia gotować. Która 
kuchnia jest jej najbliższa? Wszystkie kuchnie świata. Kocha mu-
zykę. Jakiej słucha? Wszystkiego. Matka czworga dzieci: 2 dziew-
czynek i dwóch chłopców. Pociechy spełniają się w różnych dzie-
dzinach: Otylka w gimnastyce artystycznej, Zuzia śpiewa i tańczy 
w Jantarkach, Kacper jest reprezentantem Polski w lekkoatletyce, 
a Jakub pasjonuje się elektroniką. Tylko obiad-praca-dom? Pew-
nego dnia pani Iza wybrała się na zajęcia fitness prowadzone przez 
Justynę Pilińską w pierwoszyńskim domu kultury. No i się zaczęło.   

POCZUJ SIĘ INACZEJ I CIESZ SIĘ ŻYCIEM
SPOTKANIE Z IZABELĄ BIESZKE

Izabela Bieszke. Słynna Fit Matka Wymiataczka. Zacznijmy w trochę innej kolejności.

FIT 
W trzy lata schudła 56 kilo. Najlepszą motywacją były stare 

zdjęcia. Nie możesz tak wyglądać – powiedziała sobie. Chcieć to 
móc. Ćwiczyła dwa, trzy razy w tygodniu. W 2016 r. została instruk-
torem fitness w City Gim oraz w Galerii Szperk. Ogromna satysfak-
cja – móc aktywizować ludzi, zmieniać sposób ich myślenia, spra-
wiać, że czują się lepiej, a na ich twarzach pojawia się uśmiech. 
Na zajęcia do pani Izy przybiegają wszyscy: kobiety i mężczyźni, 
15-latkowie oraz osoby w wieku już bardzo seniorskim (duchem 
znacznie młodsi). W domu czwórka dzieci. Jak to zrobić? Jak zna-
leźć czas? Trzy punkty – odpowiada pani Iza: po pierwsze wspar-
cie małżonka i rodziny, po drugie odwaga do poproszenia innych 

o pomoc, po trzecie inteligentne planowanie harmonogramu 
dnia. I można niemal wszystko. 

WYMIATACZKA
Jak ktoś naprawdę połknie sportowego bakcyla, to najczę-

ściej okazuje się to przygodą na całe życie. Dzięki temu poznaje 
się nowych ludzi, docenia wartość prawdziwej przyjaźni. W ten 
sposób przechodzimy do Grupy Wymiataczy. Z początku 7-oso-
bowa. Teraz ponad 60 osób, nie tylko z gminy, ale z Trójmiasta, 
a nawet Kwidzyna, regularnie przemierza z różną prędkością 
przepiękne tutejsze tereny, zwłaszcza nadmorskie oraz leśne. 
Nie boją się morsować. Trzymają się zasady nigdy nie zostaniesz 
sam – każdy „nowicjusz” jest pod szczególną opieką, każdy na-
wzajem sobie pomaga. Integrują się na różne sposoby, sportowe 
i rozrywkowe. Gdzie i kiedy uprawiają sport? Zawsze i wszędzie. 
Jak dołączyć? Nic prostszego: wystarczy przyjść. W 2016 r. Fit 
Matka Wymiataczka została Fitness Motywatorem Roku w kate-
gorii metamorfoza kobieca, w 2017 r. Sportowcem Roku powiatu 
puckiego w kategorii kobieta. Niegdyś – przyznaje – przynosiła 
zwolnienia na nielubiane lekcje wychowania fizycznego; dziś 
czuje się inaczej, jest szczęśliwsza, zdrowsza oraz bardziej speł-
niona. I uwielbia to poczucie, że na zajęciach innym daje niezły 
wycisk, a oni potem pani Izie jeszcze za to dziękują.          

Są takie miejsca, są tacy ludzie...


