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NR 4/2019, Kwiecień 2019 r.

Życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych,

smacznego jajka, mokrego dyngusa
i odpoczynku w rodzinnym gronie

składają

Z okazji Dnia Sołty-
sa, przypadającego 
na dzień 11 marca, 
odbyło się uroczy-
ste spotkanie, na 
którym Wójt Gminy 
dziękował sołtysom 
naszej gminy za ich 
działalność społecz-
ną na rzecz swoich 
miejscowości. Były 
także słowa uznania 
za sprawowanie tej 
niełatwej funkcji, 
za zaangażowanie 
w realizację po-
stawionych celów, 
służących poprawie 
jakości życia miesz-
kańców.

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Śliwiński

oraz Radni Gminy Kosakowo

Wójt Gminy Kosakowo
 Marcin Majek 

wraz z Sołtysami

Informujemy, iż w wyborach uzupełnia-
jących do Rady Gminy Kosakowo – okręg 
wyborczy Nr 4 obejmujący miejscowości 
Rewa i Mechelinki mandat radnej zdoby-

ła pani Katarzyna Milanowska. Frekwen-
cja w wyborach uzupełniających wyniosła 
25,25%. Katarzyna Milanowska uzyskała ra-
zem w okręgu wyborczym 72,9% poparcia.

Wynik Wyborów
uzupełniających 
do Rady Gminy
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1. Uchwała Nr X/54/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 lu-
tego 2019 roku w sprawie: zmiany przebiegu dróg gminnych na 
terenie Gminy Kosakowo.
2. Uchwała Nr X/55/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 lu-
tego 2019 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosa-
kowo do podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jed-
nostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi 
Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną 
realizację zadań w ciągu dróg powiatowych przebiegających 
przez Gminę Kosakowo.
3. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 lu-
tego 2019 roku w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczące-
go współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdy-

nia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, 
obszaru i granic aglomeracji Gdynia.
4. Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 lu-
tego 2019 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wyso-
kości stawki tej opłaty.
5. Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 lu-
tego 2019 roku w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości zamieszkałych;
6. Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 lu-
tego 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego.

Organami właściwymi do powołania obwodowych komisji 
wyborczych są komisarze wyborczy. Zgłoszenia kandydatów 
na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi 
dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednic-
twem urzędu gminy. W Urzędzie Gminy Kosakowo – w pok. Nr 
110, I Piętro, tel. 58 660 43 15. 

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji 
wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych – 
do dnia 26 kwietnia 2019r.

 Kandydatem do składu komisji może być osoba, któ-
ra stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest 

zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wybor-
ców jednej z gmin na obszarze tego województwa. 

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowej komisji 
wyborczej ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego 
partii politycznej, koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji 
partii politycznych, reprezentujący pozostałe komitety wybor-
cze utworzone w danych wyborach.

Szczegóły dot. zasad zgłaszania i powoływania do obwodowych komisji wy-
borczych – w Uchwale Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 
2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach 
głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

RADA GMINY KOSAKOWO
UCHWAŁY PODJĘTE NA X ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO

W DNIU 28 LUTEGO 2019 ROKU

WYBORY RAD SOŁECKICH NA KADENCJĘ 2019 -2024

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 15 marca 2019r.
w sprawie: zwołania zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo

Na podstawie art. 21 statutów sołectw stanowiących załączniki do Uchwały Nr XXXIV/67/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 
czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Kosakowo (ze zm.) 

zwołuję
§ 1

1. Zebrania Wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Kosako-
wo w celu złożenia ślubowań przez nowo wybranych sołtysów 
oraz przeprowadzenia wyborów rad sołeckich na następną ka-
dencję. 2. Harmonogram Zebrań Wiejskich stanowi załącznik 
do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy weźmie w nim udział 

co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do 
głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla 
sołectwa na dzień zebrania.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebra-
niu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po 
upływie 15 minut odbędą się Zebranie Wiejskie w drugim 
terminie, których ważność nie będzie zależna od ilości ze-
branych.

§ 4
1. Członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu 

tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa posia-
dających czynne prawo wyborcze, wpisanych do stałego 
rejestru wyborców.

2. Liczbę członków Rady Sołeckiej – zgodnie ze statutem So-
łectwa – ustala Zebranie Wiejskie.

3. Kandydować może mieszkaniec Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze.

4. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada 
wyłącznie stały mieszkaniec Sołectwa, 
 uprawniony do głosowania. Propozycję składu Rady Sołeckiej 
może złożyć Sołtys. 

§ 5
Wybory przeprowadzą komisje wyborcze, składające się z 3 – 
7 osób wybranych przez poszczególne Zebrania Wiejskie spo-
śród mieszkańców w nich uczestniczących.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 
ogłoszeniu.

 Marcin Majek Wójt Gminy
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Data Godz. Sołectwo Miejsce Zebrania Wiejskiego

2.04. wtorek 18.00 Rewa Pensjonat Rewa w Rewie, ul. Morska 53 

3.04. środa 18.00 Pierwoszyno Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie ul. Kaszubska 11

4.04. czwartek 19.00 Mosty
Szkoła Podstawowa w Mostach, ul. Szkolna 16 /sto-

łówka/ 

5.04. piątek 18.00 Pogórze Szkoła Podstawowa w Pogórzu, ul. Szkolna 15

8.04. poniedziałek 18.00 Kosakowo
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, Kosakowo, ul. 

Fiołkowa 2 

9.04. wtorek 17.00 Mechelinki świetlica wiejska w Mechelinkach, ul. Nadmorska 

9.04. wtorek 19.00 Dębogórze Wybudowanie
świetlica wiejska w Dębogórzu Wybudowaniu, ul. 

Długa 16

10.04. środa 18.00 Dębogórze Dom Kaszubski w Dębogórzu, ul. Pomorska 30

11.04. czwartek 19.00 Suchy Dwór
Regionalna Świetlica Sołecka w Suchym Dworze, ul. 

Jana Chryzostoma Paska 6 

12.04. piątek 19.00 Kazimierz świetlica wiejska w Kazimierzu, ul. Majowa 21

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/109/2012 z dnia 28 grudnia 
2012 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nierucho-
mości na terenie gminy Kosakowo, Rada Gminy Kosakowo do-
konała wyboru metody ustalenia opłaty od ilości zużytej wody. 

Dlaczego właśnie opłata naliczana jest od wody?

PARAMETRY ROZLICZEŃ OPŁAT ZA ŚMIECI
Ustawodawca, w trosce o porządek w gminach, zafun-

dował nam rewolucję w systemie rozliczeń kosztów śmieci. 
Zmiana ta ma doprowadzić do tego, że odbierana będzie każda 
ilość wytwarzanych przez mieszkańców śmieci, co zlikwiduje 
tzw. dzikie wysypiska, bo wywożenie śmieci „do lasu” straci 
sens. Od lipca w całej Polsce obowiązywać będzie zasada, że 
za czystość w gminie, w tym za odbiór śmieci od mieszkań-
ców, odpowiadać będzie lokalny samorząd. Jednocześnie 
Sejm zdecydował, że system rozliczeń opłat za śmieci z miesz-
kańcami musi być uzależniony od jednego z następujących 
parametrów: 

• ilości osób zamieszkujących w mieszkaniu lub
• powierzchni mieszkania lub 
• zużycia wody w mieszkaniu.
Każdy z wymienionych systemów zakłada inny sposób ob-

liczania kosztów, którymi zostanie obciążony mieszkaniec. 
Każdy z tych systemów ma wady i zalety.

Sposób od ilości osób polega na tym, że oblicza się koszt 
przypadający na jedną osobę w gminie poprzez podzielenie 
łącznych „kosztów śmieci” (organizacji przetargów, odbioru, 
utylizacji, windykacji… itd.) przez liczbę mieszkańców w gmi-
nie. Uzyskany wynik dzielenia, pomnożony przez ilość lokato-
rów mieszkających w lokalu, daje wysokość opłaty za śmieci. 

Podobnie postępuje się w pozostałych sposobach obli-

czeń, biorąc za podstawę odpowiednio powierzchnię miesz-
kania lub zużycie wody. 

Sprawiedliwy system to taki, w którym wysokość opłat za 
śmieci jest związana z ilością „produkowanych” śmieci. Innymi 
słowy w systemie sprawiedliwym więcej płacą ci, którzy rzeczy-
wiście „wytwarzają” więcej śmieci. Kłopot w tym, że aby opłaty 
zależały wprost od ilości wyprodukowanych śmieci, należałoby 
zmierzyć ilość śmieci (ważyć lub mierzyć objętość) w każdym 
gospodarstwie domowym, co jako najdroższe i praktycznie nie-
wykonalne, słusznie zostało przez ustawodawcę wyeliminowane.

Który więc z systemów rozliczeń zaproponowanych przez 
Sejm należało przyjąć? Najprostszym wydaje się być system 
„od ilości osób”. Jednak migracje mieszkańców oraz fakt, że od 
2014 roku znika obowiązujący dotychczas system meldunkowy, 
poddają tę cechę w wątpliwość. Po prostu trudno będzie usta-
lić rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących mieszkanie. Np. 
w spółdzielni jest ponad 230 mieszkań, w których nikt nie jest 
zameldowany (nie mieszka?). Ciekawostką jest, że w ponad 40 
z tych mieszkań zużywa się wodę, w ilościach wskazujących na 
zamieszkiwanie tam ludzi. Warto także pamiętać, że rozwija się 
w naszym kraju system tzw. mieszkań na wynajem (działalność 
hotelowa). Oznacza to istnienie kilku mieszkań (kilkunastu), które 
mają jednego właściciela. Lokatorzy mieszkań na wynajem (go-
ście hotelowi) produkują śmieci, ale jako niezameldowani (nie ma 
takiego obowiązku ani możliwości sprawdzenia) nie zapłacą za 
nie w tym systemie rozliczeń.

Czy system rozliczeń kosztów śmieci „od ilości osób” jest 
sprawiedliwy? Ten system oznacza, że rodzina 2-osobowa za-
płaci dwa razy więcej niż samotny mieszkaniec, a rodzina 4- oso-
bowa 4 razy więcej itd. Sprawiedliwy byłby wtedy, gdyby rodzina 
4-osobowa produkowała rzeczywiście 4 razy więcej śmieci. Czy 

Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 15 marca 2019r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

Wszelkie informacje na temat wyborów sołeckich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo na www.bip.kosakowo.pl / Sołectwa

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kosakowo
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tak jest? Jest oczywiste, że rodzina 4-osobowa produkuje więcej 
śmieci niż 1 człowiek, ale czy jest to aż 4 razy więcej?

Drugi system „od powierzchni mieszkania” ma jedną dobrą 
cechę – baza danych jest stosunkowo stabilna i łatwa do stwo-
rzenia. Raz stworzona baza powierzchni mieszkań nie ulegała-
by dużym zmianom. Może to mieć swój wymiar w zmniejszeniu 
kosztów dodatkowych. Zupełnie inaczej jest ze sprawiedliwością 
tego systemu rozliczeń. Wszyscy są zgodni, że to ludzie produku-
ją śmieci , a nie metry kwadratowe powierzchni mieszkań. Wia-
domo także, że w ostatnich latach bardzo zmieniła się struktura 
zagęszczenia w naszych zasobach mieszkaniowych. Dzisiaj nie 
jest prawdziwe twierdzenie, że w większych mieszkaniach miesz-
ka proporcjonalnie więcej ludzi. W skrajnych przypadkach przy-
jęcie systemu rozliczeń od powierzchni mieszkania oznaczać 
może, że np. starsze małżeństwo mieszkające w dużym, sta-
rym domu za śmieci zapłaci 5 razy więcej niż rodzina 4-osobowa 
mieszkająca w M-4. Oznacza także, że samodzielny mieszkaniec, 
mieszkający w M4, za śmieci zapłaci tyle samo co mieszkająca 
pod nim, w identycznym mieszkaniu M4 - rodzina 5-osobowa. Za-
sada rozliczania opłat za śmieci od powierzchni mieszkania ma 
cechy podatku katastralnego (podatek od wartości mieszkania), 
a wyliczona wysokość opłat za śmieci ma się nijak do ilości wy-
produkowanych w mieszkaniu śmieci. 

I wreszcie sposób trzeci – rozliczenie kosztów śmieci w za-
leżności od ilości zużycia wody w mieszkaniu. Na pozór system 
kuriozalny, bo co ma woda do śmieci? Otóż wodę zużywają ludzie, 
a śmieci też produkują ludzie. Jeśli więc jest zużycie wody w miesz-
kaniu, to i powstają tam śmieci… Zatem, jeśli w mieszkaniu ktoś 
rzeczywiście mieszka, ale nie jest tam zameldowany, to widać to 
po zużyciu wody. Ten ktoś zapłaci za śmieci w tym systemie rozli-
czeń, bo mieszkając zużywa wodę, a więc także produkuje śmieci. 
Z analizy zużycia widać, że im więcej osób mieszka w mieszkaniu, 
tym więcej wody zużywa to mieszkanie. Analiza zużycia jednost-
kowego wody (m3/osobę) pokazuje, że im więcej osób mieszka 
w mieszkaniu, tym mniejsze jest jednostkowe zużycie wody na 
osobę. Wydaje się, że bardzo podobnie jest z „wytwarzaniem” 
śmieci: - im więcej osób mieszka, tym wytwarzają oni więcej 
śmieci, ale mniej śmieci przypada na jedną zamieszkującą oso-
bę. System rozliczeń zależny od zużycia wody jest dość prosty do 
stworzenia, bo zużycie wody jest rejestrowane w domach i miesz-
kaniach za pomocą legalizowanych liczników. Koszty stworzenia 
bazy danych do rozliczeń wydają się tu być stosunkowo niskie. 

Analiza porównawcza zużycia wody pokazuje, że rodzi-
na 2-osobowa zużywa około 45% więcej wody niż pojedyncza 

osoba (1,45 razy więcej), a rodzina 4-osobowa 2,25 razy więcej 
niż 1 osoba. Z drugiej zaś strony, jak wynika z porównania po-
wierzchni mieszkań, rodzina 2-osobowa, statystycznie zajmuje 
o około 20% większe mieszkanie niż osoba samotna. To znaczy, 
że rodzina 2-osobowa średnio za śmieci zapłaci o 20% więcej 
niż osoba samotna a rodzina 5-osobowa jedynie o 40% więcej. 
Statystyczne relacje zużycia wody zdecydowanie bardziej od-
zwierciedlają relacje ilości wyprodukowanych śmieci niż po-
wierzchnia zajmowanych mieszkań. Ta teza jest niemożliwa do 
udowodnienia bez naukowych badań, bo nikt nie mierzy ani nie 
waży ilości śmieci wyprodukowanych w poszczególnych miesz-
kaniach.

Wydaje się, że uzależnienie wysokości opłat „śmieciowych” od 
zużycia wody jest zrozumiałe i sprawiedliwe. Jest bardziej spra-
wiedliwe od dwóch poprzednich. Obejmuje wszystkich miesz-
kańców, którzy do funkcjonowania potrzebują wodę. 

================
W 2018 roku ogłoszony został przetarg na odbiór odpadów 

z terenu Gminy Kosakowo. Ofertę złożyła tylko jedna firma - PUK 
Rumia. Przetarg został unieważniony, ponieważ oferta złożona 
przez firmę przewyższała środki jakie Gmina przeznaczyła w bu-
dżecie na gospodarkę odpadami. W związku z powyższym przy-
stąpiono do negocjacji, w wyniku których wynegocjowano cenę, 
aby w jak najmniejszym stopniu obciążyć budżet i mieszkańców. 
Zwracamy jednak uwagę, że poprzednia stawka za odbiór odpa-
dów selektywnych była utrzymywana na stałym poziomie od 2013 
roku. 

Ponadto Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wy-
branych frakcji odpadów, od 1 stycznia 2019 roku w realizujemy 
obowiązek gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tzw. odpady BIO 
kuchenne). Kolejna frakcja odpadów przyczyniła się do wzrostu 
ceny za dodatkowy odbiór i związane z nim koszty, ponoszone 
przez firmę wywozową (tj. dodatkowe specjalistyczne pojazdy, 
pracownicy obsługujący, osobny dzień w harmonogramie prze-
znaczony tylko na odbiór odpadów BIO oraz zwiększenie opłaty 
środowiskowej) . 

Środki z opłat przeznaczane są na odbiór odpadów komu-
nalnych z terenu Gminy Kosakowo, likwidacje dzikich wysypisk, 
organizację zbiórki odpadów wielkogabarytowych, składki do 
Komunalnego Związku Gmin, organizację punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, edukację ekologiczną oraz ob-
sługę administracyjną systemu. 

Wójt Gminy Kosakowo, informuje, że zgodnie treścią 
większości miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego obowiązujących na terenie gminy, jak również 
zgodnie z §  28 pkt. 2 oraz §  126 pkt Rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. z 2015 r., 
Dz.U.2015.1422 ze zm.) właściciele nieruchomości są zobo-
wiązani do zagospodarowania wód opadowych spływają-
cych z dachów oraz terenów utwardzonych na własnym 
terenie poprzez m. in. odprowadzenie wody opadowej do 
studni chłonnej, skrzynek rozsączających, zebranie wód 
w szczelnym zbiorniku i ich wykorzystanie do podlewania 
czy też wykonanie na trasie spadku odwodnienia liniowe-

go. Z powyższego wynika, że właściciel nieruchomości ma 
obowiązek zapobieżenia przedostawaniu się wody opa-
dowej z swojej działki na drogę oraz chodnik. 

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 234 ust. 1, 
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. 
Dz.U.2018, poz. 2268 ze zm.) właściciel gruntu, o ile prze-
pisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może odprowadzać 
wód na grunty sąsiednie (poprzez zmianę kierunku i natę-
żenie dopływu), a w przypadku naruszania art. 234 wyżej 
cytowanej ustawy organ z urzędu lub na wniosek wszczy-
na postępowanie administracyjne w sprawie zmiany sto-
sunków wodnych. 

Wody opadowe spływające z dachów oraz terenów utwardzonych 
zagospodarowujemy na własnym terenie
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE POWIATU PUCKIEGO

Informujemy, że wykaz jednostek nieodpłatnego porad-
nictwa z danymi teleadresowymi, zakresem poradnictwa, 
kryteriami dostępu do usługi, sposobem dokonywania zgło-
szeń, dniami i godzinami przyjęć podajemy – z inicjatywy 
Starostwa Powiatowego w Pucku – w BIP Urzędu na www.
bip.kosakowo.pl link Jednostki organizacyjne – pomoc spo-
łeczna, a także na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej na gops.kosakowo.com – link aktualności.

W porozumieniu z Urzędem Skarbowym 
w Pucku

punkt obsługi rozliczeń zeznań podatkowych za 2018 
w Urzędzie Gminy Kosakowo

Nalepki na auta 
ekologiczne

Właściciele aut o ekologicznym napędzie mogą uzyskać w Urzę-
dzie Gminy nalepkę określającą rodzaj paliwa służącego do napędu 
pojazdu. Dzięki niej ich pojazdy mogą parkować nieodpłatnie w stre-
fach płatnego parkowania oraz poruszać się po buspasach (do 2026 
r.). 

O nalepkę mogą wnioskować właściciele aut o napędzie: elek-
trycznym (EE), zasilanym wodorem (H), sprężonym gazem ziemnym 
(CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG). 

Odpowiedni wniosek można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Gminy. Warunkiem jest także przedstawienie dowodu reje-
stracyjnego (do wglądu). Nalepka wydawana jest bezpłatnie w termi-
nie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku zakupu pojazdu i nieprzerejestrowania na nowego 
właściciela należy przedstawić te same dokumenty, które są zabie-
rane do wydziału komunikacji w celu przerejestrowania samochodu: 
umowę kupna/fakturę, dowód osobisty, dowód rejestracyjny.

Zgodnie z przepisami, nalepka wydawana będzie właścicielowi po-
jazdu (a nie posiadaczowi). Właściciel może działać przez pełnomocni-
ka - wówczas wymagane będzie przedstawienie pełnomocnictwa (na 
ogólnych zasadach Kpa oraz opłaty skarbowej 17 zł) .

Uwaga! Właściciele aut hybrydowych oraz zasilanych LPG 
nie mają prawa do uzyskania nalepek.

Kosakowoturystycznie.pl 
– wspólnie tworzymy bazę turystyczną
Informujemy Państwa, że ruszamy z zapowiadanym projektem tu-

rystycznym. Już teraz pod adresem kosakowoturystycznie.pl oddaje-
my w Państwa ręce formatkę – narzędzie, które pozwoli nam wspólnie 
zbudować lokalną bazę turystyczną.

Formatka stanowi w pełni profesjonalny formularz zbierający 
dane niezbędne do przedstawienia ujednoliconej oferty dla turysty. 
W związku z tym będziemy wdzięczni za dodanie jak najpełniejszych 
informacji o prowadzonej przez Państwa działalności, abyśmy mogli 
przedstawić turystom profesjonalną oraz bogatą ofertę naszej gminy.

Kosakowoturystycznie.pl będzie stroną, która pozwoli przedsta-
wić odwiedzającym nas turystom walory gminy Kosakowo i jej okolic. 
Poza zgłaszanymi przez Państwa działalnościami, takimi jak punkty 
noclegowe, czy gastronomiczne, znajdą się na niej również informacje 
na temat miejsc, które warto zobaczyć i zwiedzić w najbliższej okolicy. 

Nie zabraknie wiadomości o pobliskich miejscach oferujących 
różnorodną rozrywkę lub usługi. Wszystko podane w formie odpowia-
dającej wymogom dynamicznie rozwijającej się branży turystycznej. 

Strona jest w budowie, natomiast równolegle będzie powstawał 
jeden z jej elementów- baza turystyczna i gastronomiczna - z Państwa 
udziałem.  Zapraszamy.

UWAGA! Zmiana punktu kasowego 
dla dokonywania wpłat na rzecz Gminy Kosakowo

Informujemy,   że   z dniem 1 kwietnia 2019 r, w związku ze 
zmianą wprowadzoną przez PKO Bank Polski SA,   zmienia się 
punkt kasowy dla obsługi wpłat mieszkańców na rzecz Gminy. 
Nowy punkt będzie się znajdował w budynku Poczty Polskiej 
w Kosakowie, ul. Derdowskiego 73/2 (dawniej ul. Żeromskiego 
28 lok. B.) – Pasaż Morski.

Wszystkie wpłaty dokonywane na rzecz Gminy Kosakowo, 
a także jednostek gminnych są bez opłat, zarówno w w/w punk-
cie kasowym, jak również w każdym oddziale Banku PKO SA.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku w porozumieniu z Wój-
tem Gminy Kosakowo pragnie zorganizować w dniu 15 kwietnia 
2019 r. od godz. 9.00 (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Ko-
sakowo    (sala posiedzeń, I piętro) punkt obsługi rozliczeń zeznań 
podatkowych za 2018 rok dla mieszkańców zainteresowanych tą 
formą pomocy. W tym dniu każdy może sprawdzić i zweryfikować 
swój e-PIT.       

Pracownicy tut urzędu pomogą mieszkańcom zweryfikować 
i wysłać  elektronicznie zeznanie podatkowe. Wszystko to w szybki, 
bezpieczny i darmowy sposób.

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT wystarczy przygotować swój 
PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z deklaracji za 
2017 rok, kwotę przychodu z jednej informacji od pracodawców (np. 
PIT-11) za rok 2018 i potwierdzić kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty 
z deklaracji za rok 2017 lub użyć profilu zaufanego.
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Chcąc ograniczyć skutki oddziaływania fal morskich na usytuowaną 
na brzegu klifu w Mechelinkach podstawę schodów wybudowano „opa-
skę” zabezpieczającą.

Do budowy konstrukcji zastosowano nowe rozwiązanie z zastoso-
waniem materiałów HANIT, które sprawdziło się w innych nadmorskich 
miejscowościach.

Informujemy Państwa, iż Wójt Gminy Kosakowo zwrócił się  do 
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o udo-
stępnienie badań na obecność metali ciężkich  w solance odprowa-
dzanej do Zatoki Puckiej z Kawernowego Podziemnego Magazynu 
Gazu Kosakowo.

W podsumowaniu przesłanych   wyników badań, realizowanych 
przez akredytowane laboratorium należące do Zakładu Ochrony Śro-
dowiska Instytutu Morskiego w Gdańsku czytamy :   „…porównując 
otrzymane wartości stężeń badań pierwiastków (As,Cr, Cu,Ni,Pb, Zn, 
Cd, Hg) w pobranej próbce solanki z wartościami granicznymi określo-
nymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dn. 16.12.2014r. w spra-
wie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (DZ.U. 2014poz.1800), stwierdzono, że stę-
żenia wymienionych metali w badanej próbce były na bardzo niskim 
poziomie i nie przekroczyły dopuszczalnych wartości granicznych. 

W badanej solance zaobserwowano lekko podwyższoną zawartość 
manganu (Mn), jednakże nie przekracza ona wartości tła hydrochemicz-
nego wód podziemnych i jest dużo niższa od wartości toksycznych dla 
ryb.”

Ponadto Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
informuje, że wyniki wcześniej wykonanych w 2018 roku badań nie 
odbiegają w istotny sposób od przedstawionych w przesłanym opra-
cowaniu.

Wójt Gminy Kosakowo uczestniczył w podpisaniu umowy o współ-
pracy rynkowej między spółkami sektora ciepłowniczego PGE EC oraz 
OPEC. Jej celem jest zwiększenie dostępności ciepła sieciowego i tro-
ska o środowisko naturalne oraz komfort życia mieszkańców. 

Gdyński OPEC przeznaczy ponad 120 milionów złotych na rozbu-
dowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Działania te mają na celu 
przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i aktyw-
ną walkę ze smogiem.

Już za kilka miesięcy uruchomiona zostanie nowa linia autobu-
sowa z Pucka do Gdyni przez m.in. Kosakowo. Głównymi inicjatora-
mi przedsięwzięcia byli Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk oraz 
Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek. Uruchomienie bezpośredniego 
przejazdu autobusowego do Gdyni, z którego skorzystać będą mogli 
mieszkańcy Gminy Puck, to odpowiedź na postulaty mieszkańców 
poruszane podczas minionej kampanii wyborczej. Nowa linia autobu-

sowa obsługiwała mieszkańców pracujących w Gdyni oraz młodzież, 
która uczęszcza do szkół w Trójmieście.

Trasa przebiegnie tak zwaną „drogą przez łąki”, co znacznie skróci 
czas dojazdu do Gdyni. Końcowym przystankiem prawdopodobnie bę-
dzie Gdynia Obłuże. Szacowany czas przejazdu trwać będzie niewiele 
ponad 30 minut. Pierwsze autobusy mają wyjechać na trasę już za kilka 
miesięcy.

Osoby korzystające z bezpłatnych konsultacji w zakresie 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w szczególno-
ści zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na podjęcie 
i rozwój działalności gospodarczej informujemy, iż dotychczas 
nas obsługujący Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie przy 
ul. 3 Maja 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, 
świadczący działania również na terenie Gminy Kosakowo, za-
kończył swoją działalność. Prosimy o korzystanie z pozostałych 
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy do najbliższych lokalizacji miesz-
czących się w:
- Gdańsku ul. Augustyńskiego 2 - budynek Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego; tel. : 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52, 
e mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu
- Gdańsku ul. Grunwaldzka 472D w Olivia Business Centre, budynek Olivia 
Six - tel. : 58 323 31 06, 58 323 31 39, e mail: gdansk.pife@pomorskie.eu

Więc informacji znajdą Państwo na stronie www.FunduszeEuro-
pejskie.gov.pl/Punkty

Energia z korzyścią dla mieszkańców

Schody na klif w Mechelinkach
zabezpieczone

Nowa linia autobusowa z Pucka do Gdyni 
bezpośrednio przez Kosakowo, Żelistrzewo i Mrzezino

Wyniki badań na obecność metali ciężkich w Zatoce Puckiej

Zmiana lokalizacji Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
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Kilka informacji o zmianach jakie zostały wprowadzone od 
stycznia 2019 r. w Programie „Czyste powietrze” skierowanego 
do osób fizycznych, wymieniających źródła ogrzewania na bar-
dziej ekologiczne.

Od 1 lipca 2019 r. wnioski składane o dofinansowane mogą 
być tylko inwestycjami planowanymi, nierozpoczętymi (nie do-
tyczy dokumentacji projektowej i audytu energetycznego). Ko-
lejną istotną zmianą, która zostanie wprowadzona od lipca 
br. będzie sprawdzanie czy budynek jednorodzinny ma możli-
wość podłączenia do infrastruktury gazowej – w przypadku bo-
wiem takiego podłączenia, nie będzie można składać wniosku 
na zamontowanie kotła na paliwa stałe. Przedsięwzięcia nie 
mogą zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o do-
finansowanie.

Program „Czyste powietrze” nie finansuje otrzymania do-
tacji na domki letniskowe, budynki na terenie ogródków dział-
kowych oraz na termomodernizację do dobudówek w domach 
jednorodzinnych.

Jeśli chodzi o audyt energetyczny, jest on wymagany wy-
łącznie w przypadku dołożenia dodatkowych centymetrów 
ocieplenia na budynek.

Ważne informacje dla nowego budownictwa. Wszyscy 
wnioskodawcy, którzy nie oddali do użytkowania swojego bu-
dynku, mogą starać się o dofinansowanie jedynie na zakup 
nowego źródła ciepła i rekuperację (wentylacja mechaniczna) 
oraz mogą uzyskać pożyczkę na OZE. Jednakże do końca roku 
tj. 31.12.2019 r. muszą zostać poniesione wszystkie wydatki na 
planowany zakres rzeczowy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie interneto-
wej Gminy Kosakowo: http://gminakosakowo.pl/ w Aktualno-
ściach.

Zachęcamy do konsultacji z przedstawicielami WFOŚiGW, 
którzy oferują nieodpłatną pomoc w sporządzeniu wniosku. 
W tym celu należy umówić się na spotkanie za pomocą for-
mularza dostępnego na stronie Funduszu pod adresem:

https://terminarz.wfos.gdansk.pl/index.php albo telefo-
nicznie pod numerem: (58) 743 18 20 lub (58) 743 18 21 lub na 
e-mail: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

Najaktualniejsze informacje dotyczące Programu Czyste 
Powietrze dostępne są w Portalu Beneficjenta, gdzie po zalo-
gowaniu znajduje się formularz wniosku o dofinansowanie (ht-
tps://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/).

Północnokaszubska 
Lokalna Grupa Rybacka

ogłosiła konkursy dla organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorców

Z dużą przyjemnością przekazujemy informację o urucho-
mieniu nowej strony internetowej oraz aplikacji na urządzenia 
mobilne, poświęconych rezerwatowi przyrody „Beka”. 

Zamiarem Zespołu Pomorskiego Biura OTOP było stworze-
nie interesujących narzędzi internetowych prezentujących 
urodę i wyjątkowość tego zakątka nadmorskiej przyrody. Od-
wiedzającym stronę rezerwatu przekazujemy komplet infor-
macji dotyczących jego historii, przedmiotów ochrony w re-
zerwacie oraz sposobu w jaki ochrona jest realizowana.

Informacje są ilustrowane zdjęciami, ukazujących chronio-
ne siedliska, występujące tu gatunki roślin i zwierząt (głównie 
ptaków) oraz krajobrazy Beki. Strona zawiera także informacje 
praktyczne, w tym o ścieżce dydaktycznej wyznaczonej w re-
zerwacie, o wydarzeniach odbywających się na terenie Beki 
lub z nią związanych, a także pakiet informacji dla wolontariu-
szy pragnących włączyć się w działania na rzecz rezerwatu. 

Stronę można odwiedzić pod adresem: http://rezerwat.
otop.org.pl/. 

Aplikacja mobilna pełni funkcję 
przewodnika po rezerwacie, wska-
zując najcenniejsze jego walory oraz 
sposób ich udostępnienia odwiedza-
jącym. Ponadto umożliwia ona odsłu-
chanie głosów ptaków, które można 
spotkać na Bece. Aplikacja dostępna 
jest na urządzenia mobilne z syste-
mami Android (Google Play) i IOS (App 
Store). 

Program „Czyste Powietrze” nowe zmiany…

Informujemy, że w dniu 11 marca 2019 r. Stowarzyszenie 
Północnokaszbuska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we 
Władysławowie ogłosiła konkursy o możliwości otrzymania 
dofinansowania na poniższe przedsięwzięcia.

•	 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infra-
struktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach tury-
stycznych

•	 2.4.1 Wspieranie budowy i promocji marki obszaru 
w oparciu o zintegrowane pakiety

•	 2.2.3 Podejmowanie, wykonanie lub rozwijanie dzia-
łalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich 
i obszarów akwakultury

•	 1.3.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wyko-
rzystania unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturo-
wego oraz wzmacniania tożsamości lokalnej

Wnioski będzie można składać od 08.04.2019 r. do 
06.05.2019 r. do godziny 15.30 w siedzibie Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, ul. Portowa 15, 
84-120 Władysławowo, budynek „MERK” koło Estrady Miejskiej 
we Władysławowie.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem podanym 
poniżej: http://plgr.pl/plgr/aktualne-nabory-wnioskow/aktual-
ne-ogloszenia/

Nowa strona internetowa 
oraz aplikacja na urządzenia mobilne 

poświęcona rezerwatowi „Beka” 
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Butelki czy z kranu?
Woda, nazywana przez wielu „kranówką”, jest smaczna i moż-

na ją pić bezpośrednio z kranu bez obaw o swoje zdrowie. Jakość 
wody z gdyńskiej sieci wodociągowej przewyższa jakość źródlanej 
wody butelkowanej kupowanej w sklepach, co potwierdziły nieza-
leżne badania Powiatowego Inspektora Sanitarnego. A tej kupu-
jemy coraz więcej, mimo że surowe kontrole potwierdzają: „kra-
nówka” jest zdatna do picia. Woda butelkowana nie podlega aż tak 
surowym przepisom i badaniom, a przy tym nie ma też dowodu, że 
jest zdrowsza. Niektóre naturalne wody mineralne zawierają dużo 
większą ilość minerałów niż jest to zalecane dla np. niemowląt czy 
też małych dzieci. Istnieją też obawy dotyczące zagrożenia zwią-
zanego z substancjami chemicznymi zawartymi w plastiku uży-
wanym do produkcji butelek. Opakowania plastikowe po zużytej 
wodzie mają też znaczący, szkodliwy wpływ na środowisko.

Skąd płynie woda do naszych domów?
Produkowana woda pochodzi w całości z ujęć podziemnych 

jest bezpieczna bakteriologicznie i ma stabilny skład fizykoche-
miczny. PEWIK eksploatuje 8 ujęć wody, z których największym 
jest ujęcie ,,Reda’’, które zaopatruje w wodę znaczną część miesz-
kańców Gdyni oraz w całości mieszkańców Rumi i Redy. Wysokiej 
jakości, smaczna i zdrowa woda pochodzi z osadów geologicznych 
czwartorzędu (67%), trzeciorzędu (22%), kredy (11%). Według obo-

wiązującej klasyfikacji, są to wody odpowiadające I klasie czysto-
ści wód, w których wartości elementów fizykochemicznych są 
kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zacho-
dzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działal-
ności człowieka. 

Woda nie jest chlorowana Wszystkie ujęcia wody wyposażone 
są w stacje uzdatniania, w których prowadzony jest proces mający 
na celu obniżanie zawartości związków żelaza i manganu do po-
ziomu odpowiadającego obowiązującym przepisom. Większość 
stacji uzdatniania została rozbudowana lub zmodernizowana przy 
wsparciu dotacjami z Unii Europejskiej, zapewniając jakość na 
wysokim poziomie. Produkowana woda nie jest chlorowana. W ra-
mach wdrażania programu bezpieczeństwa bakteriologicznego, 
na stacjach uzdatniania wody zostały zainstalowane lampy pro-
mieniowania UV. Zaletą tej metody dezynfekcji jest to, że woda nie 
zmienia smaku i zapachu. 

Najlepsza niefiltrowana. Woda dostarczana przez PEWIK speł-
nia wszystkie, określone przepisami prawa, normy jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania przeprowadzone 
na bieżąco przez certyfikowane laboratoria, własne i obce, gwa-
rantują, że woda z sieci wodociągowej jest smaczna, zdrowa i nie 
wymaga dodatkowego uzdatniania za pomocą filtrów domo-
wych! Więc, czy warto kupować wodę w butelkach?

W dniu 18.03.2019 r. w Jastrzębiej Górze odbyła się coroczna 
narada podsumowująca ubiegły rok pod względem bezpieczeń-
stwa w powiecie puckim. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 
Starostwa Puckiego, Miasta Puck, wszystkich gmin naszego po-
wiatu oraz dowódcy wszystkich jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych działających na naszym terenie. Z ramienia Gminy 
Kosakowo w spotkaniu brali udział: Komendant Ochrony Prze-
ciwpożarowej Gminy Kosakowo Michał Kulig oraz inspektor ds. 
zarządzania  kryzysowego, obrony cywilnej i  spraw wojskowych 
Bogdan Kacprowicz. Spotkaniu przewodniczył Komendant Po-
wiatowy PSP w Pucku bryg. Bartłomiej Mollin.

Omawiane były tematy związane z wszystkimi głównymi za-
grożeniami występującymi na terenie naszego powiatu. Przed-
stawiono i przeanalizowano dokładnie zagrożenia pożarowe, po-
wstałe w związku z intensywnymi opadami deszczu- podtopienia 
i zalania, wynikłe z silnego wiatru oraz medyczne i komunikacyjne.

W statystykach Gmina Kosakowo wypadła w roku 2018 bardzo 
korzystnie . 

Zarówno zagrożenia pożarowe jak i pozostałe zakwalifikowa-
ne jako miejscowe zagrożenia są w naszej gminie w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców najmniejsze. 

Jeśli chodzi o spadek zagrożeń podtopieniami i zalaniami na 
naszym obszarze z pewnością miały na to duży wpływ ostatnie 
działania regulujące problem kanalizacji burzowej w najbardziej 
zagrożonych miejscach na terenie Gminy Kosakowo tj. ul. Leśna 
w Mostach, ul. Kościuszki w Pogórzu, ul. Wiejska przy SP i Gim-
nazjum. Ilość zdarzeń tego typu tj. zalania i podtopienia spadła 
w roku 2018 średnio o ponad 50 % w stosunku do lat ubiegłych. 

Szczegółowej analizie poddano również zagrożenia drogowe 

w naszej gminie. Zlokalizowano miejsca w których dochodzi do 
takich zdarzeń. Są to przede wszystkim tereny wokół skrzyżowa-
nia ulic Chrzanowskiego i Rumskiej w Kosakowie oraz rejon połą-
czenia ul. Derdowskiego z ul. Płk. Dąbka .

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie dokładnie 
przeanalizowali także wzrost w stosunku do roku ubiegłego ilo-
ści pożarów w Gminie Kosakowo. Były to zdarzenia w większości 
związane z pożarami w kominach budynków mieszkalnych oraz 
pożarami traw. Podjęta zostanie szeroka akcja informacyjna 
związana z tymi zagrożeniami.

Kontrola hydrantów zewnętrznych 
na terenie gminy

W dniu 18.03.2019 r. wójt gminy wraz z zastępcą wój-
ta, komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej 
oraz kierownictwem PUK PEKO przeprowadził   kontrolę 
hydrantów zewnętrznych w Gminie Kosakowo. Wójt gmi-
ny zlecił przeglądy i czynności konserwacyjne hydrantów 
zewnętrznych w całej Gminie. Szczególnie nakazał  spraw-
dzenie stanu technicznego i działania wszystkich elemen-
tów składowych tych urządzeń. Polecił przeprowadzić 
pomiar ciśnienia oraz wydajności oraz uzupełnienie   bra-
kującego oznakowania w pierwszej kolejności w newral-
gicznych miejscach przy głównych drogach gminnych oraz 
przy najbardziej zagrożonych obiektach. 

22 marca to Światowy Dzień Wody
Zdrowa, smaczna woda prosto z kranu… informacja od PEWiK Gdynia

W Gminie Kosakowo jest bezpiecznie
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W dniu 14 marca br. 16 reprezentantów Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej prowadzonej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ko-
sakowie wzięło udział w eliminacjach miejsko-gminnych Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”, który zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Le-
śniewie. W Leśniewie rywalizowało ponad 80 młodych strażaków.  

Aż pięciu naszych reprezentantów wywalczyło sobie miejsca 
kwalifikujące  do kolejnego etapu turnieju:

- Mateusz Ryterski - II miejsce w I grupie wiekowej,
- Tymoteusz Kowalczyk – IV miejsce w I grupie wiekowej,
- Karol Tomeczkowski - V miejsce w I grupie wiekowej,
- Krzysztof Kąkol – I miejsce w II grupie wiekowej
- Grzegorz Brzeziński – II miejsce w II grupie wiekowej
Wymienieni druhowie wezmą udział w eliminacjach powiato-

wych, które odbędą się już 5 kwietnia w Żelistrzewie. Gratulujemy 
sukcesów i życzymy połamania piór na eliminacjach powiatowych 
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Wszystkich lokalnych przedsiębiorców serdecznie zapra-
szamy na II Spotkanie Biznesowe Klubu Biznesu Arka Gdynia, 
które odbędzie się pod patronatem Pana Marcina Majek - Wój-
ta Gminy Kosakowo. Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2019r. 
o godzinie 9:00 w Hotelu Skipper w Rewie. Podczas spotkania 
będzie możliwość zapoznania się z ogólnopolskim projektem, 
jakim są Partnerskie Kluby Biznesu pomagające przedsiębior-
com w nawiązywaniu wartościowych kontaktów biznesowych. 
Więcej informacji oraz możliwość rezerwacji miejsc na stronie: 
https://kbarkakwiecien.evenea.pl/ Ilość miejsc ograniczona!

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu bezpośred-
niego: Tomasz Kośmider – Partnerskie Kluby Biznesu tel. 
662 074 476

15 marca br. w Winnicy Nawrot w Mechelinkach miało miej-
sce uroczyste otwarcie działalności Stowarzyszenia Dziedzic-
two Kulturowe Szlakiem Północy, które powstało z inicjatywy 
Aliny Merchel oraz Elżbiety Szwedko. Celem jego powołania jest 
realizacja zadań w zakresie rozwoju i promocji kultury, dziedzic-
twa kulturowego oraz produktów regionalnych. Każde przedsię-
wzięcie promujące naszą gminę i region służy wszystkim miesz-
kańcom, tym bardziej gratulujemy pomysłu i życzymy powodzenia 
w działalności.

13 Kosakowska Drużyna Harcerek „Chata” im. Krystyny Krahel-
skiej serdecznie zaprasza na zbiórkę harcerską, podczas której 
odbędzie się nabór do drużyny. Do drużyny mogą wstąpić dziew-
czyny od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej. 

Nasza drużyna działa na terenie gminy Kosakowo od sześciu 
lat. W „Chacie” funkcjonują cztery zastępy, które działają na ob-
szarze wybranych sołectw oraz jeden zastęp starszoharcerski dla 
harcerek w wieku od 14 lat zrzeszający dziewczyny z całej gminy. 

Harcerstwo to przygoda, którą warto przeżyć. Zapewni masę 
wrażeń i wspomnień. Pomoże nawiązać przyjaźnie na całe życie. 
Przygotuje do wejścia w dorosłe życie. Rozwinie nasze umiejęt-
ności i pozwoli poznać siebie nieco lepiej wraz z otaczającym nas 
światem. Ukształtuje samodzielnie myślącego i odpowiedzialne-
go człowieka.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do 
kontaktu z drużynową phm. Moniką Ćwiklińską pod numer 512 
277 992.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

II Spotkanie Biznesowe

Stowarzyszenie Dziedzictwo 
Kulturowe Szlakiem Północy

Przeżyj harcerską przygodę!
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1. W   okresie   ferii   zimowych   członkinie naszego oddzia-
łu prowadziły zajęcia warsztatowe dla dzieci. Pociechy robiły 
serduszka z materiału, oklejały i malowały drewniane emble-
maty, przygotowywały i wyszywały wielkanocne ozdoby. 
2. W  każdy  poniedziałek  o  godz. 17  spotykają się  w Che-
czy panie z Koła Gospodyń. W trakcie spotkań we wspaniałej 
atmosferze trwa produkcja czapek, serwet czy wyrobów na 
drutach lub na szydełku. Czekamy na kolejne chętne osoby, 
które pragną nauczyć się robótek ręcznych. 

3. Tutejszy oddział   ZKP  otrzymał   wyróżnienie  Bursztyno-
wej Kogi 2018. Uroczysta Gala odbyła się w Jastrzębiej Górze.
4. Serdecznie  zapraszamy  na nasze imprezy w Checzy:  wy-
stawę prac Igłą i  nitką malowane  Elżbiety  Ciechan  i  Han-
ny  Kornowicz – 29 marca   o godz. 17, a także  Konkurs 
Rodna  Mowa  – eliminacje gminne  25 kwietnia o godz.10. 
W związku z Rokiem Jana Trepczyka szczególnie mile wi-
dziane (dokładniej mówiąc – słuchane) będą utwory jego au-
torstwa. 

14 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 Dom Kul-
tury w Pierwoszynie zostanie opanowany przez 
surykatki. Dlaczego? A dlaczego nie? Najbar-
dziej zwariowany spektakl w historii naszego 
Teatru Młodzieżowego powraca w zupełnie 
nowej, jeszcze bardziej widowiskowej formie. 

Przypomnijmy. Mieszkający na co dzień 
w Rewie Hindus Sanjit wraz ze swoim gadającym Tygrysem - filozofem trafiają na 
nieznaną wyspę z niezwykle zaawansowaną cywilizacją… surykatek. Już na dzień 
dobry wita ich dwoje zwariowanych i groźnych Tubylców. W owej społeczności 
przesympatycznych (ponoć) zwierzątek trzy siły walczą bezpardonowo o władzę: 
dwór królewski na czele z Królową Janecką, zakochaną nieszczęśliwie w sury-
katce z niskiego rodu, inkwizycja oraz zbuntowani rewolucjoniści. A tymczasem 
zbliża się Wielki Surykacki Karnawał, w czasie którego niecne plany będzie miała 
każda z wojujących stron.

Wyspa surykatek, komediodramat science-fiction z absurdalnym humorem, 
absolutnie zwariowaną fabułą oraz wielkimi i znacznie mniejszymi dylematami na 
pograniczu filozofii oraz fizyki kwantowej, to gratka dla wielbicieli teatru, litera-
tury oraz filmu, którzy znajdą niezliczone inspiracje, nawiązania i aluzje do wiel-
kich oraz nieco mniejszych tekstów kultury od starożytności po czasy najnowsze. 
Wstęp wolny. 

ZKP Dębogórze-Kosakowo informuje:

„WYSPA SURYKATEK”

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Kosakowo, którzy nie 
dokonali jeszcze zameldowania - płaćmy podatek dochodowy w 
miejscu swojego zamieszkania, gdyż gminy otrzymują część po-
datku dochodowego z Budżetu Państwa.

Mieszkając w Gminie Kosakowo i nie będąc w niej zameldo-
wani, mogą Państwo wybrać miejsce złożenia deklaracji. Wiele 
osób pozostaje niesłusznie przekonanych, iż w tej sytuacji należy 
złożyć deklarację w miejscu zameldowania. 

Nie jest to prawdą.

Zachęcamy wszystkich do rozliczenia zgodnie z miejscem 
faktycznego zamieszkania. Korzyści takiego postępowania są 
oczywiste: wówczas część podatku dochodowego zostanie 
przekazana Gminy, w której mieszkamy i z którą obecnie jeste-
śmy związani, codziennie korzystając z infrastruktury oraz róż-
nych usług współfinansowanych właśnie z naszych podatków.

Dzięki temu wspieramy rozwój miejscowości, w której miesz-
kamy, a nie tej, w której jesteśmy tylko zameldowani. Warto o tym 
pamiętać – to taki mały akt lokalnego patriotyzmu.

Płacę podatki tam, gdzie mieszkam
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XI Gala Finałowa 
Bursztynowe Klucze 2019 w Pucku

Jubileuszowa - X gala Bursztynowej Kogi odbyła się w go-
ścinnych murach hotelu Primavera w Jastrzębiej Górze. Na-
groda ta jest uhonorowaniem najlepszych organizacji po-
zarządowych Ziemi Puckiej przez Starostę Puckiego oraz 
Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych. 

Oprócz nagrodzonych i wyróżnionych organizacji pozarzą-
dowych co roku jest z nami również organizacja, która w ra-
mach konkursu na realizację zadań publicznych współorga-
nizuje galę. W tym oku była to ponownie Północnokaszubska 
Lokalna Grupa Rybacka. 

W tym roku do konkursu o nagrodę „Bursztynowej Kogi za 
rok 2018” zakwalifikowało się 19 organizacji. Tradycyjnie przy-

znano trzy nagrody główne oraz kilkanaście wyróżnień. Wy-
różnienie dla Gminy Kosakowo otrzymało z rąk wójta gminy 
Stowarzyszenie Regionalny Chór Morzanie. 

Laureatami trzech głównych nagród Bursztynowej Kogi za 
rok 2018 zostały organizacje: 

YACHT CLUB REWA - za szczególne osiągnięcia w dziedzi-
nie kultury fizycznej; 

PUCKIE HOSPICJUM pw. Świętego Ojca Pio - za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia;

STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE MORSKIEGO DYWIZJO-
NY LOTNICZEGO w Pucku - za szczególne osiągnięcia w kul-
turze.

15 finalistów z ca-
łego Powiatu Puckiego 
walczyło o złote, srebr-
ne, i brązowe statuetki 
Bursztynowego Klucza   
i wspaniałe nagrody rze-
czowe! XI Gala Finałowa 
2019 Bursztynowych Klu-
czy odbyła się w piątek 
(1 marca) o 18:00 w hali 
POSM przy I LO w Pucku.

Tegoroczna edycja 
pod hasłem „…a może 
Morze… ?”, była niezwy-
kłym muzycznym REJ-
S-em nawiązującym do 
kultowego polskiego 
filmu „Rejs” z 1970 r.. 
Gwiazdą wieczoru była 
Natalia Capelik-Muianga 
uczestniczka The Voice 
of Poland oraz Mam Ta-
lent. 

Nagroda Grand Prix 
(najważniejsza nagroda 

festiwalu) oraz Nagroda Publiczności przypadła Łukaszowi Krepel 
z Pucka.

Gminę Kosakowo reprezentowały w kategorii młodszej Zuzanna 
Polańska, która zajęła III miejsce oraz w kategorii starszej Klara Filar 
i Magdalena Mikulska, która ostatecznie wywalczyła I miejsce w swo-
jej kategorii.

Gratulujemy serdecznie naszym Reprezentantkom oraz wszyst-
kim Finalistom. Życzymy dalszych sukcesów muzycznych! Autorzy 
zdjęć: Konrad Kędzior, Piotr Ciskowski, Gutowski PHOTOGRAPHY

Bursztynowe Kogi za rok 2018
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Uroczysta Gala wręczenia nagród Wójta Gminy Kosakowo 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycz-
nej oraz wysokie wyniki sportowe odbyła się 7 marca w Gmin-
nym Domu Kultury w Pierwoszynie. 

Wręczeniu stypendiów sportowych i nagród finansowych 
towarzyszyły występy części laureatów. W tanecznym duecie 
jazzowym mogliśmy podziwiać Agatę Szefkę i Martę Kornow-
ską, a w krótkim recitalu muzycznym zaprezentowała swój ta-
lent wokalny Magdalena Mikulska – Kaszubski Idol 2018.

Na scenie zaprezentowały się też dzieci trenujące taniec 
towarzyski w Domu Kultury w Pierwoszynie. Był to ich pierw-
szy występ, który publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

Dodatkowo mogliśmy podziwiać krótki pokaz pary ta-
necznej – Marty Natywo i Macieja Matczaka. Para z najwyższą 
międzynarodową klasą S, Mistrzowie Polski i Półfinaliści Mi-
strzostw Świata Formacji Tanecznych. Marta jest mieszkanką 
Gminy Kosakowo, a Maciej trenerem naszej poniedziałkowej 
grupy młodych adeptów tanecznych.

Jako pierwsi zostali wyróżnieni STYPENDYŚCI sportowi.

Martyna Ossowska 
Czynna zawodnicz-

ka klubu jeździeckiego. 
Mieszkanka Kosakowa, 
już w wieku 9 lat zdobyła 
złoty medal i tytuł mi-
strza Polski w kategorii 
młodzików w Halowym 
Pucharze Polski, rok póź-
niej srebro i tytuł I V-ce 
Mistrza. Od tego czasu 
była wielokrotną uczest-
niczką zawodów regio-
nalnych oraz ogólnopol-
skich. Do jej głównych 
osiagnięć zaliczyć można 
dwukrotnie brązowy me-
dal w Pucharze Polski, 
czterokrotnie złoto i tytuł 
Mistrzyni Pomorza. Mar-
tyna jest też zeszłoroczną brązową medalistką Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. Po raz kolejny otrzymała powołanie 
do kadry województwa Pomorskiego.

Mateusz Kowalski
Uprawia pływanie, 

aquathlon, duathlon 
i triathlon. Trenuje na co 
dzień w UKS Tri-Team 
Rumia. W styczniu 2017 
otrzymał licencję Pol-
skiego Związku Pływac-
kiego. W roku 2017 oraz 
2018 wziął udział w zgru-
powaniu Kadry Młodzi-

ków Województwa Pomorskiego. W Międzywojewódzkich Dru-
żynowych Mistrzostwach Młodzików do 13 lat zdobył 2 miejsce 
na 200 m stylem grzbietowym oraz 2 miejsce na 100 m stylem 
grzbietowym, osiągając jednocześnie trzecie najlepsze czasy 
w Polsce 13-latków, a tym samym otrzymując powołanie do 
Kadry Narodowej w Pływaniu w kategorii Junior Młodszy.

Krzysztof Stromski
Od wielu lat najwięk-

sza nadzieja i najja-
śniejsza gwiazda na że-
glarskim firmamencie 
Gminy Kosakowo, zawod-
nik Yacht Clubu Rewa, 
członek kadry narodo-
wej w olimpijskiej klasie 
FINN, również w roku 
2018 odniósł wybitne 
sukcesy sportowe: m.in. 
Wicemistrzostwo Polski 
Juniorów, 16 miejsce na 
Mistrzostwach Świata 
Juniorów, 30 miejsce 
w Mistrzostwach Europy w klasyfikacji generalnej. Niedawno 
młody Rewianin po raz pierwszy w karierze wygrał międzyna-
rodowe regaty w Cannes. Warto wspomnieć, że poza żeglar-
stwem Krzysztof ma wiele innych pasji – niegdyś był jednym 
z najlepszych aktorów gminy Kosakowo, występując na de-
skach naszego Teatru Młodzieżowego.

LAUREACI NAGRODY WÓJTA 
W DZIEDZINIE SPORTU :

Michał Kurant
Mieszkaniec Suchego Dworu. Miłośnik sportów. Instruk-

tor kitesurfingu, windsurfingu, snowboardu, narciarstwa. 
Każdą wolną chwilę pragnie wykorzystać na podróże i pozna-
wanie nowych rzeczy. Nie ma jednak go zbyt wiele, ponieważ 
studiuje dwa kierunki 
na Uniwersytecie Gdań-
skim: E-Commers i Mię-
dzynarodowa Ekonomia 
Menadżerska. Jest kie-
rownikiem sekcji snow-
boardowej Uniwersytetu 
Gdańskiego, a także ak-
tywnie działa w kole na-
ukowym elektronicznego 
biznesu. Największe suk-
cesy: II miejsce w Akade-
mickich Mistrzostwach 
Polski drużynowo oraz 
V miejsce indywidual-

Gala Wręczenia Nagród Wójta Gminy Kosakowo 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości kulturalnej oraz wysokie wyniki sportowe
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nie. Jego motto: Lepiej spróbować czegoś, niż żałować, że się 
tego nie zrobiło.

Julia i Wiktoria Kohnke
Są mieszkankami Mo-

stów, uczą się w Szkole 
Podstawowej w Pogó-
rzu. Uprawiają taniec 
współczesnyi jazzowy 
w klubie tanecznym SPIN 
MOSiR Rumia. Ponadto 
uprawiają lekkoatletykę 
w ULKS Skoczek Pogó-
rze. Najważniejsze osią-
gnięcia to: I i III m. WADF (World Artistic Dance Federation): 
w tańcu współczesnym – formacji tanecznych w Szczecinie, III 
m. Europy w artistic dance show – mini formacji tanecznych 
w Szczecinie, IV m. Europy w jazz dance – formacji tanecznych 
w Szczecinie oraz Vice-mistrzostwo Polski w tańcu współcze-
snym- formacji tanecznych w Białych Błotach.

Julia Padzik
Mieszkanka Suchego 

Dworu od trzech lat tre-
nuje żeglarstwo w kla-
sie Optimist w klubie OPTI 
CWM Gdynia.   W 2018 
roku  zajęła  5. Miejsce 
w Mistrzostwach Pol-
ski  do lat 9 w kategorii 
dziewcząt. Doskonale 
zaprezentowała się rów-
nież na Mistrzostwach Polski grupy B Polskiego Stowarzysze-
nia Klasy  Optimist  zajmując 3 miejsce wśród dziewcząt do 
lat 9.    W sezonie 2018 w rankingu Polskiego Stowarzyszenia 
Klasy Optymist zajęła 4 miejsce w Polsce wśród dziewcząt do 
lat 9. W ubiegłym roku wiele razy stawała na podium w swojej 
kategorii na regatach w całej Polsce. 

Maria Brzezińska
Mieszkanka Suchego Dworu. Już w pierwszym swoim 

starcie w ogólnopolskich zawodach Freestyle Slalom w Koni-
nie zajęła drugie miejsce w kategorii senior woman. W sezo-
nie 2018 Marysia zajmowała pierwsze miejsca we wszystkich 
zawodach ogólnopolskiej Amatorskiej Ligi Slalomowej, tym 
samym wygrywając całą ligę. Na Mistrzostwach Polski fre-
estyle slalom 2018 w Kę-
trzynie zajęła 3 miejsce 
w konkurencji slide oraz 
5 miejsce w slalom pair. 
Na zawodach międzyna-
rodowych Warsaw Fre-
estyle Cup trzykrotnie 
stanęła na podium, zaj-
mując 2 miejsce w Battle 

slalom, 2 miejsce w Speed Slalom oraz 3 miejsce w Slajdach. 
Oprócz jazdy slalomowej lubi też jeździć na skateparku. Star-
towała w paru zawodach bladecross, czyli tor przeszkód, za-
wsze plasując się na podium. Marysia jest absolwentką Szkoły 
Podstawowej im. Xawerego Czernickiego w Pogórzu i wzoro-
wą uczennicą X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

Grzegorz Brzeziński
Mieszkaniec Suchego 

Dworu, uprawia jazdę na 
skateparkach, najbar-
dziej lubi grindować, czyli 
jeździć po rurach i skakać 
wzwyż. Na Mistrzostwach 
Polski w Kętrzynie zdobył 
tytuł wicemistrza Polski 
w slidach oraz 3 miejsce 
w jump (skoku wzwyż na 
rolkach). Na międzynarodowych zawodach w Warszawie za-
jął 2 i 3 miejsce w tych samych kategoriach. Wielokrotnie brał 
udział w specjalnych pokazach w różnych częściach Pomorza 
m.in. podczas Mikołajkowego Maratonu Zumby w Kosakowie, 
FreeTime Festival 2018, Magic Malbork 2018, Efka On Tour IV. 
Grzegorz jest uczniem Katolickiego Gimnazjum im Św. Jana 
Pawła II w Gdyni, absolwentem Szkoły Podstawowej w Pogó-
rzu. Od kilku lat bardzo zaangażowany Strażak w Młodzieżowej 
Drużynie Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ko-
sakowie. Pełni on tam funkcję dowódcy drużyny MDP.

Karolina Zaleśna
Jest uczennicą 7   

kl. Szkoły Podstawo-
wej w Pogórzu. Sukcesy 
sportowe osiąga jako 
tancerka zespołu Tań-
ca Spin MOSiR Rumia, 
grupy juniorek Spinki 1. 
Szkoli się w stylach ta-
necznych takich jak jazz 
dance, modern oraz ta-
niec klasyczny. Wraz z grupą Spinki 1 ma na swoim koncie licz-
ne sukcesy na turniejach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej, 
jak również na Mistrzostwach Europy i Świata. Największe 
osiągnięcia w roku 2018 to:   Wice Mistrzostwo Polski forma-
cja contemporarry balet 12 – 15 lat, Wice Mistrzostwo Polski 
formacja jazz dance 12 – 15 lat, Mistrzostwo Europy formacja 
jazz dance juniors, II Wice Mistrzostwo Europy formacja balet 
juniors, I miejsce  Formacja Modern 12 – 15 lat i III miejsce For-
macja Jazz Dance 12 – 15 lat na 25. Otwartych Mistrzostwach 
Polski w Twardogórze.

Zuzanna Jagoda Zaleśna
Ma 10 lat i  jest uczennicą 5  kl. Szkoły Podstawowej w Po-

górzu. Taniec trenuje od 5 lat w zespole Tańca Spin MOSiR 
Rumia w  grupie Spinki 2. Szkoli się w stylach tanecznych ta-
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kich jak jazz dance, mo-
dern, taniec klasyczny 
oraz elementy akroba-
tyki. W swojej karierze 
tanecznej, wraz z grupą 
Spinki 2 wiele razy sta-
wała na podium w turnie-
jach rangi wojewódzkiej, 
ogólnopolskiej, jak rów-
nież na Mistrzostwach 
Europy i Świata. Największe osiągnięcia w roku 2018 to: Wice 
Mistrzostwo Polski  showcases Contemporarry balet 8 – 11 lat 
oraz II Wice Mistrzostwo Europy  Contemporarry Balet Show-
cases Juveniles.

Julia Rybińska
15-letnia mieszkan-

ka Suchego Dworu, wraz 
z Zespołem Galaxy Team, 
którego skład współtwo-
rzy, poza Mistrzostwami 
Świata w cheerleadingu 
w Orlando, zdobyła ta-
kie trumfy jak: I miejsce 
na Mistrzostwach Polski 
w 2017 i 2018 r., III miejsce 
na Mistrzostwach Polski w kategorii Junior, 9 miejsce w ka-
tegorii Cheer Jazz na Mistrzostwach Europy w 2017 r. w Pra-
dze oraz II miejsce na Mistrzostwach Europy w Manchesterze 
w 2014. Dodatkowo na specjalne wyróżnienie zasługuje fakt , 
że w wyniku głosowania w roku 2018 przez  internautów Galaxy 
Team został zaproszony na Galę Mistrzów w Busko Zdrój, gdzie 
otrzymał również specjalne wyróżnienie wraz z nagrodą.

Marta Kornowska
Jest 14-letnią miesz-

kanką Mostów, od 5 lat 
trenuje taniec nowocze-
sny w klubie UKS Masta 
Dance w Rumi. Rozwija 
swój talent w zespo-
le Shadow w stylach 
contemporary ballet 
oraz jazz. Do najwięk-
szych sukcesów Marty 
i jej koleżanek z zespołu, 
w ubiegłym roku zaliczyć 
należy: Wicemistrzo-
stwo Świata kategorii 
Jazz Dance Showcases 
Juniors podczas WADF 
(World Artistic Dance 
Federation) World Dance 
Championship w Libercu 

Gala Wręczenia Nagród Wójta Gminy Kosakowo 
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w Czechach w listopadzie 2018r., Wicemistrzostwo Europy 
w kategorii Contemporary Ballet Showcases Juniors w czerw-
cu 2018 r. w Szczecinie, liczne sukcesy I, II i III miejsca podczas 
ogólnopolskich przeglądów i festiwali tańca. Oprócz tańca, 
Marta rozwija się w kierunku humanistycznym. W 2017r., re-
prezentując Szkołę Podstawową w Mostach, została Gminnym 
Wicemistrzem Ortografii.

Agata Szefka
Mieszkanka Kazimie-

rza, od zawsze zakocha-
na w sporcie i muzyce. 
W śpiewaniu odnosi licz-
ne sukcesy. Od 6 roku 
życia trenuje karate, 
jednak obecnie trochę 
mniej czasu poświęca 
tej dyscyplinie. Teraz 
jej największą pasją 
jest taniec nowoczesny 
w Szkole Tańca „Masta Dance”. Osiągnęła liczne sukcesy na 
przeróżnych turniejach tanecznych na szczeblu regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym. Tańczy zarówno w dużej for-
macji, jak i we wszystkich mini formacjach w swoim przedzia-
le wiekowym – w tańcu jazzowym, modern oraz w tzw. show. 
W 2018r. wraz ze swoim zespołem zdobyła tytuł mistrza i wice-
mistrza w kilku konkurencjach na Mistrzostwach Świata w Li-
bercu, na Mistrzostwach Europy w Szczecinie i Mistrzostwach 
Polski w Białych Błotach. Jej umiejętności nieraz publiczność 
w gminie mogła podziwiać na różnych festynach i imprezach 
regionalnych, gdzie godnie reprezentowała Szkołę Podstawo-
wą w Dębogórzu.

Jakub Padzik
Jakub  Padzik, miesz-

kaniec Suchego Dwo-
ru,   jest studentem dru-
giego roku Politechniki 
Gdańskiej, związany z że-
glarstwem od ponad 15 
lat. W ubiegłym  sezonie 
stawał na najwyższym 
stopniu podium podczas 
trzech rund Pucharu 
Polski w klasie Omega 
Sport. Jest również dru-
żynowym Akademickim 
Mistrzem Polski w że-
glarstwie oraz brązowym 
medalistą Mistrzostw Polski w klasie Puck, a także zdobywcą 
Wielkiego Pucharu Prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskie-
go. W nadchodzącym sezonie planuje start w Młodzieżowych 
Mistrzostwa Europy oraz Świata w żeglarskim Match Racingu 
we Włoszech oraz Rosji. 
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Paweł Pepliński
Mieszka w Dębogórzu 

i od najwcześniejszych lat 
uprawia sport: najpierw 
karate, obecnie żeglar-
stwo. Od września 2015 
zdobywał wysokie miej-
sca w grupie OPTIMIST. 
Od sezonu 2018 jako ster-
nik startuje w regatach 
katamaranów. Razem 
z załogantem Natanem 
Hetmańczykiem zajął I miejsce w kat. Open w Pucharze Me-
chelinek, II miejsce w klasie Hobie Cat 16 w Sopot Catamaran 
Cup oraz III miejsce – a w klasyfikacji młodzieżowej II – w klasie 
Hobie Cat 16 w regatach Katamaranów o Puchar UKS Navigo 
zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Polski 2018. Paweł odnosi 
również sukcesy na turniejach szachowych.

Kamil Gregorczyk
Mieszkaniec Pogó-

rza, zawodnik federacji 
IFBB z ramienia Polskie-
go Związku Kulturystki 
Fitness I Trójboju Siło-
wego. Startował m.in 
w Mistrzostwach Polski, 
Pucharze Polski, oraz za-
wodach Ogólnopolskich 
w Fitness plażowe męż-
czyzn. Posiada licencje 
zawodnika IFBB Interna-
tional, która pozwala mu 
na starty międzynarodowe. Reprezentant Polski w ARNOLD 
CLASSIC Barcelona oraz DIAMOMD Cup Warszawa. Uzyskał 6 
tytułów w Fitness plażowym mężczyzn, w tym 3 Mistrzostwa 
i 3 Vice -Mistrzostwa. Promuje aktywność fizyczną oraz zdro-
wy tryb życia w mediach publicznych.  

Karol Lipkowski
Przedstawiciel sportów siłowych, uczeń Technikum Ze-

społu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, zawodnik 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Złoty Tur Gdynia. Wiosną 
2018 roku za namową trenera pojechał do Cieszyna na Mistrzo-
stwa Polski w armwrestlingu. Pomimo krótkiego stażu w tym 
sporcie uzyskał znakomi-
te wyniki: II miejsce, tym 
samym srebrny medal 
Mistrzostw Polski w ka-
tegorii junior 21 70kg na 
rękę prawą i lewą oraz VII 
i VIII miejsce w kategorii 
senior 70kg. Aktualnie 
jest w trakcie przygoto-

wań do Mistrzostw Polski 2019, podczas których można uzy-
skać kwalifikacje do Kadry Polski oraz wyjechać na Mistrzo-
stwa Europy oraz Świata. Karol jest mieszkańcem Dębogórza.

Franciszek Borys
Mieszkaniec Suchego 

Dworu. Uczęszcza do 17 
L.O. w Gdyni z oddziała-
mi gimnazjalnymi, osią-
gając bardzo wysokie 
wyniki w nauce. Od 2011 
roku trenuje żeglarstwo 
w klubie Yacht Klub Pol-
ski Gdynia. Zaczynał od 
klasy Optymist, a w 2018 
roku rozpoczął przy-
godę z klasą 29er. Już 
w pierwszym roku star-
tów na 29erze zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski i został 
powołany do Kadry Narodowej. Poza żeglarstwem Franciszek 
ma wiele zainteresowań. Uczy się gry na gitarze i bardzo inte-
resuje się muzyką.

LAUREATKA NAGRODY WÓJTA 
W DZIEDZINIE KULTURY

 Magdalena Mikulska
Uczennica klasy I X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. 

Absolwentka I st. Szkoły Muzycznej i Gimnazjum w Kosakowie. 
Magda swój wokal kształci pod okiem mgr Moniki Kitel w Stu-
diu Wokalnym Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – 
Wychowawczych w Wejherowie. Wzięła udział w nagraniu płyty 
„Wbrew grawitacji” z Barbarą Kurdej–Szatan, Mietkiem Szcze-
śniakiem, Igorem Herbutem i Mateuszem Krautwurstem.

Jest wielokrotną laureatką festiwali i konkursów wokal-
nych takich jak: „Youth Artist Festival” 2018 i „Bursztynowe 
Klucze”. Jej największym osiągnięciem jest wygrana głównej 
nagrody w „Kaszubskim Idolu” 2018 i nagranie debiutanckiego 
singla w języku kaszubskim.
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

W czasie tegorocznych ferii zimowych dzieci w naszej gminie mogły 
skorzystać w zależności od upodobań z różnych form wypoczynku i re-
kreacji, zorganizowanych przez Kosakowskie Centrum Kultury, Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie o/Dębogórze-Kosakowo, Bibliotekę Publicz-
ną w Kosakowie oraz szkoły Gminy Kosakowo. Młodzież wzięła udział 
w projekcie „Programowanie dla każdego, dla małego i dużego, z za-
jęć kreatywno-plastycznych pt. „Zima zamknięta w słoiku”. Zarówno 
w pierwszym, jak i w drugim tygodniu ferii dla najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy zostały zorganizowane spektakle teatralne pt. „Psoty, 
kłopoty” oraz „Szewczyk Dratewka”, które cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem. Wszystkie zajęcia i spektakle odbywały się w Gminnym 
Domu Kultury w Pierwoszynie. 

Po raz kolejny w świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze w okresie ferii 
miał miejsce Angielski Projekt Zimowy dla dzieci pod nazwą Winter En-
glish Project – Back to The Future – Powrót do przyszłości. Tym razem 
uczestnicy projektu przenieśli się w czasie dzięki Wehikułowi , który za-
brał ich w podróż po epokach. W trakcie codziennych 7 godzinnych spo-
tkań w godz.9.00-16.00 dzieci uczestniczyły w zabawach z j. angielskim 
wykonując projekty indywidualne jak i grupowe. Młodzi uczestnicy mieli 
okazję między innymi odwiedzić starożytnych Greków i Rzymian ,spo-
tkać walecznych Wikingów i średniowiecznych rycerzy jak i być świad-
kami odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Przechodząc przez 
różne epoki, młodzi podróżnicy poznali jak zmieniał się świat i codzienne 
życie na przestrzeni wieków a wszystko to z językiem angielskim. 

Już po raz drugi w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbyły się walentynkowe warsztaty kreatywne z tworzenia de-
koracji oraz kartek okolicznościowych. Jedno z najweselszych 
przepełnionych czerwonym kolorem oraz miłością święto cieszy 
się ogromną popularnością wśród dzieci, które licznie odwiedzi-
ły Dom Kultury, aby wziąć udział w warsztatach organizowanych 
i prowadzonych przez Kosakowskie Centrum Kultury. Wśród mie-
niących się kolorowych materiałów, brokatów i cekinów, powstały 
najpiękniejsze prace wykonane od serca dla serca. 

Już w kwietniu planujemy nowe, bezpłatne zajęcia skierowane nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych pod hasłem Wiem co jem – Jestem Fit!
Zajęcia mają formę warsztatów i spotkań z dietetykiem jak i trenerem/animatorem zabaw. Spotkania będą odbywać się w każdy wtorek 

o godz.17:15 i skierowane są do dzieci w wieku 6-10 lat. W trakcie godzinnego spotkania 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, konkursy, ruch jak i warsztaty 
kulinarne (Mali Kucharze).

W ofercie dla dorosłych prowadzący będzie pełnił dyżur dietetyka, podczas którego rodzice i dzieci będą mogli skorzystać z konsultacji.
Na zajęcia obowiązują zapisy w formie elektronicznej: swietlica.suchydwor@gmail.com lub telefonicznie pod nr. 515 752 680. Zajęcia ruszą 

w momencie utworzenia 10-osobowej grupy.

Ferie zimowe

Winter English Project 2019 
w Świetlicy Sołeckiej w Suchym Dworze

Wiem co jem- jestem fit! 
Nowe zajęcia w świetlicy regionalnej w Suchym Dworze

Kreatywne warsztaty walentynkowe 
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie
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9 marca br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyły się 
dwa koncerty Renaty Przemyk Akustik Trio z okazji Dnia Kobiet. Na obu 
kameralnych koncertach publiczność wypełniła po brzegi widownię 
Gminnego Domu Kultury, pokazując tym samym, jak wielką popular-
nością cieszy się ta artystka. Jej kultowa piosenka „Babę zesłał Bóg” 
stała się mottem przewodnim sobotniego wieczoru, czym wzbudziła 
zachwyt przybyłej publiczności. Dzięki wysmakowanej oprawie aranża-
cyjnej wyjątkowo czytelny był głos artystki oraz co za tym idzie, przekaz 
wszystkich piosenek, które nabrały przez to zupełnie nowej wartości dla 
odbiorcy. Tego wieczoru można było usłyszeć takie utwory jak:,, Fado”, 
„Ten taniec”, „Nic to jest”, „Ile kosztuje miłość”, „Babę zesłał Bóg”.

Należy również nadmienić, że oprócz świetnej wokalistki (sięgającej 
po instrumenty perkusyjne) mogliśmy zobaczyć i usłyszeć doskonałych 
instrumentalistów: Piotra Wojtanowskiego grającego na gitarze baso-
wej, jak i Grzegorza Palkę na gitarze akustycznej.

Poza artystyczną częścią koncertu na przybyłe panie, z okazji ich 
święta, czekały symboliczne róże, które wręczali Wójt Marcin Majek, za-
stępca Wójta Marcin Kopitzki i Dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultu-
ry Krzysztof Andruszkiewicz. 

Kosakowskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza wszyst-
kich chętnych do wzięcia udziału w koncercie Joanny Alek-
sandrowicz organizowanym dnia 27.04.2019 r. o godz.18:00 
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Wstęp wolny.

Wszystkie śpiewające dzieci zachęcamy do udziału w XI Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej – Kosakowo 2019. Tegoroczny Festiwal odbywać się 
będzie pod hasłem ,,Rozśpiewane Promyki-Słoneczna Melodia” i będzie 
miał formę jednodniową. Wydarzenie odbędzie się 16 maja br. o godz. 
9:00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie (ul. Kaszubska 11).

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 maja 2019 r. do godz. 14:00 oso-
biście (w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury – Rewa, ul. Morska 
56) lub drogą elektroniczną na adres kontakt@kulturakosakowo.pl z ty-
tułem: Festiwal – zgłoszenie.

Uwaga: po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
Więcej informacji, Regulamin oraz Kartę zgłoszenia znaleźć można 

na stronie internetowej www.kulturakosakowo.pl/konkursy.

2 maja w Polsce jest obchodzony Dzień Flagi. To jedno z najmłod-
szych świąt państwowych – zostało ustanowione uchwałą Sejmu 
w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbo-
lach narodowych. Polska flaga oficjalnie została uznana za symbol na-
rodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. 

W Gminie Kosakowo odbędą się obchody tego święta i uczcimy je 
tak, jak w ubiegłym roku: przemarszem sprzed mola w Mechelinkach 
(start o godz. 10:00) wzdłuż plaży do Krzyża Morskiego w Rewie. Zachę-
camy dzieci, młodzież, całe rodziny, seniorów oraz wszystkich chętnych 
do szerzenia tradycji i wartości narodowych. Mile widziane flagi narodo-
we, regionalne oraz inne symbole patriotyczne. Organizatorzy: Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie o/Dębogórze-Kosakowo, Biblioteka Publiczna 
Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla oraz Kosakowskie Centrum Kultu-
ry.

Koncert Renaty Przemyk 
Akustik Trio z okazji Dnia Kobiet

Koncert Joanny Aleksandrowicz 
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie

XI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ,
,ROZŚPIEWANE PROMYKI
-SŁONECZNA MELODIA”

Przemarsz z okazji Dnia Flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

Gminna Biblioteka – już po raz szósty – włączyła się w organizację fe-
rii dla dzieci z terenu gminy Kosakowo i jak zawsze przygotowała zajęcia 
w dwie kolejne środy.

W tym roku dwukrotnie odwiedziła nas Agnieszka Stanek-Pachol-
czyk. Jednak tym razem nie jako autorka opowiadań o Pajączku Łuka-
szu. Po raz pierwszy gościliśmy Ją w roli oceanografa, którym jest z wy-
kształcenia. Pani Agnieszka zaprosiła dzieci do udziału w warsztatach 
naukowych o morzu i oceanie oraz o faunie i florze morskiej, podczas 
których m.in. przyjrzały się bliżej ziarenkom piasku, jego strukturze, 
wzięły udział w eksperymentach (np. dotyczącym właściwości zasole-
nia wody), dowiedziały się jakie organizmy występują w Morzu Bałtyc-
kim, a także bawiły się na „bibliotecznej plaży” i wykonały prace plastycz-
ne o tematyce morskiej.

Charakter nauki poprzez zabawę miały również zajęcia z robotami 
Photon oraz grami edukacyjnymi z interaktywnym kursem programo-
wania Scottie Go!, które nasza Biblioteka otrzymała w ramach drugiej 
edycji programu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Ko-
dowanie w bibliotece. Warsztaty z programowania przygotowali i popro-
wadzili nasi niezastąpieni wolontariusze – Dagmara i Paweł Wełniccy. 

A poza tym jak co roku przygotowałyśmy zabawy integracyjne, m.in.: 
kalambury, planszówki czy wspólne tworzenie zabawnej historyjki (z wy-
korzystaniem kart do gry Dixit). Dzieci przygotowały również kartki wa-
lentynkowe z elementami scrapbookingu. 

Dziękujemy za wspólną zabawę!

21 lutego 2019 r. uroczyście otworzyliśmy pierwszą w historii naszej 
Biblioteki wystawę modelarstwa. Jej autorka to Dagmara Wełnicka, a 
ekspozycja nosi tytuł „Czas stawiać żagle”.

Modele statków zostały pięknie zaprezentowane w specjalnie na 
ten wieczór przygotowanej scenerii. Nie zabrakło nawet prawdziwego 
żagla, który zawisł nas głowami wernisażowych gości. Atmosfera była 
wspaniała!

 Nasza miłośniczka modelarstwa jest mieszkanką Mostów. Ukoń-
czyła ówczesną Akademię Morską na Wydziale Elektrycznym. A w po-
niedziałkowe popołudnia można Ją spotkać w kosakowskiej Bibliotece, 
gdzie prowadzi cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci „Potrafię tworzyć, 
czyli jak dzięki książce możemy bawić się sztuką i rozwijać wyobraźnię”. 

7 marca 2019 r. wśród licznie zgromadzonych sympatyków zarówno 
sztuki, jak i osoby Artystki, odbył się wernisaż Agnieszki Milżyńskiej-Ko-
łaczek, mieszkanki Pogórza. Ekspozycja nosi tytuł „Przebudzenie” i jak 
mówi Pani Agnieszka, jest ona Jej osobistym przebudzeniem do malar-
stwa.

Gości – tradycyjnie już – przywitała Dyrektor Biblioteki Anna Paturej, 
jednakże tym razem słowo wstępu o Bohaterce wieczoru wygłosił gdań-
ski artysta-malarz  Marek Wróbel, mistrz Pani Agnieszki, prowadzący 
warsztaty malar-
stwa w gdyńskiej 
YMCA.

Ten wernisa-
żowy wieczór za 
sprawą prac   oraz 
domowej roboty 
tortu, ciast i cia-
steczek upłynął w 
bardzo przyjemnej 
atmosferze.

11 kwietnia 
2019 r. o godz. 
17:00 zapraszamy 
na wernisaż malar-
stwa Justyny Ru-
cińskiej. Wystawa 
będzie czynna do 
8 maja. Wstęp wol-
ny. Zapraszamy!

Ferie, ferie i... po feriach

Wystawy w Bibliotece
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24 i 25 maja w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbędzie 
się III Festiwal Twórczości dla Dzieci „Karuzela Sztuki”. Tytuł tegorocz-
nego festiwalu to „Kiedy babcia była wnuczką”, a więc zapraszamy 
w podróż do przeszłości...

Pierwszy dzień festiwalu zarezerwowany jest dla szkół. Będzie 
można obejrzeć wystawy starych zabawek, książek i ilustracji, ogło-
szone zostaną wyniki konkursu fotograficznego dla dzieci szkół pod-
stawowych „Książka łączy pokolenia”.

Uczniów zaprosimy również na bardzo ciekawą prezentację pt. 
„Była nuda a są cuda” – jak się robi bajkę dla dzieci w Studio TREFL.

Festiwalowa sobota będzie dniem otwartym dla publiczności. 
Każdy, kto odwiedzi Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie będzie mógł 
podziwiać przygotowane wystawy, obejrzeć przedstawienie Teatru 
Tęcza ze Słupska, pt. „Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza” lub 
wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielem Studia Trefl. Na spo-
tkaniu dzieci dowiedzą się jak się robi filmy animowane oraz zobaczą 
efekty tej pracy, czyli film o sympatycznych Treflikach. Dla festiwa-

lowiczów przygotowaliśmy również ciekawe warsztaty (obowiązują 
zapisy). Przy Domu Kultury uruchomiona zostanie strefa gastrono-
miczna. Zmęczonych zaprosimy na odpoczynek do „Pokoju babci 
i dziadka” gdzie w ciszy będzie można posłuchać bajek...Ci co nabiorą 
sił do dalszej zabawy będą mogli wraz z rodzicami budować łódeczki 
lub ćwiczyć węzły pod czujnym okiem żeglarzy ze Stowarzyszenia Port 
Mechelinki. 

Na zakończenie festiwalu wśród dzieci, które wypełnią kupony, 
rozlosowane zostaną nagrody. Wstęp na wszystkie wystawy, pokazy 
i warsztaty jest wolny.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na FB/ Festiwal 
Twórczości dla Dzieci oraz na stronach Urzędu Gminy Kosakowo 
i Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo. Organizatorzy: Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Kosakowo im. A. Necla, Kosakowskie Centrum Kultury, 
Projekt Edukacyjny Pajączek Łukasz

Patronat: Starosta Powiatu Puckiego, Wójt Gminy Kosakowo, 
Fundacja ABC XXI

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Festiwal Twórczości dla Dzieci „Karuzela Sztuki”

Lektura inaczej
6 lutego uczniowie klasy II a w nietypowy sposób podsumowali 

swoją wiedzę z omawianej lektury „Zaczarowana zagroda”. Treść 
lektury zainspirowała dzieci do wykonania lapbooka czyli własno-
ręcznie wykonanej „książki na kolanach”. Znalazły się w nim infor-
macje na temat Antarktydy, zwierząt żyjących na tym kontynen-
cie, a przede wszystkim na temat pingwinów, ale również zagadki, 
puzzle, ciekawostki przyrodnicze. A ponieważ kilka dni wcześniej 
poznaliśmy również Arktykę to część uczniów wykonała lapbooka 
pt.” Bieguny zimna”. Wycinania, klejenia i pisania było co niemiara, 
ale radości z tworzenia jeszcze więcej.

Przedszkole Publiczne 
w Dębogórzu

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
i Schroniska Młodzieżowego 
w Dębogórzu

Natomiast 15 marca w Rumi odbył się Międzyszkolny Konkurs 
Taneczny „Smyki tańczą do muzyki”. Z dębogórskiego przedszkola 
udział w konkursie wzięły dziewczynki z dwóch grup 5-latków. Dziew-
czynki z grupy „Rybek” zatańczyły piękny i delikatny „Taniec Kwiatów” 
Czajkowskiego i zdobyły 3 miejsce. Dziewczynki z grupy „Kangurków” 
zatańczyły natomiast energiczny i wesoły taniec do utworu „Can can” 
Offenbach’a i zdobyły 1 miejsce. 

Grupa „Kangurków” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Szkol-
nego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu wzięła udział w ogól-
nopolskiej akcji „Wyraźni na drodze”, która zorganizowana była przez 
Disney Junior i Fundację Marsz Zebry. Celem akcji jest nauczenie 

dzieci o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Przedszkolaki wzięły 
udział w zajęciach, dostały odblaski i nauczyły się, jak powinni zacho-
wywać się blisko ulicy i na przejściu dla pieszych. Praca plastyczna 
przygotowana przez dzieci została wyróżniona przez organizatorów 
i grupa zdobyła 1 miejsce. Dzieci otrzymały gry, puzzle i książeczki oraz 
kamizelki i węża odblaskowego. Główną nagrodą była również lekcja 
pokazowa przeprowadzona przez panie z Fundacji Marsz Zebry. 
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KONIEC FERII - CZYLI PORA NA ZMIANY
Do szkoły powrócili uczniowie i nauczyciele. W czasie wol-

nym przygotowano kilka zmian. W budynku 
w Kosakowie pojawiła się nowa strefa relak-
su. Dawne kanapy zastąpiły okrągłe stoliki, 
pojawiły się regały z nowymi grami planszo-
wymi, a na ścianie fototapeta. Zdając so-
bie sprawę jak ważna jest edukacyjna prze-
strzeń wprowadzane są nieustannie zmiany.

NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA
4 marca gościli w Kosakowie Bęsiu - Łu-

kasz Bęś i DJ YONAS - Jonatan Blank. Po-
znali się na jednym z festiwali i decydują 
się na współpracę jako RMC, RYM-CERZE. 
Rap mają we krwi- od dzieciaka się na nim 
wychowali, znając na pamięć wiele polskich 
i amerykańskich klasyków. Chcą grać dla 
polskiej publiki i mówić o tym czego do-
świadczyli. Bęsiu wymiksował się z używek 
równocześnie zaczynając drogę z muzyką. 
Yonas wybrał treningi piłki nożnej- mógł 
grać profesjonalnie- ale ostatecznie wybrał 
tworzenie muzyki. Ta właśnie pasja do mu-
zyki i rapu ich połączyła. Przy współpracy 
wspaniałych artystów stworzyli projekt- Nie 
zmarnuj swojego życia i takim przesłaniem 
odwiedzili szkołę w Kosakowie. Historia 
młodych ludzi i ich powrót na właściwe tory 
wzbudziły szacunek i zadumę wśród mło-
dzieży. Żadnego więcej zmarnowanego dnia! 
Wizytę zorganizowała pani Monika Kuciel.

 „SZKOŁA KREATYWNOŚCI I INNOWACJI 
2019” DLA POGÓRZA

Drużyna „Chrząszyszczaki” zajęła 7. miej-
sce podczas XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Kreatywności! Kiedy wyjeżdżali na zawody 
do Wrocławia wszyscy myśleli, że są sza-
leni. Okazało się, że będą musieli rywalizo-
wać z drużynami z oddziałów gimnazjalnych 
i szkół średnich - tak wygląda niestety regulamin. Podjęli jed-
nak walkę i zajęli 7. miejsce w Polsce! Szczęśliwa siódemka 
w debiucie to rewelacyjny wynik. 

Szkoła w Pogórzu wzięła udział w tym konkursie po raz 

pierwszy - i na pewno nie ostatni. Dyrekcja jest dumna z druży-
ny i ich trenerek - Urszuli Kozielskiej i Agnieszki Luniak-Laska. 

W uznaniu tego co pokazali, jaki poziom 
zaprezentowali, a także jak przedstawia-
ją się działania szkoły przyznano placówce 
zaszczytny tytuł „SZKOŁA KREATYWNOŚCI 
I INNOWACJI 2019”! W obecnym roku szkol-
nym w szkole w Pogórzu realizowanych jest 
aż 18 innowacji pedagogicznych.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE 
W KLASACH I-III

4 i 5 marca w szkole w Pogórzu odbyły 
się warsztaty profilaktyczne. W pierwszej 

części uczniowie mieli za zadanie stworzyć 
miasto z prawie 4000 drewnianych klocków. 
Wszyscy z zaangażowaniem i uśmiechem 
tworzyli budowle. Były wieże, kościoły, bloki, 
szkoły, sklepy, autostrady i drapacze chmur. 
W drugiej części prowadzący rozmawiał 
z dziećmi na temat szkodliwości dopalaczy, 
palenia papierosów i picia alkoholu.

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ 
WALENTYNKOWĄ

Głównym celem konkursu było rozwijanie 
wyobraźni, pobudzanie aktywności twórczej: 
plastycznej i językowej dzieci oraz kultywo-
wanie tradycji związanej ze świętowaniem 
Dnia Zakochanych. Wszystkie walentynkowe 
kartki ozdabiały salę językową do końca lu-
tego, następnie zostały przesłane uczniom 
ze szkoły w Turcji w ramach projektu e-Twin-
ning.

I miejsce Wiktoria Dołęga
II miejsce Wiktoria Drozd
II miejsce Klara Kerszka
III miejsce Wiktoria Markowska
III miejsce Emilia Nikielska
Wyróżnienia: Weronika Gamrot, Aleksan-

dra Krzemińska, Amelia Sokołowska, Monika Jańczuk, Domi-
nika Konkol, Oliwia Blankenburg,

Dziękujemy Wszystkim Laureatom, Wyróżnionym i Uczest-
nikom Konkursu.

SUKCES RECYTATORÓW Z MOSTÓW
Dnia 13 marca 2019 r. w Pucku odbył się Powiatowy Konkurs 

Recytatorski Poezji Polskiej. Wszyscy uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Mostach wyłonieni na etapie gminnym stanęli na 
wysokości zadania i wywalczyli miejsca na podium. W katego-
rii klas I-III Martyna Reszczyńska (kl. IIa) oraz Zofia Brzozo-
wicz (kl. IIIb) zdobyły drugie i trzecie miejsce. W kategorii klas 
IV-VI trzecie miejsce uzyskał Jakub Majchrowski z klasy Vd. 
Jesteśmy dumni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Mostach

Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami gimnazjalnymi
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11 lutego, odbyła się pierwsza tegoroczna akcja poboru krwi 
w Kosakowie! Liczby dnia: 
- 30 zarejestrowanych dawców,
- 24 osoby oddały krew, 
- 5 osób dołączyło do grona krwiodawców,

Z ŻYCIA SOŁECTW

16 lutego br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbyła się już 
po raz ósmy Zabawa karnawałowa dla dzieci z trzech sołectw: Dę-
bogórza, Dębogórza-Wybudowania i Kosakowa. Organizatorami 
balu byli Sołtysi. W zabawie, którą już tradycyjnie kapitalnie po-
prowadził pan Karol Dettlaff, uczestniczyło około sześćdziesięciu 
dzieci przebranych za przeróżne postaci. W programie imprezy 
nie zabrakło tańców i konkursów, a na stolikach różnych słodko-
ści. Wybrano Króla i Królową balu. Oprawę muzyczną przygotował 
Dawid Gruenholz z Kosakowskiego Centrum Kultury. Bal odbył się 
pod honorowym patronem Wójta Gminy oraz wsparciu Kosakow-
skiego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosa-
kowa. Szczególne podziękowania za współudział w organizacji 
należą się małżonce sołtysa Teresie Melzer.

Z kolei 28 lutego w Domu Kaszubskim dla Seniorów Dębogó-
rza oraz członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów odbył się wieczorek z okazji Tłustego Czwartku. Nie mo-
gło zabraknąć głównego bohatera dnia - czyli pysznych pączków, 
a także różnych innych smakołyków oraz lampki wina. Nadpro-
gramowe kalorie można było błyskawicznie spalić uczestnicząc 
w zabawie tanecznej. W trakcie imprezy Sołtys Józef Melzer wrę-

czył uroczyste podziękowania członkom Rady Sołeckiej Dębogó-
rza za całokształt pracy w czasie mijającej kadencji. 

2 marca br. odbyła się Zabawa Karnawałowa dla seniorów 
w Domu Kaszubskim przy muzyce na żywo: do tańca przygrywał 
zespół Brokat. Zabawa trwała do samego rana. 

Miło nam poinformować, że mieszkańcy Dębogórza: Mirosława, Ryszard i Mar-
cin Lipkowscy zostali finalistami XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik 
– Farmer Roku. Państwo Lipkowscy wraz z synem Marcinem prowadza 120-ha 
gospodarstwo, przejęte po rodzicach pana Ryszarda. Gospodarstwo ukierunko-
wane jest na opas bydła i produkcje żywca wołowego. W gospodarstwie u Pań-
stwa Lipkowskich 25 ha zajmują trwałe łąki. W uprawie stosuje się kwalifikowany 
materiał siewny. Poza roślinami na cele paszowe uprawia się rzepak. Gospodarze 
biorą udział w licznych szkoleniach, głównie związanych z tematyką dotyczącą 
produkcji żywca wołowego. Poza praca w gospodarstwie znajdują czas na zaan-
gażowanie w działalność lokalnej społeczności. Gratulujemy.

KOSAKOWKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
- 10 800 ml pobranej krwi! 
DZIĘKUJEMY! Kolejny pobór już 11 kwietnia (czwartek). 

DĘBOGÓRZE

Wyróżnienie 
dla Państwa Lipkowskich z Dębogórza
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SPORT

9 marca br. w nowoczesnej hali Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 
w Wejherowie rozegrany został kolejny turniej z cyklu: Lotos Griffin 
Cup o Puchar Prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Do rywali-
zacji przystąpiło 12 zespołów województwa pomorskiego, z roczników 
2012 i młodszych. W meczu o III miejsce Sztorm Kosakowo pokonał 3:1 
Dragon Bojano i ekipa z Kosakowa stanęła na najniższym podium so-
botniego turnieju, a dla większości chłopców z Kosakowa był to pierw-
szy turniej w życiu!

Zespół Sztormu po wcześniejszym losowaniu znalazł się w gru-
pie A, w której za przeciwników miał ekipy: 
Błękitnych Wejherowo, SAP-u Sopot oraz 
MKS-u Lwa Lębork. Po grupowych: 2 zwycię-
stwach i 1 porażce, Sztorm Kosakowo awanso-
wał do ćwierćfinału, w którym bezbramkowo 
zremisował z AP Marko-Gol Gdańsk i po wygra-
nych rzutach karnych znalazł się w pierwszej 
„czwórce” turnieju. W półfinale zespół z Kosa-
kowa przegrał z faworytem turnieju – Football 
Academy Gdańsk. Mimo wysokiej porażki 1:7, 
chłopcy nie poddawali się i grali do końca, a w meczu o III miejsce wy-
grali 3:1 z Dragonem Bojano.

Sztorm Kosakowo (r.2012) zagrał w składzie: Dawid Behrendt, Jan 
Chychlik, Krzysztof Drozd, Szymon Gajewski, Kacper Gotowski, Igor 
Kreft, Ignacy Orzeszek. Trener prowadzący: Krystian Pobłocki.

Trwa nabór uzupełniający do grupy Junior B Sztormu Kosakowo 
– chłopcy z roczników 2003, 2004 i 2005. Zgłoszenia przyjmuje tre-
ner Adrian Niewiadomski (tel. 606 230 977). Nabór do roczników 2006 
i 2007 – poziom dla zaawansowanych i początkujących. Kontakt: tre-
ner Michał Michalski (tel. 507 625 650). Rocznik 2008/2009 zaprasza 
wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi zespołu. Zajęcia pro-
wadzone są przez trzech wykwalifikowanych trenerów z ogromnym 
zapałem do szkolenia dzieci. Treningi dostosowane są do umiejętno-
ści dziecka. Każdy z przybyłych adeptów znajdzie radość w treningu. 
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. 

W sobotę 16 marca do rozgrywek przystąpili zawodnicy V ligi. GKS 
Sztorm Kosakowo mimo wyrównanej pierwszej połowy uległ wyżej no-
towanej Wietcisy Skarszewy. Warto wspomnieć, że mecz obserwował 
były Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej (w latach 1999-2008) i arbi-
ter międzynarodowy – Michał Listkiewicz, a wśród kibiców nie zabra-
kło Radnego Powiatu Puckiego Jerzego Włudzika. Najbliższe mecze 
w Kosakowie (początek wszystkich gier o godz. 12.00) Sztorm roze-
gra: 30.03. z Zenitem Łęczyce, 13.04. z Orłem Trąbki Wielkie i 27.04. 
z obecnym liderem tabeli – MKS-em Władysławowo (będą to derby 
powiatu puckiego).

III miejsce rocznika 2012 
Sztormu Kosakowo 

na Lotos Griffin Cup!

Nabór do grup młodzieżowych 
Sztormu Kosakowo

Inauguracja rundy wiosennej przy Złotych Piaskach
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Zapraszamy na treningi Gminnego Klubu Sportowego Sztorm Ko-
sakowo!
- zajęcia ogólnorozwojowe z piłkami dla najmłodszych chłopców 
i dziewczynek.
- małe grupy, przy-
najmniej dwóch tre-
nerów na każdych 
zajęciach.
- dobra zabawa 
i przyjazna atmosfe-
ra.
- treningi piłkarskie 
na wysokim pozio-
mie dla starszych, 
grupy dobrane pozio-
mem umiejętności.

- pierwsze dwa 
tygodnie darmowe!

Kontakt: trener 
Paweł Formella, tel. 
608 272 212.

Zespół Hito Sushi, reprezentujący Gminę Kosakowo na XIV Mistrzo-
stwach Powiatu Puckiego w Futsalu „Kibol-Cup 2019” (3 marca 2019 r.), 
zdobył brązowy medal! W meczu o III miejsce pokonał 1:0 Zatokę Puck. 
W najlepszej ósemce mistrzostw znalazła się jeszcze drużyna Celstanu 
Kosakowo, która w ćwierćfinale przegrała 0:2 z Hito Sushi. Mistrzostwa 
odbyły się w Hali Ośrodka Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo” we 
Władysławowie, 3 marca br., a wzięło w nich udział 15 najlepszych fut-
salowych drużyn z terenu powiatu puckiego.

Na meczach grupowych swój udział w turnieju zakończyły pozosta-
łe dwie drużyny z Gminy Kosakowo: Mistral Pogórze oraz Dębogórze 
Wybudowanie. Triumfatorem mistrzostw okazał się w tym roku zespół 
z ligi puckiej – Bajadera, który w finale pokonał 2:0 zespół z ligi władysła-
wowskiej – Kandydatów. 

Honorowy patronat nad mistrzostwami objął Burmistrz Włady-
sławowa Roman Kużel, puchar za II miejsce ufundował Wójt Gminy 
Puck Tadeusz Puszkarczuk, puchar za III miejsce – Wójt Gminy Kosa-
kowo Marcin Majek, puchar za IV miejsce – Przew. RG Zrzeszenia LZS 
w Pucku Jerzy Tkaczyk. Statuetkę dla najlepszego strzelca ufundował 
Dyrektor CKPiS we Władysławowie Grzegorz Białas, a dla najlepszego 
bramkarza – Z-ca Dyrektora CKPiS we Władysławowie Janusz Nowic-
ki, który tradycyjnie prowadził całą imprezę.

Wszystkie wyniki dostępne są na stronie: www.cup.kibol.pl oraz 
www.gminakosakowo.pl/sport

Pierwszy tydzień to dochodzeniowy obóz rocznika 2010 i młod-
szych. Obóz zorganizowaliśmy dla naszych najmłodszych adeptów piłki 
nożnej w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Dębogórzu. Dzieci miały 
bardzo bogaty program zajęć. Oprócz typowych zajęć sportowych, 
w które były wplecione zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i różnego ro-
dzaju atrakcje, chociażby wyjazd to Tag Areny. 

Drugi tydzień to typowy obóz zimowy wyjazdowy dla dwóch grup 
roczniki 2008/09 i 2004/05. Gościliśmy w Centrum Sportu Gniewino 
Hotel Mistral tam gdzie na Euro 2012 stacjonowała Reprezentacja Hisz-
panii. Co by nie powiedzieć o tym miejscu to zawsze i wszystko w sa-
mych superlatywach. 

Obie drużyny rozegrały mecze kontrolne, które sztabowi szkolenio-
wemu dały cenny materiał przed zbliżającymi się rozgrywkami ligowy-
mi. 

Oba obozy można zaliczyć do bardzo udanych, co najważniejsze 
że zawodnicy wrócili zdrowi bez kontuzji, bogatsi o kolejny bagaż do-
świadczeń sportowych i nie tylko. Na zakończenie obu obozów jego 
uczestnicy otrzymali klubowe czapki na najmłodsi dodatkowo okolicz-
nościowe medale. 

Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce Pani Dyrektor ZSP 
w Dębogórzu Dębogórzu Halinie Foltynowicz oraz Wice Wójtowi Mar-
cinowi Kopitzkiemu oraz całej obsłudze Hotelu Mistral w Gniewinie za 
zapewnienie nam bardzo miłego i niezapomnianego pobytu – Prezes 
UKS Lider Dębogórze Andrzej Zawadzki. 

Rodzicu – Zawodniku – Zawodniczko !!
Zapraszamy serdecznie w nasze szeregi, ruszyły wiosenne nabory 

uzupełniające:
3 – 5 latki UKS Lider KIDS Roczniki 2010/2011 i młodsze, Roczniki 

2007/2008/2009, Rocznik 2003/2004/2005/2006
Telefon kontaktowy 888 095 035 Email: liderdebogorze@onet.pl, 

www.lider.sportbm.com 
„Pierwsza zasada życia, NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ !! Druga – ZAWA-

SZE PAMIĘTAJ O PIERWSZEJ !!”
Zagraj z UKS Lider Dębogórze – Czekamy na Was! 

Rocznik 2011 Sztormu Kosakowo 
zaprasza na treningi

XIV Kibol-Cup – Hito Sushi 
z brązowym medalem!

Podsumowanie okresu
ferii zimowych 

w UKS Lider Dębogórze
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Już stało się tradycją, że przed rozgrywkami cały nasz UKS spotyka 
się na integracyjnym spotkaniu wszystkich naszych grup młodzieżo-
wych Spotkanie całego grona piłkarzy, piłkarek i trenerów Lidera Dę-
bogórze zakotwiczyliśmy tym razem w Rumi w TAG ARENIE. Wspólną 
zabawę zatytułowaliśmy „ Noc z piłką nożną w Tag Arenie”. 

Wszystkie nasze drużyny miały noc niezapomnianych wrażeń, 
wspólnie zorganizowanych z Tag Areną. W skład niezapominajek 
wchodzą między innymi: wspólne i grupowe warsztaty; wspólne „sza-
manie” pizza;Laser Tag i Archery Tag; Nocne błądzenie w Labiryncie 
(podchody); Soccer Arena; Biwak Arena; projekcja filmowa; to tylko ra-
mówka tego co było. Wspaniałe przeżycia, nie tylko sportowe wnoszą 
coś nowego w nasz plan pracy z młodzieżą. 

Serdeczne podziękowania dla Rodziców naszych adeptów, za nie-
ustanne zaufanie i wsparcie naszego projektu „Noc z piłką nożną w Tag 
Arenie”. Kolejne podziękowania kierujemy dla całego sztabu ludzi ob-
sługujących Tag Arenę Rumia i umożliwienie nam niezapomnianego 
pobytu. 

W imieniu swoim i Zarządu UKS Lider Dębogórze kieruję podziękowa-
nia przede wszystkim do Rodziców naszych zawodników i do ich samych, 
a również do całej obsługi Tag Areny Rumia. Nie zapominając o sztabie 
szkoleniowym bez którego nie było by nic. Panowie Trenerzy dziękuje ! 

17.02. w Rewie spotkały się 83 pary, które postanowiły pobiec 
w Walentynkowym Biegu Parami.

Był to bieg na dystansie 3,5 km, którego trasa przebiegała ulica-
mi Rewy oraz plażą, wzdłuż linii brzegowej. Start i Meta znajdowały 
się naprzeciwko siedziby sponsora głównego-Hotelu Skipper. Bieg 
otworzył wystrzałem Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek.

Przed biegiem głównym odbył się Bieg Malucha z podziałem na 
kategorie wiekowe. Wszystkie dzieci na mecie otrzymały pamiątko-
wy medal oraz nagrody od sponsorów, m.in. wstęp na basen Hotelu 
Skipper. 

W Biegu Głównym wszystkie pary otrzymały pamiątkowe, spe-
cjalnie przygotowane na tę okazję medale w kształcie serca. Nagrody 
przyznawane były dla najlepszych par od I do III miejsca w kategorii 
Open i od I do III w kategorii mieszkańcy Gminy Kosakowo.

Najlepszą parą w klasyfikacji generalnej okazali się mieszkańcy 
Gminy Kosakowo – Hanna Jarska i Sobiesław Przybylski z Dębogórza, 

drugie miejsce zajęła para Magdalena Roraf i Marek Roraf  z Celbowa 
, a na trzecim miejscu na metę wbiegli Dominika Kankowska i Bartek 
Byczk z Luzina . 

Wśród mieszkańców Gminy Kosakowo pierwsze miejsce wybie-
gali: Katarzyna i Jacek Owczarek (Kosakowo), jako drudzy linię mety 
przekroczyli: Justyna Kaniewska i Andrzej Śliwiński (Kosakowo), 
a trzecie miejsce zajęli: Katarzyna Gogulska-Nowak i Andrzej Nowak 
(Suchy Dwór).

Nagrody na mecie wręczali Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, 
zastepca Wójta Marcin Kopitzki, wraz z prowadzącą imprezę Anną 
Padée. 

Na wszystkich uczestników, którzy ukończyli bieg czekał pamiąt-
kowy medal, ciepła herbata, kawa, napoje i wspólne zdjęcia z Retro 
Fotobudki. Wśród uczestników rozlosowano również nagrody od 
sponsorów imprezy.

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w zabezpieczeniu 
imprezy Policji Powiatowej z Pucka oraz Policji 
z Gminy Kosakowo.

Załączamy również podziękowania dla patro-
nów medialnych: TV Kosakowo, Telewizji TTM.

Podziękowania składamy również firmie ICC 
TIME z Redy – pomysłodawcy i współorganiza-
torowi biegu oraz sponsorom imprezy: Sponso-
rowi Głównemu: Hotelowi Skipper i Restauracji 
Bukszpryt z Rewy, Wójtowi Gminy Kosakowo, 
Skimondo z Gdańska, Kino7D z Redy, Crazy Carts 
z Rumii, Crossbox Kaszuby z Rumi, Premium 
Gym z Rumi, Hito Sushi z Redy, JumpCity z Ru-
mii,   Restauracji Dos Amigos z Rumii, salono-
wi piękności Arkesia z Rumii, Meblom Wiwa 
z Wejherowa, firmie Nata, producentowi napojów 
energetycznych Pitbull za ufundowanie nagród 
dla par. Do zobaczenia za rok!

Integracja w Tag Arenie Rumia

„Jeżeli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz również tego dokonać” - 
Andrzej Zawadzki Prezes UKS Lider Dębogórze. 

Drugi Walentynkowy Bieg Parami za nami
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10 marca odbył się II Kosakowski Turniej Siatkówki Halowej 
Mixtów. Impreza, nad którą Patronat Honorowy objął Wójt Gminy 
Kosakowo Marcin Majek, została zorganizowana przez Stowarzysze-
nie Aktywne Kosakowo oraz Referat ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji 
Urzędu Gminy Kosakowo.

Podobnie jak w ubiegłej edycji, limit miejsc został wyczerpany już 
w dniu uruchomienia zapisów.

Dwanaście drużyn z całego trójmiasta 
walczyło o tytuł tej najlepszej pod okiem 
Gościa Specjalnego, wielokrotnego re-
prezentanta Polski, Mistrza Europy i Wi-
ce-Mistrza Świata, Daniela Plińskiego.

Turniej rozgrywany był systemem 
mixtów (zespołów mieszanych). W każ-
dym zespole musiały przebywać jedno-
cześnie na boisku przynajmniej 2 kobiety.

Po zaciętej rywalizacji wygrał zespół SO SORRY z Gdańska. Dru-
gie miejsce przypadło MUSTANGOM, zaś trzecie Karrambie Gdynia.

Podziękowania dla Projektu Zdrowie Kosakowo, które ufundo-
wało nagrody dla najlepszych zawodników.

Klasyfikacja generalna turnieju: 1. So Sorry, 2. Mustangi, 3. Kar-
ramba Team, 4. High Five, 5. Aktywne Kosakowo, 6. Chillbeachersi, 

7. Tufi Team, 8. Gnojce, 9. Nieloty, 10-12 
Team Dębogórze, Canarinhos, Kiss My 
Ace

Wyróżnienia indywidualne: Sta-
tuetka MVP mężczyzn trafiła do 
zawodnika Tomasza Karpowicza 
(MUSTANGI), Statuetka MVP kobiet przy-
padła Magdalenie Antoniak (SO SORRY) 
Nagrodę specjalną Daniela Plińskiego 
uhonorowany został Paweł Andrzejczak 
(SO SORRY)

3 marca poprzez organizację drugiej edycji Biegu Tropem Wilczym 
– Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczciliśmy w Gminie Kosakowo 
pamięć Żołnierzy Wyklętych.

Bieg zorganizowano we współpracy z Fundacją Wolność i Demo-
kracja, The North Event, pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej 
oddział w Gdańsku.

Dziękujemy Inicjatorowi biegu, Radnemu Gminy Kosakowo – Panu 
Michałowi Przysieckiemu za pomysł i zaangażowanie organizacyjne. 
Dziękujemy również Panu Arturowi Chomiczowi z Instytutu Pamięci Na-
rodowej oddział Gdańsk za wygłoszenie krótkiej lekcji historii dotyczącej 
Żołnierzy Wyklętych.

Tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku, w którym zgi-
nął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla 
wszystkich organizatorów – przebiegał po ścieżce pieszo-rowerowej 
Pierwoszyno-Kosakowo. Pobiegło 160 uczestników zarówno dzieci, 
młodzież jak i dorośli.

Każdy z zawodników przekraczających linię mety otrzymal okolicz-
nościowy medal. Uczestnicy mieli niebywałą okazję zapoznać się z wy-
stawą historyczną pt. „V Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu” 
oraz otrzymać darmowe gadżety i materiały edukacyjne od patrona 
i sponsorów.

Po zakończeniu biegu odbył się konkurs wiedzy na temat Żołnierzy 
Wyklętych,  w którym do wygrania były m.in. gry edukacyjne, książki, 
kalendarze, ryngrafy i gadżety od IPN Gdańsk, Muzeum Żołnierzy Wy-
klętych  i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych w Ostrołęce oraz Gminy Kosakowo, którym serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie. Każdy z uczestników po sportowych zmaganiach 
otrzymał ciepły posiłek w postaci grochówki, kawę lub herbatę.

Organizatorzy serdecznie dziękują za nieocenioną pomoc pracow-
nikom PEKO i panu Bartoszowi Bartnickiemu ze Stowarzyszenia Port 
Mechelinki oraz Panu Mateuszowi Szmidt mieszkańcowi Pogórza.

II Kosakowski Turniej 
Siatkówki Halowej 

Mixtów

Druga edycja Biegu Tropem Wilczym 
– Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych



 BIULETYN GMINY KOSAKOWO                                                                                                                                                                                                 www.kosakowo.pl  

Nr 4/201926

Wójt Gminy Marcin Majek zaprasza na Turniej Tenisa Stołowego. Gry 
odbędą w Hali Sportowej przy Centrum Sportowym Kosakowo (ul. Że-
romskiego 11): w niedzielę 7 kwietnia 2019. Początek gier – godz. 10.00, 
zakończenie – około 14.00.

W zawodach prowadzona 
będzie klasyfikacja wieko-
wa (dorośli i młodzież szkol-
na). Udział w Turnieju jest 
bezpłatny. Zapisy przyjmuje 
Referat ds. Sportu, Turysty-
ki i Rekreacji Urzędu Gminy 
Kosakowo (tel. 58 679 23 90; 
e-mail: sport@kosakowo.pl). 
Możliwe będą również zapisy 
na miejscu w dniu zawodów (7 
kwietnia 2019 r.) w godz. 9.00 
- 9.30. Zawodników przed 
wejściem do hali obowiązuje 
zmienne obuwie sportowe. 
Regulamin zawodów dostęp-
ny na stronie www.gminako-
sakowo.pl

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik 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 pierwszy tydzień miesiąca. Nakład 5.100 egz.

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;
- Biuro Polityki Społecznej tel. 58 732 50 16 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 58 620 82 02
- Szkoła Podstawowa w Pogórzy z oddziałami gimnazjalnymi – dyrektor Rafał 

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 Patu-

rej, tel. 58 735 46 56;
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo – prezes Danuta 

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” Andrzej Zawadzki, tel. 888 

095 035 
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – prezes Wojciech 

Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkolenia Janusz Frącko-

wiak, tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz Wiesław Chojnacki, 

tel. 696 532 152. 

Telefony alarmowe:
- Straż Gminna 58 732 50 11
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Kosakowo 698 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy Kosakowo 58 660 

43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie 679 13 97/674 53 91
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. 58 625 47 47
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 507 159 482
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni – 261 263 783
 985 Ratownictwo Morskie, 997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie 

Ratunkowe

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

Bolesław Badziong z Mostów, lat 70
Danuta Mikicka z Pierwoszyna , lat 93
Józefa Piepke z Pierwoszyna, lat 97

Janina Pięczk z Dębogórza, lat 70
Ludgarda Skelnik z Mostów, lat 97
Karol Stankiewicz z Mostów, lat 80

Podziękowania
Organizatorzy „Gwiazdkowej Niespodzianki” składają po-
dziękowania sponsorom Panom Józefowi Melzerowi, An-
toniemu Strzelcowi, Mirosławowi Markowi, Andrzejowi Śli-
wińskiemu oraz za wsparcie i przychylność Pani Mirosławie 
Piotrowskiej. 

Turniej Tenisa Stołowego
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY KALENDARZ IMPREZ 

KWIECIEŃ 2019
Pn.-Wt. 01-
02.04.2019 10:00 Gminne Eliminacje Konkursu „Bezpieczeństwo Ruchu 

Drogowego” ZSPiSSM w Dębogórzu ZSPiSSM w Dębogórzu

Sob. 06.04.2019 10:00 Rozpoczęcie kursu na sternika motorowodnego i żeglarza 
jachtowego Yacht-Club Rewa Hala Centrum Sportowego  

w Kosakowie

 Nd. 07.04.2019 11:00 Zakończenie sezonu morsowania Wójt Gminy,  
Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki

Nd. 07.04.2019 10:00 Turniej Tenisa Stołowego Wójt Gminy Hala Centrum Sportowego  
w Kosakowie

Czw. 11.04.2019 9:00-13:00 Pobór krwi w Kosakowie Kosakowski Klub Honorowych Dawców Krwi Parking przed Urzędem Gminy  
w Kosakowie

Czw. 11.04.2019 17:00 Wernisaż malarstwa Justyny Rucińskiej Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Pt. 12.04.2019 17:00 Warsztaty kreatywne dla każdego „Wiosenne przebudzenie” Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

Nd. 14.04.2019 18:00 Spektakl Teatralny Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo
„Wyspa surykatek” Wójt Gminy, Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo 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.

Sob. 27.04.2019 18:00 Koncert Joanny Aleksandrowicz  Wójt Gminy,
Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

Pn. 29.04.2019 10:00 Konkurs recytatorski „Rodnô Mòwa” Wójt Gminy
ZKP o/Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów  
w Kosakowie

MAJ 2019
Czw. 02.05.2019 10:00 „Dzień Flagi” ZKP o/Dębogórze-Kosakowo, Biblioteka w Kosakowie oraz 

Kosakowskie Centrum Kultury
Przemarsz z plaży w Mechelinkach do Krzyża 

Morskiego w Rewie

Śr. 08.05.2019 12:30 74 Rocznica zakończenia II Wojny Światowej w Europie Wójt Gminy Złożenie wiązanek i kwiatów w Kwaterze Żołnierzy 
Września 1939

Sob. 11.05.2019 11:00 Uroczyste otwarcie Sezonu Żeglarskiego Yacht-Club Rewa Przystań w Rewie

Nd. 12.05.2019 9:00 Szachowa Majówka Wójt Gminy,  
Akademia Szachowa 8x8

Gminny Dom Kultury  
w Pierwoszynie

Śr. 15.05.2019 17:00 Biesiada w Checzy ZKP o/Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów  
w Kosakowie

Czw. 16.05.2019 9:00 Festiwal Piosenki Dziecięcej  
„Rozśpiewane promyki - Słoneczna Melodia

Wójt Gminy,
Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

Sob. 18.05.2019 09:00-16:00 Akademickie Mistrzostwa Pomorza Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Sob. 18.05.2019 10:00 Biegowe Grand-Prix Powiatu Puckiego Wójt Gminy Mechelinki przy plaży

Sob. 18.05.2019 9:00 – 13:00 XII Turniej Siatkówki Plażowej ,,Kosakowo Volley” Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo, Sołtys Kosakowa Boisko do siatkówki plażowej przy 
ul. Nad Stawem w Kosakowie

Nd,
19.05.2019 11:00 Mistrzostwa Gminy Kosakowo w Piłce Nożnej Kosakowiak Cup

Andrzej Śliwiński-Przewodniczący Rady Gminy, Michał 
Przysiecki Radny Gminy, Referat ds. Sportu, Turystyki i 

Rekreacji
/informacja wkrótce/

Pt. 24.05.2019 16:00 Egzamin na sternika motorowodnego Yacht-Club Rewa Yacht-Club Rewa

Pt. 24.05.2019 11:00-15:00 Festiwal Twórczości dla dzieci - Karuzela Sztuki  
„Jak Babcia była wnuczką”

Biblioteka w Kosakowie
Projekt Edukacyjny Pajączek Łukasz oraz

Kosakowskie Centrum Kultury

Gminny Dom Kultury  
w Pierwoszynie

Sob. 25.05.2019 10:00-16:00 Festiwal Twórczości dla dzieci - Karuzela Sztuki
Biblioteka w Kosakowie

Projekt Edukacyjny Pajączek Łukasz oraz
Kosakowskie Centrum Kultury

Gminny Dom Kultury  
w Pierwoszynie

Sob. 25.05.2019 12:00 Mistrzostwa Gminy Kosakowo od dwuboju do pięcioboju  
o Puchar Wójta Gminy

Wójt Gminy, Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju 
Nowoczesnego 

Hala Centrum Sportowego  
w Kosakowie

Pt. 31.05.2019 10:00 Mistrzostwa Gminy Kosakowo w pływaniu Wójt Gminy Kosakowo,  
MUKS Kosakowo

Hala Centrum Sportowego  
w Kosakowie
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Są takie miejsca, są tacy ludzie...

Kolejny bohater naszego cyklu ma tak ciekawą biografię, że swo-
je doświadczenia mógłby porozdzielać kilku osobom – i dla każdej 
z nich znaleźlibyśmy miejsce w niniejszym cyklu Biuletynu. Urodzony 
w Ząbkowicach Śląskich koło Wrocławia, bardzo szybko zafascy-
nował się światem wodnym. Trenował pływanie szybkie w płetwach 
w WKS Flota, osiągając medalowe sukcesy. Następnie został in-
struktorem zajmującym się głównie trenowaniem dzieci i młodzieży. 
Dostał propozycję przejścia do Morskiej Jednostki Działań Specjal-
nych FORMOZA, gdzie podczas swojej służby wyjechał między innymi 
na misję w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Zatoce 
Perskiej. Za tę misję został odznaczony przez prezydenta Krzyżem za 
Dzielność. 

W 2006 r. założył Centrum Nurkowania i Turystyki Aktywnej „Tica-
da” prowadzące szkolenia w zakresie nurkowania, ratownictwa wod-
nego, nauki i doskonalenia pływania dla dorosłych, strzelectwa, spły-
wów kajakowych oraz wspinaczki skałkowej. W pasjach i działaniach 

dzielnie wspiera rodzina: małżonka Monika z domu Woźniak oraz 
17-letni syn Aleksander, który już teraz powoli idzie śladami rodziców. 

Od pięciu lat mieszkaniec Suchego Dworu ze zgoła niebagatel-
nymi zainteresowaniami: obok nurkowania oraz pływania również 
narciarstwo, fotografia podwodna, kajakarstwo morskie, wspinacz-
ki i sporty ekstremalne – niebanalne tym bardziej, że pan Sebastian 
Borek jest już na zasłużonej emeryturze. To człowiek, który – jak to 
się mawia – bezczynnie nie usiedzi. Zatem wciela w życie swój po-
mysł na gminę Kosakowo. Zaczęło się od grupy znajomych oraz są-
siadów – i zachęcania do aktywnego trybu życia, zawsze blisko wody: 
pływanie, nurkowanie, morsowanie. W sezonie letnim kajaki morskie. 
Nie trzeba dodawać, że grupa rozrastała się błyskawicznie. Na tyle, 
że w marcu 2018 r. postanowiono założyć Stowarzyszenie Morska 
Baza Szkoleniowa Mechelinki. Sportowym wyzwaniom towarzyszą 
cykliczne pikniki integracyjne oraz wspólne wyprawy. Co trzeba 
zrobić, żeby dołączyć? Po prostu się skontaktować. Fascynującym 

światem podwodnym pan Sebastian chciałby się podzielić z ludźmi, 
jednocześnie udowadniając, że ów świat jest osiągalny niemal dla 
każdego. Dlatego właśnie tak ważne miejsce wśród zainteresowań 
bohatera ostatniej strony niniejszego wydania Biuletynu zajmuje fo-
tografia podwodna. Oczywiście im głębiej, tym ciemniej i – na pierw-
szy rzut oka – mniej kolorowo. Najdłużej utrzymuje się kolor niebieski 
– tłumaczy pan Sebastian – ale jak już się wszystko to podświetli, to 
kolorystyka tego, co tam widzimy, jest absolutnie wyjątkowa. 

Sport i wodny świat wypełniają życie Sebastiana Borka bardzo 
szczelnie. Ale między tymi szczelinami znajduje się czas na fotogra-
fię lotniczą (dron), wycieczki w góry – najlepiej najmniej uczęszcza-

nymi szlakami Bieszczad, narty skiturowe (czyli służące do takiego 
przemieszczania się po terenie górskim, gdzie występują zarówno 
odcinki płaskie, jak i strome podejścia oraz zjazdy – takie narty mu-
szą zatem łączyć funkcjonalność nart zjazdowych oraz biegowych). 
Legendarne królestwo Atlantydy zostało, jak dobrze wiemy, zalane 
wodami. Dla ludzi z prawdziwą i niezwykłą pasją – takich jak pan Se-
bastian – tym lepiej. 

SEBASTIAN BOREK
współzałożyciel Stowarzyszenia Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki


