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Uchwały podjęte podczas XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 27 czerwca 2019 r.

Uchwały podjęte podczas XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 2 lipca 2019 r.

1. Uchwała Nr XVI/111/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z dnia 27 czerwca 2019 
roku w sprawie: udzielenia wotum za-
ufania Wójtowi Gminy Kosakowo;
2. Uchwała Nr XVI/112/2019 Rady Gminy 

1. Uchwała Nr XVII/114/2019 Rady 
Gminy Kosakowo z  dnia 2 lipca 2019 
roku w  sprawie: zaopiniowania pro-
jektu zarządzenia Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni w sprawie określe-
nia granic pasa technicznego na tere-
nie gminy Kosakowo;

2. Uchwała Nr XVII/115/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 2 lipca 2019 roku 
w  sprawie: uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego części obrębu Pogórze gm. Kosa-

Kosakowo z dnia 27 czerwca 2019 roku 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego gminy Kosakowo za 2018 r. 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu gminy Kosakowo za 2018 r.;

kowo, w rejonie ulic: Wiejskiej, Ks. Jana 
Twardowskiego i Kościuszki;

3. Uchwała Nr XVII/116/2019 Rady 
Gminy Kosakowo z  dnia 2 lipca 2019 
roku w sprawie: uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego części obrębu Pogórze 
w gminie Kosakowo, rejon ulic: Dorsza, 
Kościuszki i Staszica;

4. Uchwała Nr XVII/117/2019 Rady 
Gminy Kosakowo z  dnia 2 lipca 2019 

3. Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady 
Gminy Kosakowo z  dnia 27 czerwca 
2019 roku w  sprawie: udzielenia ab-
solutorium Wójtowi Gminy Kosakowo 
za 2018 rok.

roku w sprawie: nadania nazwy GŁO-
GOWA ulicy położonej we wsi MOSTY 
na terenie gminy Kosakowo;

5. Uchwała Nr XVII/118/2019 Rady 
Gminy Kosakowo z  dnia 2 lipca 2019 
roku w sprawie: zmian w Statucie „Ko-
sakowskiego Centrum Kultury”;

6. Uchwała Nr XVII/119/2019 Rady 
Gminy Kosakowo z  dnia 2 lipca 2019 
roku w sprawie: zmiany budżetu gmi-
ny Kosakowo na rok 2019.

Odznaczenia za zasługi  
w działalności na rzecz  
społeczności lokalnej

W  dniu 17 lipca br.  podczas konferencji pn.  „Rola Sołty-
sów we  wdrażaniu programów nowej perspektywy budżeto-
wej UE na lata 2021-2027 Europa Zrównoważonego Rozwoju” 
odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.  
W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonała minister Ha-
lina Szymańska.

Złoty Krzyż Zasługi za  działalność na  rzecz społeczności 
lokalnej otrzymał pan Józef Melzer, który  od  2007 roku jest 
sołtysem wsi Dębogórze i jednocześnie od 2017 roku Radnym 
Gminy Kosakowo. Gratulujemy Panie Józefie!

RADA GMINY KOSAKOWO

Rada Gminy Kosakowo udzieliła 
Wójtowi Gminy Marcinowi Majek 

absolutorium za rok 2018
Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z  wy-

konania budżetu za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym za 
rok 2018, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Gdańsku 
o sprawozdaniu finansowym, raportem o stanie Gminy Kosa-
kowo oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzie-
lenia absolutorium Wójtowi wraz z  opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, bezwzględną większością głosów udzieliła 
Wójtowi Marcinowi Majek absolutorium z wykonania obowiąz-
ków za rok 2018.
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Nowy Sekretarz Gminy Podziękowania, kwiaty i  łzy wzruszenia. Takie emocje to-
warzyszyły XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 
27 czerwca br., podczas której Wójt wraz z  Radą Gminy po-
dziękowali za długoletnią pracę na rzecz samorządu i miesz-
kańców Gminy Kosakowo przechodzącej na emeryturę do-
tychczasowej Sekretarz Gminy p. Krystynie Schmidt. 

Funkcję Sekretarza pełniła nieprzerwanie przez osiemna-
ście lat, dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym, or-
ganizując pracę urzędu, współpracując m.in. z  organizacjami 
pozarządowymi i sołectwami. 

Od 25 lipca br. funkcję Sekretarza Gminy pełni p. Ewelina 
Paszke, związana z gminnym samorządem od 2006 r. Zdobyła 
wieloletnie doświadczenie, wykonując pracę na różnych sta-
nowiskach w  strukturze urzędu, ostatnie lata na stanowisku 
kierownika Kancelarii Wójta, realizując m.in. politykę infor-
macyjną gminy, organizując kontakty z  parlamentarzystami, 
przedstawicielami rządu, marszałkiem województwa, sta-
rostą, radnymi, sołtysami, przedstawicielami gmin, wojska 
i  przedsiębiorcami. Z  wykształcenia socjolog o  specjalności 
samorządowej.

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Okręgu Wyborczego NR 76 w Kosakowie
W związku z informacją zamieszczoną w Biuletynie Rady 

i Wójta Gminy Kosakowo nr 7/2019, Lipiec 2019 o wyborach 
do Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej w dniu 
28 lipca 2019 r., informujemy, iż kandydatem na członka Rady 
Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w powiecie Puck była 
Pani Wanda Krause z Pierwoszyna.

Zgodnie z  § 14 ust. 3 uchwały 1/2019 KRIR jeżeli w danym 

okręgu wyborczym w  gminie w  wyborach do  rady powia-
towej izby zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie 
mandatów wybieranych w  danym okręgu wyborczym lub 
od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wy-
branych członków rady powiatowej komisja okręgowa uzna-
je zarejestrowanych kandydatów. Zatem gratulujemy Pani 
Wandzie Krause.

We współpracy z  Gmina Kosakowo, Gmina Puck, Miasto 
Puck i Powiat Pucki uruchamiana jest nowa linia autobusowa 
numer 667 o  charakterze użyteczności publicznej na trasie 
z Pogórza – Pogórza Górnego (granica z Gdynią) przez Kosako-
wo i Mrzezino do Pucka. Autobusy na tej trasie kursować będą 
przez cały rok (również w okresie letnich wakacji szkolnych) od 
poniedziałku do piątku tj. bez sobót i niedziel. 

Odjazdy z  Pucka do Pogórza – Pogórza Górnego (granica 
z Gdynią): 06:00 08:00 11:30 14:50 16:10

Odjazdy z Pogórza – Pogórza Górnego (granica z Gdynią) do 
Pucka: 07:00 08:40 12:10 15:30 17:00

Odjazdy z przystanku „Kosakowo, Urząd Gminy” do Pucka: 
07:05 08:45 12:15 15:35 17:05

Ważne: odjazdy autobusów z Pogórza – Pogórza Górnego 
do Pucka (w  kierunku Kosakowa) odbywać się będą z  przy-
stanku ZKM jak dla autobusów linii 146 i 173 w kierunku Gdyni 
(tj. przeciwnie do kierunku jazdy). Po obsłużeniu przystanku 
początkowego autobusy zawrócą i  pojadą w  kierunku Kosa-
kowa (i dalej do Pucka).

Z pętli autobusowej na Pogórzu – Pogórzu Górnym w kie-
runku Centrum Gdyni z wysoką częstotliwością kursują au-
tobusy komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni (między innymi linie autobu-
sowe oznaczone numerami 105, 146, 173, 194) – w związku 
z czym przystanek ten jest dobrym miejscem umożliwiają-

cym przesiadkę celem kontynuowania dalszych podróży po 
mieście.

Zaznaczyć należy, że w  autobusie linii 667 obowiązuje 
odrębna taryfa opłat ustalona z  Powiatem Puckim i  zbieżna 
z obowiązującym cennikiem PKS Gdynia. Ograniczony jest za-
tem dostęp do przejazdów na podstawie biletów ulgowych (nie 
ma przejazdów bezpłatnych dla uczniów, seniorów, czy osób 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). 
Na linii 667 na całej trasie nie są honorowane bilety emitowane 
przez ZKM Gdynia, jak i nie są honorowane bilety metropolital-
ne emitowane przez MZKZG.

Sprawdź obowiązujący w komunikacji regionalnej organi-
zowanej przez PKS Gdynia cennik biletów oraz wykaz upraw-
nień do przejazdów ulgowych pod zakładką „Bilety i  ulgi” na 
naszej stronie internetowej: https://www.pksgdynia.pl/PL/
bilety_i_ulgi.html

Do obsługi tego połączenia skierowany zostanie w  po-
czątkowym okresie autobus o  mniejszej pojemności (bus), 
w  związku z  czym ograniczona będzie możliwość przewozu 
wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych na wózkach.

Sprawdź nowe połączenie – przejazdy w dniach 1 i 2 sierp-
nia tj. czwartek i piątek będą bezpłatne!

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów na trasie nowej linii 
667 sprawdzisz na naszej stronie internetowej pod adresem: 
https://www.pksgdynia.pl/PL/aktualnosci/wiecej/366.html

Nowe połączenie z Pucka przez Mrzezino i Kosakowo do Pogórza 
(granica z Gdynią) ruszyło 1 sierpnia



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 8/20194

Informujemy, że od miesiąca sierpnia br. rozpocznie się 
kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad 
segregacji odpadów komunalnych.  Sprawdzane są pojemniki 
na odpady zmieszane,  czy nie  znajdują się w nich odpady, któ-
re podlegają selektywnej zbiórce, tj. BIO – odpady ulegające 
biodegradacji, papier, plastik, szkło, metal, przeterminowa-
ne leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, 
odpady budowlane. 

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Ko-
sakowo jest zobowiązana każdorazowo do kontroli zawartości 
pojemników i worków w celu określenia prawidłowości segre-
gowania odpadów i powiadamiania o zaistniałym fakcie Urząd 
Gminy Kosakowo. W  przypadku stwierdzenia nieprawidłowej 
segregacji będzie to skutkowało naliczeniem opłaty zgodnie 
z obowiązującymi stawkami tj. 14 zł za 1 m³ zużytej wody za od-
pady niesegregowane (zmieszane). 

Główną przyczyną podjęcia powyższych działań jest 
zgłaszana przez firmę odbierającą odpady niewłaściwa, 
bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach do-
mowych, jak również brak pojemników na odpady BIO po-
chodzenia kuchennego. 

PRZYPOMINAMY!
Wytwarzane odpady kuchenne winny być gromadzone 

w woreczkach biodegradowalnych, a następnie umieszczane 
w zewnętrznych pojemnikach na odpady BIO w kolorze brązo-
wym. 

Odpady „BIO – kuchenne” będą odbierane wyłącznie 
z  brązowych pojemników, dostosowanych do odbioru me-
chanicznego, na kółkach, czytelnie oznakowanych (odpady 
BIO). 

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po napojach 
lub mleku wrzucamy do żółtego worka METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE!

Opakowania z  plastiku i  tworzyw sztucznych należy do-
kładnie opróżnić. Nie trzeba ich myć!  Woda to cenny suro-
wiec naturalny.

W  związku z  powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi   mieszkańcy 
Gminy, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady, 
a tego nie robią,  powinni dostosować się do obowiązku se-
lektywnego zbierania odpadów.

Kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców 
zasad segregacji odpadów komunalnych
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29 czerwca br. zespół „Kosakowianie” wystąpił podczas 
Dni Morza organizowanych w  Gdyni. Zaprezentowano pio-
senki kaszubskie i morskie, tak by osobom, uczestniczącym 
w  imprezie poprzez śpiew przedstawić folklor kaszubski. 
Stoisko pań z koła przy oddziale Zrzeszenia wystawiło swoje 
rękodzieło m.in. serwetki, fartuchy, maskotki, ale także wy-
roby cukiernicze.

Natomiast w dniu 3 lipca br. odbyły się warsztaty dla dzieci. 
Na warsztaty przybyło 34 dzieci i  panie ze Zrzeszenia zorga-
nizowały zajęcia, każde dziecko miało do wykonania skrzynkę 
z wzorem kaszubskim, a piątka dzieci w kuchni zajęła się przy-
gotowaniem drożdżówek pod okiem Pani Frani i Małgosi. Kiedy 
wszystko było już zrobione, a dzieci posprzątały po sobie miej-
sce pracy Pan Franek pokazał im stare narzędzia, które były 
używane do prac polowych i  w  rybactwie. Nazwy kaszubskie 
tych przedmiotów to już zupełnie nieznane określenia dla dzie-
ci. Pokazał im również pługi, brony i rozrzutniki, którymi rolni-
cy pracowali jak też sieci do połowu ryb.

6 lipca braliśmy udział w zjedzie Kaszubów w Chojnicach, 
Prezes dziękuję uczestnikom za obecność i  wystawienie 
sztandaru na uroczystościach. 

W  dniu 7 lipca zespół Kosakowianie oprawił msze św. 
w Wierzchucinie i brał udział w przeglądzie zespołów folklory-
stycznych. Wyśpiewaliśmy drugie miejsce, z czego bardzo się 
cieszymy.

11 i 14 lipca w Gdyni na Placu Kaszubskim mieliśmy występ 
zespołu „Kosakowianie”, gdzie nie tylko śpiewaliśmy, ale mó-
wiliśmy o Kaszubach, o stroju, kulturze, języku, gwarach w po-
szczególnych miejscowościach oraz o Gdyni. Legendę o oso-
bach siedzących na ławeczce na Placu Kaszubskim -Elżbiecie 
i  Jakubie. Jak również o  Janie Radtke, który był pierwszym 
wójtem Gdyni, a urodził się w Dębogórzu. Na koniec naszego 
bloku muzyczno-mówionego przeprowadziliśmy mały Quiz dla 
uczestników, otrzymali oni nasze płyty i kaszubskie nuty.

4 sierpnia zespół Kosakowianie wystąpi podczas Jarmarku 
Kaszubskiego w Rumi. 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze-Kosakowo

W programie:
•	 pokaz	ratownictwa	wodnego,	
•	 zajęcia	 dotyczące	 bezpiecznego	 zachowania	 się	 nad	

wodą, 
•	 prezentacja	technik	ratowniczych	stosowanych	w trak-

cie działań na wodzie,
•	 przedstawienie	 podstawowych	 zasady	 udzielenia	 po-

mocy osobie tonącej.

Pokaz ratownictwa wodnego  
jest jednym z elementów powstającego programu

„Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Mieszkaniec” 

Statystyki utonięć co roku są tragiczne. To pokazuje, że 
ciągle nie zdajemy sobie sprawy jak niebezpieczny może się 
okazać wypoczynek nad wodą. Celem pokazu jest zwięk-
szenie świadomości społeczeństwa na zagrożenia związa-
ne z wypoczynkiem nad wodą, a także okazja, aby przećwi-
czyć udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Wójt Gminy Kosakowo  
oraz  

OSP Kosakowo, WOPR i PCK

Zapraszają na:

Pokaz  
ratownictwa  

wodnego
15 sierpnia 2019 r.

Godz. 16.00
Plaża w Rewie

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo i Wójt Gminy Kosakowo zapraszają na XXIII Festyn Ka-
szubski w Rewie, który odbędzie się 15 sierpnia br. Jak co roku rozpoczynamy o 13.30 przemarszem przez Rewę.

Serdecznie zapraszamy na XXIII Festyn Kaszubski w Rewie
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O projekcie: 
Projekt skierowany jest do dzieci w wielu 6-15 lat. Przybli-

żony zostanie dzieciom świat nauki, fauna i  flora Morza Bał-
tyckiego. Dlaczego statek nie tonie?, Dlaczego kropla wody jest 
kroplą? oraz Dlaczego statki trafiają do portu? Poprowadzimy 
dzieci w świat dalekich podróży morskich, pozwalamy im ste-
rować statkami na naszym basenie manewrowym, zapoznaje-
my z różnymi narodowościami i ich kulturami. Kończymy pro-
jekt podczas całodniowej wycieczki do Sea Parku. 
Organizacja zajęć:

Zajęcia będą prowadzone w różnych grupach wiekowych. 
Przygoda z nauką trwać będzie od września 2019 r. do czerwca 
2020 r. Spotkania zaplanowano raz, dwa razy w miesiącu w so-
botę (dzieci w wieku 10-15 lat; godzina 9.30-15.30) i w niedzielę 
(dzieci w  wieku 6-9; godzina 9.00-12.30 oraz dzieci w  wieku 
9-11, godzina 13.00–16.30). Dokładne terminy będą podane na 
stronie w lipcu. Zajęcia odbywają się na terenie Akademii Ma-
rynarki Wojennej w naszych salach dydaktycznych i laborato-
riach. Podczas tych wspólnie spędzonych godzin lekcyjnych 
młodzi studenci uczestniczyć będą w  wykładzie oraz trzech 
twórczych warsztatach prowadzonych w  małych 15-osobo-
wych grupach. Zapewniamy posiłki dla dzieci. Udział w projek-
cie jest bezpłatny. 
Kadra:

Zajęcia prowadzone są przez sympatyczną, wesołą, kre-
atywną i kochającą naukę kadrę Akademii Marynarki Wojennej. 
Dlaczego warto się dołączyć?

Nasze zajęcia to nie tylko nauka, ale przede wszystkim za-
bawa nauką. Obowiązuje zakaz nudzenia się, zakuwania i sie-
dzenia cicho! Dbając o  komfort pracy młodych studentów, 
mamy dla nich przygotowany zawsze pyszny i zdrowy posiłek 
podczas zajęć. Dbamy o rozwój kompetencji społecznych i ko-
munikacyjnych prowadząc zajęcia integracyjne dla grup czy 
wspólnie poznając świat gier edukacyjnych. 
Zapraszamy także Rodziców!

Do przyłączenia się do projektu zapraszamy także Rodzi-
ców i Opiekunów. Przygotowaliśmy cykl warsztatów, podczas 
których zastanowimy się nad współczesnymi problemami wy-
chowawczymi. Warsztaty są prowadzone w miłej atmosferze 
i  służą wymianie poglądów na wiele ciekawych tematów tj.: 
mity i  fakty w  wychowaniu, kary i  nagrody czyli o  stawianiu 
granic, zastanawiamy się jak pomóc dziecku rozpoznać emo-
cje. Zastanowimy się też nad trendami wychowania w kulturze 
popularnej oraz porozmawiamy o  współczesnych uzależnie-
niach wśród dzieci. Zajęcie odbywają się w  wybrane soboty 
i niedziele. 
Zapisy:

Kandydaci mogą dokonywać zgłoszenia za pomocą prze-
słania wymaganych dokumentów drogą mailową na adres 
projektu: umo.amwgdynia@gmail.com. Dokumenty są do-
stępne na stronie WNHiS:

Informacje o przebiegu pierwszej edycji projektu znajdu-
ją się na stronie: www.facebook.com/uniwersytetmlodego-
odkrywcyamw

Zapraszamy do udziału w projekcie:
„Morza i oceany na wyciągnięcie ręki”

Centrum Dietetyczne Projekt Zdrowie 
serdecznie zaprasza wszystkich miesz-
kańców Gminy Kosakowo do uczestnic-
twa w  lokalnym wydarzeniu pod hasłem 
„Co jeść, aby schudnąć – praktyczne 

wskazówki”. Zaproszonych zostało sześciu wykwalifikowa-
nych prelegentów, którzy poruszą zagadnienia takie jak: 
motywacja do zmiany nawyków, rodzaje produktów zaleca-
nych podczas procesu odchudzania, wskazówki dotyczące 
aktywności fizycznej. Będzie również możliwość degustacji 
ciekawych produktów, które warto wkomponować w zdro-
wą dietę oraz zadawania pytań. 

Prelekcja odbędzie się dnia 6 sierpnia, o godzinie 18.00 

do godziny 21.00, przy ulicy Kaszubskiej 11 w Domu Kultury 
w Pierwoszynie, siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury. 

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak ilość miejsc 
jest ograniczona – zapraszamy do zapisów. Zapisać się 
można poprzez portal Facebook w  wiadomości prywatnej 
do Projekt Zdrowie Kosakowo, telefonicznie pod numerem 
506559032 oraz mailowo – kosakowo@projektzdrowie.info. 
Projekt jest organizowany we współpracy z Katarzyną Mila-
nowską, radną gminy Kosakowo oraz z udziałem Kosakow-
skiego Centrum Kultury. Jeszcze raz serdecznie zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych. 

Takie samo wydarzenie odbędzie się również we wtorek 
10 września 2019 roku.

Projekt Zdrowie

Biuro Kosakowskiego Centrum Kultury mieści się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie,  
ul. Kaszbuska 11 czynne: w godzinach od 8:00 do 16.00. Kontakt tel. 784-403-228

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY ma nową siedzibę
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Baltic Independent Film Festival

Cool-turalne wakacje z Kosakowskim Centrum Kultury

29-30 czerwca 2019 r. w Mechelinkach odbył się Baltic In-
dependent Film Festival.

To nowe wydarzenie na mapie polskich festiwali filmo-
wych. Jego celem jest promowanie młodych twórców oraz ich 
filmów. Punktem kulminacyjnym była gala, w trakcie której zo-
stały ogłoszone wyniki konkursu. Spośród 250 zgłoszeń z ca-

łego świata jury wybrało 33 filmy w pięciu kategoriach: fabuła, 
dokument, animacja i eksperyment oraz nagroda za najlepsze 
zdjęcia ufundowane przez firmę Cinelight.

Było twórczo, inspirująco i  swobodnie. Gościliśmy zna-
nych filmowców, szkoły filmowe, instytuty finansujące kino, 
dystrybutorów i  przedstawicieli domu produkcyjnego Pa-
paya. Dwa dni były bardzo intensywnie, wypełnione cieka-
wymi spotkaniami, wykładami, prezentacjami, warsztatami 
i pokazami filmowymi. Zaczynaliśmy od „Śniadań Filmowych”, 
następnie w namiocie panelowym odbywały się spotkania ze 
znakomitymi gośćmi: m.in. z Krzysztofem Zanussim, Konra-
dem Śniadym, Marianną Zydek, Agnieszką Suchora i  wielu 
innych.

Na scenie odbywały się warsztaty dla dzieci pt. „Jak po-
wstaje Film”, a równolegle w Gminnym Domu Kultury w Pier-
woszynie emitowano filmy nominowane w konkursie oraz pro-
jekcje specjalne połączone ze spotkaniami z twórcami.

Każdy dzień zakończony był pokazami filmów konkurso-
wych. Wszystko odbyło się w  malowniczej, nadmorskiej sce-
nerii i kameralnej atmosferze.

Mechelinki – scena letnia i  plaża „Ahoj Przygodo” zajęcia 
prowadzone wraz z Projekt Zdrowie Kosakowo 

Szczególne podziękowania dla Państwa Dzięgielewskich 
z Muzeum Pod Dębową Górą za wspaniały dzień pełen wrażeń 
oraz dla Pani Klaudii Pieniążek z Projekt Zdrowie Kosakowo 
za 2 dni wspólnej morskiej zabawy.

W dniach 15-19.07 br. odbył się letni projekt pt. Cool-turalne 
wakacje dla dzieci z gminy Kosakowo, jak i tych, które waka-
cje spędzały nad naszym morzem. Każdego dnia uczestnicy 
projektu spotykali się w innym miejscu, a każde spotkanie po-
święcone było różnej tematyce.

Na plaży w Rewie wraz z organizatorem  Projekt Zdrowie 
Kosakowo przeprowadziliśmy konkurs 
w  którym dzieci otrzymały piłki plażowe 
z logo sponsora i został ogłoszony 5-dnio-
wy konkurs pt. Poszukiwacze Skarbów, 
którego rozstrzygnięcie nastąpiło ostat-
niego dnia projektu w Mechelinkach.

Dębogórze Wybudowanie – świetlica 
sołecka „Dziki Zachód”

Kazimierz – świetlica sołecka „Leśna 
Przygoda” oraz wizyta w Muzeum Pod Dę-
bową Górą

Dębogórze – Dom Kaszubski „Zacza-
rowany świat muzyki”
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Po raz kolejny w świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze 
w dniach 8.07-12.07 2019 r. miał miejsce Angielski Projekt 
Letni dla dzieci pod nazwą Summer English Project – Sail 
with me – Everybody on board. Pożegluj ze mną – Wszyscy 
na pokład. Tym razem uczestnicy projektu zostali mary-
narzami, odkrywcami i piratami. Młodzi żeglarze w trakcie 
codziennych 7 godzinnych spotkań uczestniczyli w  za-
bawach z  j. angielskim wykonując projekty indywidualne 

Serdecznie zapraszamy na jedyną, niepowtarzalną oka-
zję spotkania z gwiazdami kabaretu na żywo do Gminnego 
Domu Kultury w Pierwoszynie 18 sierpnia 2019 r. (niedzie-
la) godz. 17:00.

Kabaret JURKI pochodzi z  Zielonej Góry. Istnieje od 
1994 r. JURKI tworzą: Agnieszka 
Marylka Litwin, Wojtek Kamiński, 
Przemysław Sasza Żejmo, Marek 
Litwin. Czwórka scenicznych in-
dywidualności. Doskonale potra-
fią nawiązać kontakt z  publicz-
nością. Dynamiczni, śmieszni, 
z  treścią i  dużą dawką improwi-
zacji.

Występują na największych 
scenach festiwalowych w  Pol-
sce, takich jak Festiwal Piosenki 
w Opolu czy też Sopot TOP TREN-
DY, podczas Kabaretonów. Znani 
są również szerokiej publiczności 
z programów telewizyjnych takich 
jak: „ Dzięki Bogu już weekend” 
czy „Gwiazdy kabaretu”. Nieza-
przeczalni mistrzowie humoru.

Kabaret MADE IN CHINA również z Zielonej Góry. Istnieją 
od ponad 15 lat, a tworzą go Katarzyna Sobieszek, Sławek 
Kaczmarek i  Artur Walaszek. Kabareciarze zaskakują po-
mysłami, operują sarkazmem i groteską opisując paradok-
sy rzeczywistości.

i grupowe. Dzieci miały okazję między innymi spotkać wa-
lecznych piratów, zostać rozbitkami, aby następnie budu-
jąc własne tratwy, wrócić bezpiecznie do domu. Nie zabra-
kło również podwodnej przygody w żółtej łodzi podwodnej 
i  wielu innych atrakcji, z których wspomnienia i  foto re-
lacje są dostępne na FB Kosakowskie Centrum Kultury. 
Celem tegorocznego projektu było zapoznanie i  utrwale-
nie j. ang., rozwój społeczno-emocjonalny, rozwiązywanie 
zadanych zadań, twórczy i  kreatywny rozwój oraz rozbu-
dzenie miłości do morza ze szczególnym uwzględnieniem 
korzyści płynących z nadmorskiego położenia regionu. Na 
zakończenie projektu każdy z  uczestników otrzymał dy-
plom oraz nagrody rzeczowe.

Summer English Project 2019 Sail with me

Dni Gminy Kosakowo. Kabarety
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

Klub Małego Czytelnika i Klub Małego Czytelnika 8+ – zapisy
Po wakacyjnej przerwie 

zapraszamy ponownie na 
zajęcia organizowane w  ra-
mach Klubu Małego Czy-
telnika, działającego przy 
Bibliotece Publicznej Gminy 
Kosakowo od lutego 2013 r. 
Spotkania odbywają się 
w każdą 2-gą i 4-tą sobotę 
miesiąca. W  ramach zajęć 
oferujemy głośne czytanie 
połączone z  zajęciami pla-
stycznymi i/lub ruchowymi. 

Z uwagi na to, iż jest grupa dzieci, które chciałyby kontynu-
ować uczestnictwo w zajęciach, ale ze względu na wiek już się 
„nie łapią”, planujemy utworzyć dodatkową grupę pn. „Klub 
Małego Czytelnika 8+” – dedykowany dzieciom, które ukoń-
czyły osiem lat. Do uczestnictwa w  zajęciach dla młodszej 
grupy zapraszamy dzieci w wieku 2,5-7 lat.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 września 2019 roku.
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY – od 19 sierpnia br.! Z  uwagi na 

ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń (oso-
biście w siedzibie Biblioteki lub telefonicznie pod nr.: 58 735 
46 56 lub 725 204 656).

Więcej informacji na temat działalności Klubu znajdą Pań-
stwo w zakładce „Klub Małego Czytelnika”. 

Projekt  
„Z książką na start”

Miło nam poinformować, że kosakowska Biblioteka 
dołączyła do projektu „Z  książką na start”. Projekt ten 
jest akcją skierowaną do dzieci w  wieku 0-6 lat, a  jego 
głównym celem jest promocja czytelnictwa i  pokazanie 
sposobów na czas spędzony wspólnie z dziećmi.

Podczas pierwszej wizyty w bibliotece Mały Czytelnik 
otrzymuje Pakiet Startowy, a w nim Paszport Bibliotecz-
ny, do którego jest wbijana pieczątka za każdym razem 
gdy odwiedzi jedną z bibliotek biorących udział w projek-
cie oraz książkę dopasowaną do jego wieku i zaintereso-
wań – w prezencie – na dobry start :) Gdy dziecko uzbiera 
10 pieczątek, otrzyma imienny dyplom potwierdzający 
jego czytelnicze zainteresowania. Po uzbieraniu kolej-
nych 10 pieczątek Mały Czytelnik otrzyma kolejne dedy-
kowane dyplomy. Zapraszamy do zapoznania się z Regu-
laminem Projektu.

„Z  książką na start” jest projektem realizowanym 
przez Fundację Metropolia Dzieci, a partnerami jest po-
nad 200 bibliotek publicznych z województw pomorskie-
go i mazowieckiego. Patronat honorowy nad projektem 
objęli:  Instytut Książki, Biblioteka Narodowa oraz Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Z WIZYTĄ U JUBILATKI
Z  okazji jubileuszu 98. urodzin panią Łucję Krause 

z Pierwoszyna odwiedził wójt Gminy Marcin Majek oraz 
sołtys wsi Pierwoszyna Ewa Purska z kwiatami i koszem 
słodkości.

Solenizantce życzymy zdrowia i radości.
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KOSAKOWSKI 
KLUB  

HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI

Zorganizowana 11 czerwca przedwa-
kacyjna akcja poboru krwi w  Kosakowie 
zakończyła się z  wynikiem 9000 ml od-
danej krwi. Do oddania krwi zgłosiło się 
29 chętnych, spośród których 20 mogło 
tego dnia podzielić się tym, co najcen-
niejsze – krwią.

Podczas akcji Jacek Bastian obdaro-
wał czterech pierwszorazowych dawców 
wyjątkowymi koszulkami –  Ultrakrew 
„Każdy ma swój Krwiobieg”.

Prezes Kosakowskiego Klubu HDK, 
Andrzej Śliwiński dziękuje wszystkim 
osobom, które wsparły akcję. Najbliższy 
pobór krwi zaplanowana jest na sobotę 
10 sierpnia! Pamiętajmy, że w  okresie 
wakacyjnym krew jest bardziej potrzebna 
niż w innych okresach w ciągu roku.

W dniach 10-12 maja Chór Morzanie na zaproszenie chóru 
„Gloria Domine” i dyrygenta Haliny Nodzak uczestniczył w kon-
cercie „Na Chwałę Maryi” w kościele pw. Trójcy Świętej w Gubi-
nie oraz w spotkaniu zorganizowanym przez Gubińskie Towa-
rzystwo Kultury pt. „Folklor znany i nieznany”, podczas którego 
zaprezentowano kulturę i region Kaszub.

Będąc w  tych pięknych zakątkach Polski na zaproszenie 
proboszcza Zbigniewa Samociaka chór odwiedził również Kro-
sno Odrzańskie, gdzie oprawił mszę i dał krótki koncert wraz 
z chórem „Gloria Domine” w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej, 
a także Świebodzin. Wraz z przewodnikiem Martą Zakrzewską  
zwiedził Neuzelle z  okazałym klasztorem-opactwem Cyster-
sów i browarem. 

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji tej podróży.

2 czerwca br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu miały miej-
sce już XIV Spotkania Chóralne, zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” przy wsparciu 
finansowym Wójta Gminy Kosakowo i  Starostwa Puckiego. 
Ciekawy i interesujący program pokazało 9 zespołów, w tym 2 
dziecięce. Spotkanie zakończył wspólny śpiew ballady „Daw-
ny czas”. Dzięki pięknej pogodzie dopisała także publiczność. 
Dziękuję członkom chóru i dyrygentowi – Pawłowi Nodzakowi 
za ogromne zaangażowanie w organizację imprezy, dzięki któ-
remu przebiegła ona w miłej i przyjaznej atmosferze.

Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”
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PIERWOSZYNO
Wieczór sobótkowy udał się wy-

jątkowo, pogoda dopisała, miesz-
kańcy Pierwoszyna również, było 
ognisko i  pieczenie kiełbasek, chleb 
ze smalcem, drożdżówka i  przede 
wszystkim DJ, który grał super mu-
zykę dla wszystkich pokoleń. Dzięku-
ję Radzie Sołeckiej za pomoc w orga-
nizacji całej imprezy! 

Paniom Danucie Miottke Thurner, 
Bożence Mikickiej, Alicji Kaleta, Ka-
tarzynie Matejko za „pyszne jedzon-
ko” Danielowi Wruk za pomoc przy 
organizacji naszej imprezy.

Z ŻYCIA SOŁECTW

DĘBOGÓRZE
20 czerwca br. Polski Związek 

Emerytów Rencistów i  Inwalidów 
wraz Sołectwem Dębogórze zor-
ganizowali wycieczkę jednodniową 
do Elbląga; było zwiedzanie Elblą-
ga, a  po zwiedzaniu rejs statkiem 
przez kanał Elbląski do Buczyńca.

22 czerwca br. sołectwo Dębo-
górze zorganizowało Festyn nad 
stawem z  okazji Wigilii św. Jana. 
O  godzinie 20:00 Sołtys zapalił 
ognisko przy Stawie, pół godziny 
później odbył się konkurs wień-
ców, które dzieci przygotowały, komisja oceniła wszystkie 
wieńce. Każdy otrzymał nagrodę i wieńce zostały puszczone 
na staw. Nagrody i upominki ufundował sołtys Józef Melzer. 
Dla każdego uczestnika czekała kiełbaska z  grilla, chleb ze 
smalcem i ogórkiem oraz ciasto. Zabawa trwała do północy. 
Zapraszamy za rok.

Sebastian Draga członek Rady Sołeckiej, wraz Sołtysem 
Dębogórza zapraszają w dniu 11 sierpnia na boisko w Dębogó-

rzu, odbędzie się tam pierwsze w historii wsi spotkanie miło-
śników zabytkowych pojazdów. 

Od godziny 14.00 do 18.00 będzie można podziwiać zarów-
no Oldtimery, jak i troszkę młodsze Youngtimery. Nad bezpie-
czeństwem całości wydarzenia czuwać będzie Milicja Obywa-
telska. Zapraszamy wszystkich chętnych, a  w  szczególności 
właścicieli wyjątkowych i historycznych samochodów lub in-
nych pojazdów mechanicznych.
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SPORT

Uroczyste pożegnanie klas 8
Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami gimnazjalnymi

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
Uczniowie klas VIII za-

kończyli naukę w  szkole 
w Pogórzu pożegnaniem. 
Podczas uroczystości 
przekazali sztandar szko-
ły młodszym kolegom, 
złożyli ślubowanie absol-
wenta i odebrali świadec-
twa. Nagrodę Wójta Gmi-
ny Kosakowo otrzymali: 
Zuzanna Polańska, Mar-
celi Duraziński oraz Sta-
nisław Hudak. Nagroda 
Dyrektora powędrowała 
do Adrianny Gulczyńskiej 
oraz Maksymiliana Cheł-
kowskiego – Klasy. Z kolei 
Nagrodą Rady Pedago-
gicznej wyróżnione zostały Aleksandra Chrzanowska oraz Kin-
ga Mleczek. Pożegnania zawsze są trudne. Wspólnych chwil 
było tak wiele, że wszyscy będą je wspominać z łezką w oku.

Uczniowie klas 8 ze Szkoły Podstawowej w  Pogórzu uzy-
skali wspaniałe wyniki podczas pierwszego w historii egzami-
nu ósmoklasisty. Uczniowie w  całej Polsce pisali trzy części 
egzaminu: z  języka polskiego, matematyki i  języka obcego. 
Uczniowie z Pogórza uzyskali w 9-stopniowej skali staninowej 
następujące wyniki: język polski – 8 stanin (wynik bardzo wy-
soki), matematyka – 8 stanin (wynik bardzo wysoki), język an-
gielski – 9 stanin (wynik najwyższy). Serdeczne gratulacje!

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019
Język  
polski Matematyka Język  

angielski

Polska 63% 45% 59%

Województwo  
pomorskie 62% 44% 58%

Szkoła Podstawowa 
w Pogórzu 75,81% 60,73% 86,73%

Zawsze marzyłeś o tym, by nauczyć się grać w brydża, ale nie miałeś 
dotychczas czasu, odwagi lub możliwości? Teraz masz okazję. Kolejny już 
raz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wspiera finansowo 
akcję Brydż 60+ w ramach programu Aktywności Społecznej Osób Star-
szych. Zachęcamy wszystkich seniorów w wieku 60+ z gminy Kosakowo 
do zapisów na kurs brydża sportowego, współfinansowany przez Polski 
Związek Brydża Sportowego, który odbędzie w Domu Kultury w Pierwo-
szynie w  drugiej połowie września (dokładne terminy zostaną ustalone 
po zebraniu listy osób zainteresowanych). Zapisywać się mogą również 
osoby młodsze, ponieważ w przypadku dużej liczby zgłoszeń zorganizu-
jemy szkolenie. Kurs prowadzić będzie znany instruktor Andrzej Burczyk. 
Zapisy przyjmować będzie Referat ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzę-
du Gminy Kosakowo: sport@kosakowo.pl.



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 8/2019 13

Za nami kolejna niezapomniana impreza. Tym razem spo-
tkaliśmy się w  sobotni wieczór (30.06) w  Kazimierzu. Forma 
biegu inna niż zawsze – zawodnicy biegali w sztafecie 2×5 km. 
Każdego z  uczestników czekała bardzo wymagająca trasa 
w  lesie w  tzw. Zaklętym Zamku. Bieg na trasie oznakowanej 
magicznymi elementami.

Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach: drużyny ko-
biece, mieszane, męskie i dodatkowa klasyfikacja dla miesz-
kańców Gminy Kosakowo. Spośród Pań najszybsze okazały 
się Natalia Hinc-Żardecka oraz Maja Jaromirska-Lewińska. 
Rywalizacja o drugie miejsce toczyła się do samej linii mety! 
Wygrały ją Magda Pieszko oraz Magdalena Żydkiewicz i o włos 
wyprzedziły Wiolettę Kaliczyńską z Ewą Wiśniewską.

Rywalizacja drużyn mieszanych to zwycięstwo Anny Baldygi 
oraz Miłosza Baldygi przed Jarosławem Jaffke w parze z Magdą 
Roraf oraz Justyną Kankowską i Pawłem Kankowskim.

W  kategorii mężczyzn zwycięstwo przypadło Tomaszowi 
Cichoszowi i  Kamilowi Włodarczykowi. Wyprzedzili Mateusza 
Raszewskiego oraz Adama Oseńko na drugim miejscu. Trze-
cia pozycja przypadła Rafałowi Pionk w drużynie z Łukaszem 
Kreftem.

Rywalizację spośród mieszkańców Gminy Kosakowo wy-
grali również Dariusz Rynkiewicz z  Marcinem Bonyckim wy-
przedzają Tomasza Zwolińskiego z  Pawłem Kornowskim 
oraz  Pawła Cybulę z Dawidem Matukiem.

Po biegu w miasteczku zawodów na uczestników czekała 
mała integracja. Kiełbaski z grilla, napoje oraz muzyka sprzy-
jały przyjaznej atmosferze tego biegu. Spośród wszystkich 
uczestników rozlosowane zostały cenne nagrody od partne-
rów biegu.

Na najlepszych w swoich kategoriach czekała masa nagród 
wręczanych przez pracownika Referatu ds. Sportu, Turysty-
ki i  Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo Grzegorza Braszkę, 
w tym: nagrody rzeczowe od Wójta Gminy Kosakowo oraz na-
grody i vouchery od partnerów biegu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i tworzenie 
tej niezapomnianej atmosfery. To Wy tworzycie tak wspaniałą 
otoczkę biegów, które organizujemy. Podziękowania należą 
się również naszym partnerom: Gwiazda Morza Resort Spa & 
Sport, Premium Gym Rumia, Dos Amigos Rumia.

Za rok widzimy się ponownie w Zaklętym Zamku i zorgani-
zujemy wspólnie jeszcze lepszą imprezę!

II Magiczna Sztafeta w Zaklętym Zamku

Z dniem 20 lipca 2019 r., na wniosek Urzędu Gminy 
w Kosakowie, wprowadzone zostają zmiany w funkcjo-
nowaniu linii 194 i N94.

W dni powszednie zwiększona zostaje liczba kursów 
linii 194 do/z Suchego Dworu. W godz. 8-14 kursy będą 
wykonywane co 30 minut. Ponadto we wszystkie noce 
tygodnia linia nocna N94 przedłużona zostaje do Su-
chego Dworu.

Kurs linii N94 z  Węzła F. Cegielskiej, zostaje opóź-
niony z godz. 23:16 na 23:19 i dodatkowo wprowadzony 
zostaje 2 minutowy postój przy Dworcu Gł. PKP.

Wraz z powyższymi zmianami, wprowadzone zosta-
ją skorygowane odjazdy autobusów linii 170 i 194 w dni 
powszednie w  godz. ok. 7:45-13:00. Zmiany polegają 
na przesunięciu wybranych odjazdów o  1 min., w  celu 
lepszej koordynacji z  innymi liniami na wspólnym od-
cinku tras.

W  celu realizacji postulatów pasażerów, kurs linii 
109 wykonywany z  Babich Dołów o  godz. 21:43 zosta-
je opóźniony na godz. 21:47. Dzięki tej zmianie możliwa 
będzie przesiadka z linii 194 na przystanku „Obłuże Cen-
trum” oraz z linii R na przystanku „Hutnicza – Estakada”.

Zmiana rozkładów jazdy. Zmiana trasy linii N94



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 8/201914

W  dniu 7 lipca w  Yacht Clubie Rewa przeprowadzona zo-
stała XI edycja Regat o Puchar Wójta Gminy Kosakowo Mar-
cina Majek.

Na starcie stanęło 12 załóg w klasie Puck, czyli niemal 40 
osób w różnym wieku. Do Rewy przyjechali zarówno doświad-
czeni polscy żeglarze regatowi, jak np. Marcin Styborski, Ma-
ciej Twarowski, Jacek Ludwiczak, ale i młodzi adepci żeglar-
stwa, którzy dopiero zaczynają swoją regatową przygodę. 
Zawodnicy ścigali się w bardzo trudnych warunkach, a samo 
przepłynięcie trasy wyścigu było dużym osiągnięciem. Coraz 
silniejszy wiatr, osiągający w porywach 29 węzłów, zmusił ko-
misję sędziowską do przerwania regat po dwóch wyścigach. 
Po zmianie ubrań na suche, zmęczeni, ale szczęśliwi uczest-
nicy żywiołowo komentowali swoje zmagania na wodzie przy 
kultowym bigosie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe od Wójta 
Gminy Kosakowo, pamiątkowe dyplomy oraz puchary dla pierw-
szych 3 załóg. Rozdanie nagród i pucharów nastąpiło w obec-
ności Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek oraz specjalisty 

ds. sportu Grzegorza Braszka. Gratulujemy i życzymy sukcesów 
w kolejnych startach, a poniżej prezentujemy podium:

I – Jacek Ludwiczak
II – Marcin Styborski
III – Jerzy Filipowicz

XI REGATY  
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
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Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo zaprasza na treningi piłkarskie – zapisy prowadzone są przez cały rok! 
Kontakt pod nr. telefonów: 608-272-212 lub 501-326-119. Więcej informacji na stronie: www.sztormkosakowo.com.pl 

oraz na facebooku: fb.com/SztormKosakowo

Nabór do GKS Sztormu Kosakowo
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Bezpłatne zajęcia piłkarskie  
przy Złotych Piaskach

Blisko 40 osób wzięło udział w  bezpłatnych zajęciach 
piłkarskich, które 10 lipca 2019 odbyły się na boisku przy 
Złotych Piaskach w  Kosakowie. Dzieci z  gminy Kosakowo 
mogły pod okiem trenerów Sztormu Kosakowo trenować 

grę w  piłkę nożną i  kształtować cechy motoryczne. Jest 
nam niezmiernie miło, że spotkania te cieszą się tak dużym 
powodzeniem. Zajęcia odbywają się w  każdą środę lipca 
o godz. 18.00.

Inauguracja nowego  
sezonu piłkarskiego

Jeszcze w  wakacje, w  sierpniu br. 
piłkarze V-ligowego Sztormu Kosako-
wo zainaugurują nowy sezon piłkarski 
– 2019/2020. W  1. kolejce, w  czwar-
tek 15.08. zmierzą się na wyjeździe 
z Wietcisą Skarszewy, a już w weekend 
17/18.08. w  Kosakowie podejmować 
będą Orła Trąbki Wielkie. Do końca 
sierpnia Sztorm rozegra jeszcze spo-

tkania w Redzie z Orlętami (24/25.08.) i w Kosakowie z Poto-
kiem Pszczółki (31.08./1.09.).
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SIERPIEŃ 2019

Sob. 10.08.2019
09:00-
13:00

Pobór krwi w Kosakowie Kosakowski Klub HDK
Parking przed Urzędem Gminy 

w Kosakowie

Sob. 10.08.2019 10:00 VIII Regaty Sołectw Gminy Kosakowo
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy 

Kosakowo, Ref. ds. sportu turystyki i rekreacji, 
Stowarzyszenie Port Mechelinki

Mechelinki, Zatoka Pucka

Nd. 11.08.2019 10:00
VIII Otwarte Regaty o Mistrzostwo Gminy 

Kosakowo
Wójt Gminy 

Yacht-Club Rewa
Zatoka w Rewie

Nd. 11.08.2019 11:00
Mistrzostwa Gminy Kosakowo w piłce nożnej 

KOSAKOWIAK CUP o puchar prezesa GKS 
Sztorm Kosakowo

Andrzej Śliwiński – przewodniczący Rady 
Gminy, Michał Przysiecki – Radny Gminy,  

Ref. ds. sportu turystyki i rekreacji

Boisko Sztorm Kosakowo
- Złote Piaski

Czw. 15.08.2019 14:00 XXIII Festyn Kaszubski
Wójt Gminy

ZKP Dębogórze – Kosakowo

Pt. 16.08.2019 16:00 Festyn Żeglarski 
Wójt Gminy 

Yacht-Club Rewa
Mechelinki – scena plenerowa

Sob. 17.08.2019 10:00 Marsz Śledzia
Wójt Gminy

Stowarzyszenie Studiów i Analiz 
Bezpieczeństwa

Kuźnica – Rewa

Sob. 17.08.2019
17:00-
23:00

Rockowo Kosakowo (gwiazda wieczoru KOMBI) Kosakowskie Centrum Kultury
Plac przy ul. Żeromskiego 

w Kosakowie

Nd. 18.08.2019 17:00 Występ Kabaretów (JURKI i MADE IN CHINA)
Wójt Gminy, 

Kosakowskie Centrum Kultury
Gminny Dom Kultury 

w Pierwoszynie

Sob.-Nd.
24.08-

25.08.2019
Mistrzostwa Polski klasy Puck

Yacht-Club Rewa
HOM Puck

Zatoka Pucka

Sob.-Nd.
31.08-

01.09.2019

Puchar o Yacht-Club Rewa w klasie FINN  
liczona do pucharu Polski

Wójt Gminy,
Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

WRZESIEŃ 2019

Nd. 01.09.2019 12:00 80. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej Wójt Gminy
Kwatera w Kosakowie,  

Pomnik Żołnierzy WP i AR

Pon. 02.09.2019 Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 Szkoły w Gminie Kosakowo Szkoły w Gminie Kosakowo

Czw.-Nd. 
05.09-08.09

MP Raceboard, MP Juniorów i Masters OFR 2019
Wójt Gminy

Rewa Surf Centrum
Rewa

Sob. 07.09.2019 13:30 Dożynki Gminy Kosakowo 2019
Wójt Gminy z Sołtysami,

Kosakowskie Centrum Kultury
Plac przy ul. Żeromskiego 

w Kosakowie

Nd. 08.09.2019 13:00 Turniej Baśki
Wójt Gminy

Stowarzyszenie Federacja  
Kaszebe Baszka-Les

Hala Centrum Sportowego 
Kosakowo

Czw.-Nd.  
12.09-15.09

Mistrzostwa Polski OFR, FWC i Slalom 2019
Wójt Gminy

Rewa Surf Centrum
Rewa

Sob.-Nd.
21.09-

22.09.2019
– Memoriał Andrzeja Reymana Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Nd. 22.09 lub 
29.09.2019

–
 Mistrzostwa Gminy Kosakowo w piłce nożnej 

KOSAKOWIAK CUP o puchar  
przewodniczącego Rady Gminy

Andrzej Śliwiński – przewodniczący Rady 
Gminy, Michał Przysiecki – Radny Gminy,  

Ref. ds. sportu turystyki i rekreacji,

Boisko ORLIK przy Centrum 
Sportowym Kosakowo

KALENDARZ 
IMPREZ
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Ś.P. 

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

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Krystyna Bielaszewska z Mostów, lat 73

Stanisław Brechelka z Pierwoszyna, lat 69

Sławomir Dąbrowski z Dębogórza, lat 73

Teresa Jakubowska z Kosakowa, lat 69

Tadeusz Kass z Kazimierza, lat 54

Henryk Kolasiński z Kazimierza, lat 84

Anzelm Łaga z Kazimierza, lat 89

Antoni Łojewski z Pogórza, lat 74

Leonard Mislisz z Rewy, lat 87

Jan Nadolski z Kazimierza, lat 56

Anna Pobłocka z Dębogórza, lat 86

Leszek Szmigielski z Mostów, lat 70

Aleksandra Tazbir z Pogórza, lat 67

Zofia Żaboklicka z Mostów, lat 75

Pana Sławomira Dąbrowskiego, społecznika zaangażowanego w działania na 
rzecz Gminy Kosakowo, w szczególności mieszkańców Dębogórza. W latach 2002-2006 
pełnił funkcję sołtysa. Reprezentował sołectwo Dębogórze jako radny Gminy Kosakowo 

w kadencji 2006-2010 i przewodniczył Komisji Samorządu Terytorialnego i Zdrowia. 
Przyczynił się do znaczącej aktywizacji kulturowej i sportowej mieszkańców, odmienił 

oblicze miejscowości, która z jego inicjatywy zyskała na nowoczesnym charakterze.  
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają

 Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Wójt Gminy Kosakowo
 
 Andrzej Śliwiński Marcin Majek 
 
 wraz z radnymi i sołtysami wraz z pracownikami Urzędu

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

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Ewelina Paszke (Red. Naczelny)
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 6300 egz.
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Razem chronimy środowisko - oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 

Przygotowania do nowego roku szkolnego trwają. Tradycyjnie Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaprasza 
wszystkie szkoły i przedszkola z terenu swojego działania do aktywności na polu ochrony środowiska. Zapraszamy do udziału 
w terenowych warsztatach, konkursach i projektach ekologicznych organizowanych przez Związek. W bieżącym roku będziemy 
poruszać ważne tematy z zakresu ochrony powietrza, gleby i wód, w tym zagadnienia dot. właściwego korzystania z urządzeń 
kanalizacyjnych pod hasłem „Toaleta to nie śmietnik”.  
 
Szczegółowe informacje dot. oferty edukacyjnej Związku, harmonogramy spotkań oraz formularze można uzyskać osobiście 
w biurze Związku lub na stronie internetowej – www.kzg.pl w zakładce „Edukacja”. Poniżej krótki opis naszej oferty:  
 

I. Warsztaty terenowe: 
• „Bliżej Europy - nowoczesne metody gospodarowania odpadami” - prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA; w 

ramach warsztatów uczeń poznaje zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów zmierzając drogą 
odpadów do miejsca ich przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwienia; 

• „Ciepło dla Trójmiasta” - realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia; podczas warsztatów młodzież 
poznaje zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz zaznajamia się z takimi pojęciami jak: 
kogeneracja, źródła oraz rodzaje energii, ochrona powietrza; 

• „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie wody” - realizowane we współpracy ze spółką PEWIK 
Gdynia; w ramach warsztatów uczeń poznaje technologię oczyszczania ścieków bądź  sposoby ujmowania 
i uzdatniania wody, zaznajamia się z zagrożeniami, jakie wywiera urbanizacja oraz rozwój przemysłu na wody 
podziemne. 

II. Konkursy ekologiczne: 
• „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXII edycja) – zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej pt. „W krainie Odpadocji”; 
• „Mała nakrętka, duży problem” (XVII edycja) – zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek; 
• „Konkurs fotograficzny” (XII edycja) – zadaniem jest wykonanie fotografii pt.  „Na leśnym szlaku” 
• „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (X edycja) – zadaniem jest przeprowadzenie akcji informacyjnej 

na terenie placówki oświatowej oraz akcji happeningowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego; 

•  „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych” – zadaniem jest zbiórka baterii. 

III. Projekty edukacyjne: 
• „Lider Lokalnej Ekologii” (XI edycja) – wielozadaniowy, kompleksowy projekt edukacji ekologicznej 

dla dzieci/młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania, grona pedagogicznego oraz społeczności lokalnej; temat 
przewodni tegorocznej edycji „Toaleta to nie śmietnik”; 

• „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (III edycja cz.3) - program skierowany do koordynatorów edukacji 
ekologicznej realizowany poprzez spotkania seminaryjno-warsztatowe z wykładowcami akademickimi 
i specjalistami z zakresu kształcenia nauczycieli. Temat trzeciej edycji: „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze 
życie?”. 

Nasze działania edukacyjne wspierane są przez lokalne samorządy gminne (Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, m. Wejherowo  oraz 
gminy wiejskie: Kosakowo, Szemud, Wejherowo), Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,  Polską Spółkę Gazownictwa sp. z.o.o. oraz spółki komunalne: EKO DOLINA, OPEC, 
PEWIK GDYNIA.  
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Do niedawna serce lokalnej 
kultury, skupione wokół obiektu 
w  Pierwoszynie, oraz admini-
stracja odpowiedzialna za dzia-
łania kulturotwórcze, mająca 

swoją główną siedzibę w  Rewie, znajdowały się w  dwóch 
różnych budynkach położonych w różnych miejscowościach. 
Od początku lipca tego roku jest jednak inaczej. 

Pierwoszyno, ul. Kaszubska 11 – adres znany każdemu za-
angażowanemu w nasze gminne życie kulturalne. Na pew-
no? Być może jednak nie każdy młody artysta, kreatywny in-
struktor, pomysłowy społecznik tam zajrzał. Błąd. Do biura 
ogólnodostępnego obiektu wchodzimy wejściem od strony 
dobudówki. Warto się przekonać, jak bogaty wachlarz moż-
liwości, ciekawą ofertę zajęć oraz imprez kulturalnych bądź 
kulturalno-rozrywkowych proponują wszystkim zaintere-
sowanym pracownicy poddanego reorganizacji Kosakow-
skiego Centrum Kultury pod dyrekcją Konrada Józefa Gry-
gowskiego. Wszystkim – znaczy w tym przypadku naprawdę 
wszystkich: od najmłodszych pociech przez młodzież i se-
niorów. Osób zajmujących się wielką lub nieco mniejszą 
sztuką od wielu lat lub dopiero rozpoczynających swoją 
przygodę z działalnością artystyczną. Tych, którzy pragnę-
liby zaprezentować swoją twórczość szerszemu gronu od-
biorcy. Od osób zafascynowanych teatrem lub muzyką, pra-
gnących nauczyć się śpiewać czy grać na instrumentach, 
po wszystkich tych, którzy już teraz prowadzą lub chcieli-
by prowadzić w  przyszłości zajęcia czy warsztaty różnego 
rodzaju. Wszystkich zachęcamy do współpracy i  kontaktu 
(dane kontaktowe znaleźć można poniżej). Większość do-
tychczasowych działań Centrum będzie kontynuowanych, 

niemniej jednak nowa lokalizacja administracji otwiera wro-
ta do lokalnego królestwa sztuki, nowych możliwości i wy-
zwań naprawdę bardzo szeroko. Warto tam zajrzeć, warto 
z nich skorzystać. 

Serce gminnej kultury w  pierwoszyńskiej siedzibie Ko-
sakowskiego Centrum Kultury bić będzie z  całą pewnością 
intensywnie i  z  pełnym zaangażowaniem, niemniej jednak 
pozostałe obiekty, pozostające pod administracją KCK, nie 
będą stały bezczynnie i  również będą wykorzystane. Doty-
czy to zarówno dotychczasowej siedziby KCK w  Rewie, jak 
i Domu Kaszubskiego w Dębogórzu, obiektów świetlicowych 
w innych miejscowościach. 
Bez wątpienia – będzie się działo. Zapraszamy. 
kontakt@kulturakosakowo.pl
tel. 784 403 228 
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Są takie miejsca, są tacy ludzie...


