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RADA GMINY KOSAKOWO
Uchwały podjęte podczas XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 28 marca 2019 r. 

1. Uchwała Nr XI/60/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
wykazu kąpielisk na obszarze morskim przy-
ległym do Gminy Kosakowo oraz określenia 
sezonu kąpielowego w roku 2019;

2. Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej dla Gminy Kosakowo;

3. Uchwała Nr XI/62/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do 
podpisania umowy dot. współdziałania po-
między jednostkami samorządu terytorial-
nego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu 
pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
wspólną realizację zadań w ciągu dróg po-
wiatowych przebiegających przez Gminę 
Kosakowo;

4. Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do 
podpisania umowy dot. współdziałania po-
między jednostkami samorządu terytorial-
nego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu 
pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
wspólną realizację zadań w ciągu dróg po-
wiatowych przebiegających przez Gminę 
Kosakowo;

5. Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do 
podpisania umowy dot. współdziałania po-
między jednostkami samorządu terytorial-
nego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu 
pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
wspólną realizację zadań w ciągu dróg po-
wiatowych przebiegających przez Gminę 
Kosakowo;

6. Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
przekazania środków finansowych na Wo-
jewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na 
częściowe pokrycie kosztów zakupu samo-
chodu w wersji oznakowanej dla Komendy 
Powiatowej Policji w Pucku

7. Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu 
usługowego z udziałem w prawie współużyt-
kowania wieczystego działek nr 146/56 i nr 
146/57 obręb Kosakowo gmina Kosakowo;

8. Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nie-
ruchomości – działki nr 82/16 obręb Pogórze 
gmina Kosakowo;

9. Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Gminy Ko-
sakowo z dnia 28 marca 2019 r. w spra-
wie: zmiany uchwały Rady Gminy Kosako-
wo nr IX/57/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku 
w sprawie: nadania nazw nowym ulicom 

oraz wprowadzenia numeracji nierucho-
mości w miejscowości Pogórze, zmienionej 
uchwałą   nr XLII/70/2009 z dnia 30 września 
2009 roku;

10. Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo 
nr XX/37/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku 
w sprawie: nadania nazw ulicom położonym 
w obrębie geodezyjnym Pogórze na terenie 
gminy Kosakowo zmienionej uchwałą  nr 
XXIV/38/2012 z dnia 31 maja 2012 roku;

11. Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo 
IX/39/2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie 
nadania nazwy PARTYZANTÓW ulicy poło-
żonej we wsi DEBOGÓRZE na terenie gminy 
Kosakowo;

12. Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: na-
dania nazwy IGNACEGO JANA PADEREW-
SKIEGO ulicy położonej we wsi POGÓRZE na 
terenie gminy Kosakowo;

13. Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
nadania nazwy JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO 
ulicy położonej we wsi POGÓRZE na terenie 
gminy Kosakowo;

14. Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo 
Nr LIII/33/2010 z dnia 31 marca 2010 roku 
w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/55/94 
z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie nada-
nia nazw istniejącym i nowym ulicom oraz 
wprowadzenia numeracji we wsi Pogórze;

15. Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego działek nr 190/380, 190/218 i 190/219 
w miejscowości Suchy Dwór, obręb Pogórze, 
gm. Kosakowo;

16. Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego działek położonych w Dębogórzu (Dę-
bogórze-Wybudowanie), gmina Kosakowo,  
przy ul. Dębogórskiej, Długiej, Piaskowej, 
Prywatnej i Leśnej;

17. Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go części obrębu Pierwoszyno gmina Kosa-
kowo;

18. Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kosakowo;

19. Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
ustalenia planu sieci oraz określenia obwo-
dów publicznych szkół podstawowych mają-
cych siedzibę na obszarze Gminy Kosakowo;

20. Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
ustalenia planu sieci publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Kosakowo;

21. Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzie-
żowego z Zespołu Szkolnego –Przedszkolne-
go i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Dębogórzu;

22. Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżo-
wego w Dębogórzu;

23. Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
określenia czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz ustalenia wyso-
kości opłat za świadczenia przekraczające 
wymiar zajęć objętych bezpłatnym naucza-
niem, wychowaniem i opieką w publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych;

24. Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i od-
działów przedszkolnych  w szkołach podsta-
wowych pracujących z grupami obejmują-
cymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze;

25. Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
zmiany uchwały  Nr XVI/18/04 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 31 marca 2004r. w spra-
wie utworzenia publicznej placówki oświa-
towo-wychowawczej, wraz z późniejszymi 
zmianami (Uchwałą nr XXI/28/2012 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 29 marca 2012r. 
i Uchwałą Nr XLIV/88/2017 Rady Gminy Ko-
sakowo z dnia 31 sierpnia 2017r.) oraz w spra-
wie zmiany Uchwały nr XXI/28/2012r. Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 29 marca 2012r. 
w sprawie utworzenia publicznej placówki 
oświatowo-wychowawczej i zmiany uchwały 
nr XVI/18/04 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 
marca 2004r. w sprawie utworzenia publicz-
nej placówki oświatowo-wychowawczej;

26. Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 
2019;

27. Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: 
zmiany uchwały   w sprawie przyjęcia wielo-
letniej prognozy finansowej gminy Kosako-
wo na lata 2019-2026.
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Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018, poz.2096 ze zm.), 
Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia  o przystąpieniu do sporządzenia:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pierwoszyno gm.Kosakowo - na podstawie uchwały Nr XI/76/2019 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 marca 2019r.;
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Dębogórzu (Dębogórze Wybudowanie), gmina Kosako-
wo, przy ul. Dębogórskiej, Piaskowej, Prywatnej i Leśnej - na podstawie uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 marca 2019r.;
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 190/380, 190/218 i 190/219 w miejscowości Suchy Dwór, obręb Po-
górze, gm.Kosakowo – na podstawie uchwały Nr XI/74/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 marca 2019r. 

Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne  mogą zgłaszać wnioski do w/w projektów planów w terminie do dnia 31.05.2019r.
Wnioski należy składać  na piśmie na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta  z podaniem  
nazwy  wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2018, poz.2081 ze zm.) 

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektów planów w celu przeprowadzenia strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski zgodnie z art.40 w/w ustawy mogą być składane  w terminie do dnia 31.05.2019r. w formie 
pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, ustanie do protokółu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym (adres e-mail: kosakowo@kosakowo.pl )
Zgodnie z art.41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego  w ogłoszeniu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek 

Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., 
poz. 1945 ze zm.)  w wykonaniu uchwały Rady Gminy Kosakowo: Nr  XLI/64/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 22 czerwca 2017 roku oraz 
uchwały Nr LII/150/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 marca 2018r.; 

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego:

	części obrębu Pogórze gm. Kosakowo, w rejonie ulic: Wiejskiej, Ks. Jana Twardowskiego i Kościuszki.
	części obrębu Pogórze, w gminie Kosakowo, rejon ulicy Dorsza, Kościuszki i Staszica. 

Projekty  planów udostępnione będą wraz z prognozą oddziaływania na środowisk o i uzasadnieniem w dniach od 06.05.2019r.  do 28.05. 
2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 7 (parter), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej 
www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami, odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo  (I piętro) 
w dniach:
- 16.05. 2019r. o godz.16.00 dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze gm. Kosakowo, w re-
jonie ulic: Wiejskiej, Ks. Jana Twardowskiego i Kościuszki;
- 16.05.2019r. o godz.17.00 dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze, w gminie Kosakowo, 
rejon ulicy Dorsza, Kościuszki i Staszica. 
 Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie  planu  miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2019r. 
Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w  sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów do publicznego wglądu można zapoznać się 
z ze zgromadzoną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania 
na środowisko do planu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i  Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska  
w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny  oddziaływania  ww. projektów planów na środowisko, mogą składać 
do w/w dokumentacji  uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy Ko-
sakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: kosakowo@kosakowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2019r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną  bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywa-
ne przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek 

OGŁOSZENIE O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA  
MIEJSCOWYCH  PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OGŁOSZENIE
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W wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować można 
tylko na jedną listę kandydatów stawiając na karcie do glo-
sowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jedne-
go z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do 
otrzymania mandatu).
Postawienie znaku „X”  w kratkach z lewej strony obok nazwisk 
kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub nie-
postawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność 
głosu.
Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie 
kratki.
Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobi-
ście w lokalu wyborczym. Wyborcy posiadający orzecze-
nie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą głoso-

wać w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar 
głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszo-
ny przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej 
do 13 maja 2019 r.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, 
a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełno-
mocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca 
składa wniosek w urzędzie gminy, w której jest wpisany do re-
jestru wyborców, najpóźniej do dnia 17 maja 2019r. (dla miesz-
kańców Gminy Kosakowo wpisanych do rejestru wyborców – 
Urząd Gminy Kosakowo, pok. nr 5).
 Informacje związane z udziałem w głosowaniu pod nr tel. 
58 660 43 15, w sprawie spisu wyborców pod nr tel. 58  660 43 14.

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Mechelinki
Mosty

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach Hala Sportowa
ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Rewa Przedszkole w Rewie 
ul. Koralowa 1, 81-198 Rewa

3 Pierwoszyno

Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie
ul. Kaszubska 11, 81-198 Pierwoszyno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Kosakowo

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo
ul. Fiołkowa 2 A, 81-198 Kosakowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5
Dębogórze

Dębogórze-Wybudowanie
Kazimierz

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
ul. Pomorska 30, 81-198 Dębogórze

6 Pogórze

 Szkoła Podstawowa w Pogórzu
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogórze

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 Suchy Dwór Świetlica Sołecka  w Suchym Dworze,
ul. Jana Chryzostoma Paska 6,  81-198 Suchy Dwór

INFORMACJA O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Wybory do Parlamentu Europejskiego zostaną przeprowadzone

w dniu 26 maja 2019r. w godzinach od 7.00 – 21.00.

LOKALE WYBORCZE
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Obsługa kasowa budżetu Gminy Kosakowo banku PKO PB 
w placówce Poczty Polskiej w Kosakowie przy ul. Derdowskiego 

będzie możliwa dopiero po 6 maja 2019r.
(jak informuje bank PKO BP)

Bardzo przepraszamy za niezależne od nas przesunięcia terminów przez PKO Bank Polski.

Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż zbliża się  termin  
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych. Na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 paździer-
nika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137 z póź. zmianami), terminy do 
wnoszenia  opłat to: 

I rata do 31 stycznia,
II rata do  31 maja,
III rata do  30 września  danego roku kalendarzowego.

Konsekwencją niedokonania opłaty w powyższych termi-
nach jest wygaszenie zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie-
dokonania opłaty w określonych terminach może wystąpić 
z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż 
po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu 
zezwolenia (art. 18 ust.13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

 Rozkazem Personalnym Komendanta Powiatowego Policji 
w Pucku insp. Rafała Kwapisiewicza z dniem 1 kwietnia 2019 
roku powołany został na stanowisko Komendanta Komisariatu 
Policji w  Kosakowie pan Marcin Wittbrodt.
 Starszy aspirant Marcin Wittbrodt jest związany ze służbą 
mundurową od 16 lat.
Po przeszkoleniu, które realizował w Szkole Policji w Słupsku, 
rozpoczął służbę w Komisariacie Policji   we Władysławowie. 
W tej jednostce wykonywał powierzone mu czynności na kilku 
stanowiskach służbowych do roku 2011. Następnie przenie-
siony został do dalszego pełnienia służby w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Pucku na stanowisko asystenta Wydziału 
Prewencji, gdzie zajmował się tematyką przestępczości osób 
nieletnich oraz profilaktyką społeczną, jednocześnie był ko-
ordynatorem procedury „Niebieska Karta” w powiecie puckim. 
W tym okresie ukończył dwa kursy specjalistyczne w Szkole 
Policji w Słupsku oraz cykl szkoleń dotyczących przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie.
 W latach 2013 do 2017 roku doświadczenie zawodowe zdo-
bywał na stanowisku służbowym kierownika Ogniwa Prewencji 
w Komisariacie Policji w Kosakowie.

 W roku 2017 powołany został na stanowisko Zastępcy 
Komendanta Komisariatu Policji we Władysławowie, gdzie 
wykonywał swoje obowiązki do marca 2019 roku. W tym też 
okresie ukończył Szkolenie Oficerskie w Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie.

Wprowadzenie Komendanta Komisariatu Policji w Kosakowie

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Mijają właśnie pierwsze   miesiące funkcjonowania na te-
renie Gminy Kosakowo systemu segregacji odpadów według 
nowych zasad tj. obowiązku wydzielania frakcji odpadów  BIO 
–odpady kuchenne.

Według informacji otrzymanych od przedsiębiorstwa od-
bierającego odpady z terenu naszej gminy, część mieszkań-
ców realizuje obowiązek gromadzenia odpadów BIO w sposób 
nieprawidłowy. 

W związku z powyższym informujemy, że może zaistnieć 
taka sytuacja, gdy odpady BIO wystawione do odbioru w sa-
mych woreczkach nie zostaną od Państwa odbierane. 

Zatem raz jeszcze przypominamy, iż wytwarzane odpady 
kuchenne winny być gromadzone w woreczkach biodegrado-

walnych, a następnie umieszczane w zewnętrznych  pojem-
nikach na odpady BIO w kolorze brązowym. Wprowadzenie 
dodatkowego pojemnika wymusza na nas przede wszystkim 
zaktualizowane w dniu 28 grudnia 2018r. rozporządzenie Mi-
nistra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selek-
tywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.  W brązowe 
pojemniki na odpady BIO właściciele nieruchomości – posia-
dacze domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, wspólnoty, 
którzy zadeklarowali segregację odpadów, muszą zaopatrzyć 
się we własnym zakresie.  Istnieje również możliwość groma-
dzenia odpadów BIO wspólnie z sąsiadami do jednego pojem-
nika. Jednakże odpowiedzialność za selekcjonowanie nie-
zgodne z regulaminem w tym przypadku również jest wspólna.

PRZYPOMINAMY!
Odpady „BIO” będą odbierane wyłącznie z pojemników przeznaczonych do ich gromadzenia
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Nowy Bosmanat w Rewie 
w budowie

Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

BEZPŁATNE BADANIA W GDYNI - dla każdego dziecka od 1,5 do 5 lat   
BEZPŁATNE KONSULTACJE obejmują - zebranie informacji o dziecku, obserwację indywi-
dualną, opcjonalnie obserwację w kontakcie z rówieśnikami, przekazanie rekomendacji.
Więcej informacji pod numerem telefonu– tel. 667 098 077 , ul. Pomorska 18 (Działki Leśne) 
Gdyni
BEZPŁATNE REKOMENDACJE W CENTRUM TERAPII AUTYZMU SOTIS

Dzięki staraniom samorządu i środowiska żeglarskiego, 
przy wsparciu funduszy zewnętrznych jest obecnie realizowa-
ny  I etap projektu pod nazwą: „Rozwój oferty turystyki wod-
nej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miej-
scowości Rewa, Gmina Kosakowo -   przedłużenie pomostu 
i budowa bosmanatu” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wspar-
cie atrakcyjności walorów 
dziedzictwa przyrodnicze-
go współfinansowanego 
z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Budowa bosmanatu to 
odpowiedź na długo wycze-
kiwane wsparcie rozwoju 
infrastruktury żeglarskiej 
w Gminie Kosakowo. Istnie-
jąca dotychczasowo zabu-
dowa nie spełniała potrzeb 
prężnie rozwijającej się 
Rewy. Powstająca inwesty-

cja zapewni odpowiednie zaplecze sanitarne i organizacyjne, 
które będzie ponadto dostosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Pozwoli w pełni wykorzystać potencjał społeczny, 
gospodarczy, kulturowy oraz krajobrazowy Gminy Kosakowo.  

Realizacja projektu stanowi nową jakość związaną z roz-
wojem branży turystycznej. Inwestycja zakłada: przedłużenie 
istniejącego pomostu cumowniczego w Rewie w głąb morza, 
celem zwiększenia ilości miejsc cumowniczych dla żaglówek, 

a także stworzenie za-
plecza sanitarnego oraz 
organizacyjnego przy-
stani do obsługi ruchu 
na pomoście cumowni-
czym.  

Koszt wykonania to 
blisko 1,5 mln zł, nato-
miast koszt dofinanso-
wania na całość pro-
jektu to 1  407  432,95 zł. 
Inwestycja zostanie za-
kończona we wrześniu 
tego roku.
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Adrian Radosz Almazan, Dominik Ilnicji, Maksym Pelcer, to młodzi 
siedemnastoletni mieszkańcy gminy Kosakowo. Łączy ich wspólna 
pasja związana z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. 
Dzięki tej pasji oraz udziałowi w szkolnym konkursie, polegającym na 
stworzeniu projektu związanego z nowymi technologiami, opracowali 
aplikacje, którą nazwali ZOE.  Licealiści dedykowali ją swoim kolegom 
jako pomoc w nauce z języka angielskiego i fizyki.  Dążyli do tego, aby 
aplikacja była jak dobry znajomy, którego można zapytać o problemy 
związane z tymi przedmiotami, a on na nie odpowie. Według twórców 
aplikacji, treści podręcznikowe są przedstawiane w sposób nudny i ar-
chaiczny, dlatego postanowili to zmienić. Jak twierdzą do  ZOE, każdy 

będzie mógł napisać w każdym momencie, a  ta momentalnie odpowie 
na zadane pytanie. To rozwiązanie jak twierdzą, jest idealne na szybką 
powtórkę wiadomości przed klasówką.

Pierwotnie ZOE  była  chatbot-em na Massengera, czyli aplikacją 
umożliwiającą prowadzenie konwersacji przy użyciu klawiatury kom-
putera w ten sposób, iż rozmówca ma wrażenie rozmawiania z człowie-
kiem.  Obecnie aplikacja przeniesiona jest  na stronę internetową, bo, 
jak stwierdzi Adrian Radosz Almazan,  jest to łatwiejsze i bardziej czytel-
ne dla użytkownika. 

Młodzi twórcy aplikacji ZOE zajęli pierwsze miejsce biorąc udział 
w 2016 i 2017r. w Apps for Good, globalnej inicjatywie edukacyjnej. Jej 
celem jest zmiana sposobu, w jaki nauczyciele i uczniowie postrzegają 
nauczanie informatyki w szkole. Jak twierdzą, udział w programie uczy 
kreatywnego myślenia, przedsiębiorczości i daje możliwość poznania 
programowania. 

Pierwsze miejsce stało się również ich udziałem, podczas wyda-
rzenia mającego na celu zmianę sposobu komunikowania się, uczenia 
i interakcji,  Data Natives Start-up Battle Berlin w 2017r.  Adrian Radosz 
Almazan, Dominik Ilnicji, Maksym Pelcer uczestniczyli także w tego-
rocznej największej konferencji technologicznej w Europie Środkowej 
i Wschodniej – InfoShare. w Gdańsku.  Stanowili tam najmłodszy star-
tup, (nowo utworzona organizacja poszukująca modelu biznesowego), 
związany z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

Adrian, Dominik i Maksym w dniu 15 marca br., gościli w gminnych 
szkołach w których uczniom najstarszych klas zaprezentowali autor-
ską aplikację. Opowiadali o swoim pomyśle i pasjach. 

Pani Anna Nagórka, mieszkanka Pierwoszyna i studentka VI roku 
Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dnia 
22 marca 2019 roku odebrała list gratulacyjny z rąk Marszałka woje-
wództwa pomorskiego Mieczysława Struka za wybitne osiągnięcia 
naukowe w roku akademickim 2017/2018. W uroczystej gali wzięli 
udział delegaci Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz uczel-
ni wyższych. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 66 wniosków, 
spośród których Komisja Stypendialna wyłoniła 38 najlepszych stu-
dentów. Warunkiem otrzymania stypendium była średnia ocen nie 
mniejsza niż 90 proc. średniej możliwej do uzyskania na danym kie-
runku oraz znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne. 

Pani Anna Nagórka od najmłodszych lat jest związana z Gminą 
Kosakowo. Swoje skrzydła rozwijała w Gimnazjum nr 23 z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi w Gdyni, a następnie w III Liceum Ogólno-
kształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni. Obecnie oprócz 
wysokich wyników w nauce, angażuje się w pracę naukową i pro-
jekty społeczne. Pełni funkcję przewodniczącej Studenckiego Koła 
Naukowego przy Zakładzie Prewencji i Dydaktyki GUMed oraz jest 
członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Brała udział 
w projektach naukowych: Moltest Kardio+, Sopkard, Maraton, Bądź 
Zdrów oraz w akcjach promujących zdrowy styl życia i profilaktykę 
chorób sercowo-naczyniowych. W swoim dorobku może pochwa-
lić się publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi  oraz współ-
pracą m.in. z  Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, Akademią 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Miastem Sopot oraz 
Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej w Gdyni. Ponadto od 

trzech lat organizuje Studencką Konferencję 
Internistyczną, która odbywa się w Cen-
trum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku, 
umożliwiając studentom z całej Polski 
zaprezentowanie własnych osiągnięć 
naukowych oraz pogłębienie wiedzy 
z zakresu chorób wewnętrznych. 
Swój wolny czas poświęca także na 
naukę ultrasonografii w Studenckim 
Kole Naukowym USG. Za powyższe 
osiągnięcia i zaangażowanie otrzymała 
kilkukrotnie stypendium Rektora GUMed, 
a w roku bieżącym również stypendium 
naukowe Wójta Gminy Kosakowo.

Naszym celem jest przyciąganie, 
rozwój i zatrzymanie talentów, które 
staną się siłą napędową regionu. Zależy 
nam, aby studenci pomorskich uczelni 
nie tylko osiągali dobre wyniki w nauce, 
ale również wykazywali się inicjatywą 
i aktywnością w osiąganiu wyznaczo-
nych przez siebie celów zawodowych–
mówił podczas gali Marszałek Mieczy-
sław Struk. Swoją przyszłość Pani Anna 
wiąże z Pomorzem, bliską jej sercu Małą 
Ojczyzną.

Aplikacja ZOE
- stworzona przez młodych licealistów z Kosakowa

Gala rozdania stypendiów 
Marszałka województwa pomorskiego
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Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż 13 Kosakowska Drużyna Harcerek „Chata” jako jedna z najbardziej reprezen-
tatywnych drużyn na Pomorzu wykazująca się aktywnym działaniem oraz artystycznym talentem została zaproszona do wy-
stępu muzycznego na Gali 30- lecia ZHRu na Pomorzu. Gala ta jest wydarzeniem wysokiej rangi, odbywającym się w rocznicę 
Zjazdu Założycielskiego Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i odbyła się 2 kwietnia w Muzeum II Wojny Światowej w Gdań-
sku.

Nie ma powodów do niepokoju – spieszymy dodać, że na dwie 
godziny i że podbiły przede wszystkim pierwoszyński Dom Kultu-
ry. Fantastyczne (dosłownie) perypetie przesympatycznych (lub 
trochę mniej) zwierzątek, jednego zadufanego w sobie tygrysa-fi-
lozofa oraz przezabawnego Hindusa z Rewy śledził – to akurat już 
żadne zaskoczenie – komplet, a właściwie nadkomplet widowni 
(nie zabrakło osób siedzących na schodach trybun). Surykatki pod-
biły widownię z równym impetem, z jakim podbiły i ucywilizowały 
wyspę. Czy warto było poświęcić niedzielny wieczór 14 kwietnia 
br. na taką przedziwną wyprawę? To pytanie do widzów, niemniej 
jednak niezwykle burzliwa owacja na stojąco – burzliwa nawet jak 
na standardy naszego Teatru – świadczyła, że publiczności ciężko 
było się rozstać z ulubieńcami pierwoszyńskiej sceny. Zgodnie z za-
powiedzią Wyspy surykatek jako komediodramatu science-fiction, 
było zarówno science, jak i fiction, a gromkie śmiechy widowni udo-
wodniły również zgoła niebanalny komizm autorskiego dzieła. Nie 
zabrakło efektów multimedialnych i scen wybitnie dramatycznych. 
Jednym zdaniem – posługując się charakterystycznym motywem 
ze spektaklu: premiera była niczym francuska taksówka z Marsylii 
na środku oceanu. Nic dodać, nic ująć.       

Wystąpili: 
Mikołaj Szwocher – Inkwizytor I;
Adrian Gajlzer – Inkwizytor II / Gajzleramix;
Anna Gierszewska – Inkwizytor III / Strażniczka Wyroczni III;
Oliwia Ciszewska – Strażniczka Wyroczni I / Wiedźma I; 
Zuzanna Przybyłowska – Strażniczka Wyroczni II / Wiedźma II;
Szymon Jabłoński – Robespierre; 
Kacper Romanowski – Danton / Tubylec I; 
Oliwier Gużewski – Marat; 
Kacper Orzechowski – Wielki Inkwizytor Kacperow  Fistaszy 

Trzeci; 
Malwina Wilkowska – Królowa Akhilesh; 
Klara Filar – Łucja - przywódczyni rewolucji; 

Paweł Hajder – Birbal; 
Mateusz Albecki – Barun; 
Dominik Wójcik – Duch Wyspy; 
Anna Flatau – Dalaya; 
Kamil Romanowski – Kapłan Romanow; 
Adam Szczuko – Tygrys; 
Paweł Flatau – Sanjit. 
Serdeczne podziękowania za wsparcie dla: Wójta Gminy Kosa-

kowo Marcina Majek, Radnego Powiatu Puckiego Jerzego Włudzika, 
Anny Szpajer, PEWIK Sp. z o.o., Ryszarda Kloki, Kosakowskiego Cen-
trum Kultury, Wypożyczali Strojów Arlekin (ul. Chylońska 230, Gdynia), 
Telewizji Kosakowo TV. 

Ewa Narloch Kerszka – scenografia; 
Dawid Gruenholtz – współpraca akustyczna; 
Adam Schröder – współpraca multimedialna; 
Karol Dettlaff – scenariusz i reżyseria. 
Szczególne podziękowania Teatr kieruje w stronę fantastycznej 

publiczności: dziękujemy za tak niezwykle przychylne przyjęcie naj-
nowszej premiery.  

13 Kosakowska Drużyna Harcerek „Chata”

SURYKATKI ZAWŁADNĘŁY GMINĄ KOSAKOWO
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

12 kwietnia w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbyły się kolejne warsztaty kreatywne zorganizowane i pro-
wadzone przez Kosakowskie Centrum Kultury. Tym razem 
uczestnicy pracowali nad  stroikami, które upiększyły wielka-
nocne stoły, jak i stworzyły niepowtarzalną dekorację do domu 
i ogrodu. Wśród  wiosennych dekoracji nie zabrakło klasycz-
nych wianków na  drzwi oraz stroików bogato przystrojonych  
jajkami w cekiny i piórka. Uczestnicy warsztatów Wiosenne 
Przebudzenie mieli rów-
nież okazję poznać nowe 
trendy w dziedzinie deko-
racji i tym samym wpro-
wadzić kilka nowości do 
swoich domów. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy 
za wspaniałą atmosferę  
podczas wspólnej kreatyw-
nej zabawy.

W związku z przypadającymi na miesiąc marzec Świato-
wym Dniem Morza  oraz Dniami Ochrony Bałtyku, Kosakowskie 
Centrum Kultury zorganizowało konkurs plastyczny skierowa-
ny do najmłodszych mieszkańców gminy. Rozstrzygnięcie na-
stąpiło 20 marca br. w trakcie Warsztatów Kreatywnych o te-
matyce morskiej w świetlicy w Mechelinkach. Celem konkursu 
było rozbudzenie szacunku do otaczającego świata ze szcze-
gólnym uwzględnieniem roli morza w życiu człowieka oraz 
korzyści płynących z nadmorskiego położenia gminy. Promo-
wanie oraz wzmacnianie wśród najmłodszych mieszkańców 
gminy identyfikacji regionalnej, miłości do morza Bałtyckiego 
jak i rozbudzenie w dzieciach patriotyzmu lokalnego.

Jest nam niezmiernie miło ogłosić listę laureatów nagro-
dzonych prac.

Nazwiska laureatów podane są alfabetycznie: Aleksander 
Cyperling, Jan Dziwulski, Stanisław Dziwulski, Hanna Dziwul-
ska, Piotr Frozyna ,Blanka Gąsiorek, Dariusz Kowal, Antonina 
Miller, Pola Miśkowiec, Lena Lewszuk, Maciej Łakomski, Maja 
Szczepaniak , Alicja Waligóra,  Julita Wica.

Wszystkim nagrodzonym dzieciom gratulujemy, a rodzi-
com dziękujemy za 
wsparcie, zaangażo-
wanie oraz rozbudza-
nie w dzieciach miłości 
i szacunku do otaczają-
cego świata ze szcze-
gólnym uwzględnie-
niem morza. Już dziś 
zachęcamy  do wzięcia 
udziału w kolejnej edy-
cji konkursu.

Tradycyjnie już Dzień Świętego Walentego jest obchodzony 
w naszej gminie w szczególny sposób, gdyż Święto Zakochanych 
staje się również Świętem Muzyki. Festiwal Piosenki Roman-
tycznej, bo właśnie o nim mowa, to czas, gdy młodzi wykonawcy 
mogą zaprezentować swoje talenty wokalne. Umiejętności wo-
kalne młodych artystów zostały nagrodzone w kilku kategoriach: 
Klasy I – III soliści:I miejsce – Aleksandra Szefka ZSP Dębogórze; II 
miejsce – Marta Hendzel SP 6 Gdynia; III miejsce – Milena Wandtke 
SP MrzezinoWyróżnienie – Aleksandra Brunath ZSP Dębogórze

Klasy I – III zespoły:Wyróżnienie – Aurelia Górska i Antoni Paczu-
ła SP Łęczyce

Klasy IV – VI soliści:I miejsce – Marta Białek ZSP Mosty; II miej-
sce – Kalina Twarowska ZSP 2 Gdynia;

 III miejsce – Gabriela Ścibiorek SP 10 Rumia; Wyróżnienia – Ja-
kub Kałaska, Maja Kobylińska, Zuzanna Mudlaf

Klasy IV – VIII zespoły: I miejsce – No Name ZSP Mosty; II miej-
sce – Urwisy SP 10 Rumia; Wyróżnienia – Zespół Bukowina, Zespół 
Szósteczki

Klasy VII – VIII soliści: I miejsce –Weronika Przychodzeń SP 10 
Rumia; II miejsce – Lilia Weber SP 28 Gdynia;  III miejsce – Julia Pa-
cholczyk PSDSS Rumia; Wyróżnienia – Agata Szefka, Mikołaj Kru-
ger, Aleksandra Zaczek, Patrycja Smolarek, Martyna Piesiak

Gimnazjum soliści: I miejsce – Natalia Mikołajewska Gimnazjum 
Kosakowo; II miejsce – Julia Myszk SP 44 Gdynia; III miejsce – Oliwia 
Ankiewicz Gimnazjum Kosakowo; Wyróżnienie  – Vanessa Sarkis-
sian Gimnazjum Kosakowo 

Szkoły ponadgimnazjalne / Dorośli – zespoły:I miejsce – Wikto-
ria Sztamborska i Łukasz Krepel PCKUiZ Puck

Grand Prix VI Festiwalu Piosenki Romantycznej otrzymał Miko-
łaj Szwocher SP Pogórze. Nagrodę ufundował Wójt Gminy Kosako-
wo Marcin Majek.

Komisja przyznała również nagrodę specjalną ufundowaną 
przez dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Po-
morskiej Tomasza Fopke, za najlepsze wykonanie piosenki w języku 
kaszubskim. Otrzymała ją Oliwia Ankiewicz.

Nagrodę specjalną od Kosakowskiego Centrum Kultury w po-
staci udziału w czerwcowym recitalu pt. „Nareszcie Wschód” otrzy-
mał Łukasz Krepel. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!

Wiosenne Przebudzenie 
– Warsztaty Kreatywne 

w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie

Konkurs plastyczny Morze Oczami Dziecka  
dla najmłodszych mieszkańców 

Gminy Kosakowo

VI Festiwal Piosenki Romantycznej 
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie
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W sobotę 15 czerwca br. od godz. 14:00 bawić się będzie-
my podczas siódmej już edycji Festynu Rodzinnego pod nazwą 
„Z Pogórza Lato Rusza” odbywającego się pod patronatem 
Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. Festyn odbę-
dzie się jak zawsze na terenie parkingu Galerii Szperk w Po-
górzu. Atrakcji nie zabraknie dla widowni w każdym wieku. 

Gwiazdą wieczoru 
będzie zespół Afro-
mental. Zaś o dobry 
humor zadba znany 
satyryk i aktor Ce-
zary Pazura. Szcze-
gółowy program im-
prezy będzie można 
znaleźć na stronie 
internetowej www.
kulturakosakowo.pl. 
Wstęp wolny.

Organizatorzy: 
Gmina Kosakowo, 
Kosakowskie Cen-
trum Kultury, Galeria 
Szperk, Rada Dzielni-
cy Pogórze.

Z WIZYTĄ U JUBILATÓWZ POGÓRZA LATO RUSZA  Miesiąc marzec zaowocował wizytami władz gminnych (wójta 
i sołtysów) z życzeniami u trzech dostojnych jubilatów: Pana Je-
rzego Ciesielczyka z Suchego Dworu (90 lat), Pani Pelagii Nadol-
skiej z Dębogórza (95 lat) oraz Pani Gabrieli Potrykus z Kazimie-
rza  (91 lat). Życzymy zdrowia i samych szczęśliwych dni.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

Miło nam poinformować, że złożony 
przez kosakowską Bibliotekę wniosek 
w ramach programu Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego  „Kodowanie w bibliotece – II 
edycja” został rozpatrzony pozytywnie.

Dzięki temu Biblioteka otrzymała w formie darowizny na-
stępujący sprzęt:

– trzy tablety,
– trzy gry edukacyjne Scottie Go!,
– trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akceso-

riami (matą piankową i kompletem fiszek do ćwiczeń na ma-
cie).

     Niektóre „supermoce” Photona mieli już okazje poznać 
uczestnicy zajęć, które odbyły się w naszej Bibliotece w dru-
gim tygodniu ferii. A to dopiero początek! Niebawem roboty 
znów zaproszą dzieci i młodzież do wspólnej zabawy :)

Przypominamy, że od przeszło siedmiu lat przy kosakow-
skiej Bibliotece działa Grupa Czytelnicza. Spotkania, podczas 
których omawiamy polecane przez uczestników lektury (bar-
dzo różne!), odbywają się średnio raz w miesiącu. 

W styczniu br. na przykład rozmawialiśmy o Warszawie lat 
30. XX wieku, w której toczy się akcja „Króla” Szczepana Twar-
docha. W lutym „wzięliśmy na warsztat” coś zupełnie z innej 
półki, a mianowicie powieść fantasy „Początek” Dana Browna. 
Zaś w kwietniu omawialiśmy „Opowiadania bizarne” dwukrot-
nej laureatki Nagrody Literackiej „Nike” - Olgi Tokarczuk.

W każdej chwili można do nas dołączyć! Najbliższe spotka-
nie odbędzie się w piątek 24 maja 2019  r. o godz. 17:00. Lektu-
ra na maj to „Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi” autorstwa 
Tomasza Michniewicza.. Jak napisano w opisie książki - bę-
dzie to siedem podróży przez siedem pamięci siedmiu zwykłych 
ludzi… 

Zapraszamy!

Roboty Photon 
w Bibliotece

Dyskusja 
wokół książki „Chrobot”

Wystawy i wernisaże w kosakowskiej Książnicy
•	 W piątkowe popołudnie 29 marca 2019 r. w kosakowskiej Bi-
bliotece miało miejsce otwarcie wystawy rękodzieła Joanny Do-
mańskiej „Nitką i sznurkiem”. 

Pani Joanna od przeszło dziesięciu lat jest mieszkanką Rewy, 
właścicielką Pracowni Rękodzieła MAFIKA ART, w której tworzy 
dekoracje dla dużych i małych. Prowadzi również warsztaty z szy-
dełkowania i dziergania pod nazwą Joga dla mózgu. Natomiast 
15 sierpnia, podczas Festynu Kaszubskiego w Rewie, można Ją 
spotkać na stoisku kiermaszowym, a następnie na plaży, gdzie 
prowadzi zajęcia Szydełkowanie na plaży.

Już kilkukrotnie mieliśmy przyjemność gościć prace Pani Asi 
w naszej Bibliotece, jednak po raz pierwszy wystawa została połą-
czona z wernisażem. Goście, w większości Panie, zachwycały się 
zwłaszcza pięknymi torebkami ;)

•	 11 kwietnia 2019 r. uroczyście otworzyliśmy wystawę malar-
stwa Justyny Rucińskiej, mieszkanki Sopotu. Ekspozycja zatytu-

łowana „Pierwsza” składa się z prac, które powstały na przestrzeni 
ostatnich trzydziestu lat. Jest nam niezmiernie miło, że to wła-
śnie w naszej Bibliotece Pani Justyna zdecydowała się zorganizo-
wać swoją pierwszą wystawę. 

Poza pracami plastycznymi Artystka prezentuje również 
efektowne damskie toczki, które dzięki udziałowi w warsztatach 
z modniarstwa wykonuje własnoręcznie na różne okoliczności. 
Prace można oglądać do 7 maja. 

•	 W okresie od 9 maja do 5 czerwca br. w Bibliotece będzie go-
ścić wystawa ilustracji „Cudowny świat bajek Zbigniewa Sewery-
na”. Dopełnieniem ekspozycji będą książki, do których te ilustra-
cje powstały.

Zbigniew Seweryn (ur. 5 lutego 1956 r. w Krakowie) studiował 
na wydziale form przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Tworzy w konwencji magicznego realizmu fantastyczne-
go. Zilustrował kilkadziesiąt książek dla dzieci i dorosłych.

Prace zaprezentowane w Kosakowie stanowią prywatną ko-
lekcję Mirosławy Borys. 
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KOSAKOWSKI KLUB SENIORA

20 marca 2019 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbyło się inauguracyjne spotkanie informacyjno – konsultacyjne 
z organizatorem Kosakowskiego Klubu Seniora – Fundacją FLY.

Uczestników przywitał Wójt Gminy Pan Marcin Majek, Za-
stępca Wójta Pan Marcin Kopitzki, Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Andrzej Śliwiński oraz Radni Powiatowi Jerzy Włudzik i Anna 
Padée wraz z Fundacją FLY Panem Radosławem Darukiem oraz 
Panią Dorotą Kitowską. Wszyscy obecni otrzymali Teczki Senio-
ra z ważnymi informacjami oraz Planem Działania Klubu, przygo-
towane specjalnie na tą okazję.

Tak jak w poprzednich latach, podnosząc poziom życia po-
nad dwóm tysiącom mieszkańców w wieku senioralnym, kon-

tynuujemy zajęcia w ramach Kosakowskiego Klubu Seniora. 
Grant w wysokości 35 tys. zł otrzymała Fundacja „Fly”, która 

w ramach współpracy zakłada stałe zajęcia 3 razy w tygodniu po 
4 godziny m.in. zajęcia z rękodzieła artystycznego, nauki języków, 
sekcje gier, zajęcia ruchowe oraz działania integrujące seniorów 
tj. wspólne świętowanie, zabawy taneczne, spotkania z ciekawy-
mi ludźmi itp.

Zapraszamy wszystkich Seniorów do Gminnego Domu Kul-
tury w Pierwoszynie, w poniedziałki (12:30 – 17:30), środy (10:00 
– 14:00) i czwartki (9:00 – 13:45). Więcej informacji na stronie: 
www.kks.fundacjafly.pl oraz pod numerem telefonu Animator-
ki Pani Sławomiry Tomaszewskiej tel. kom.798 179 942.

PONIEDZIAŁEK

12:30-13:30 Język angielski Aldona Sokołowska  

13:30-14:30 Pilates Łukasz Dziadak Duża sala

14:30-16:30 Terapia kolorem Sławomira Tomaszewska  

15:00-16:30 Warsztaty twórcze Krystyna Kondracka  

16:00-17:30 Język francuski Karol Dettlaff  

ŚRODA

10:00-10:30
Pozytywnie nakręcona herbatka na 

dzień dobry!
Sławomira Tomaszewska  

10:30-11:30 Pilates Łukasz Dziadak Duża sala

12:00-14:00 Kreatywna kawiarenka Sławomira Tomaszewska  

14:00-14:45 Gimnastyka w wodzie Agnieszka Wierzbowska Basen w Kosakowie

CZWARTEK

  9:00- 9:45 Stretching, formy taneczne, latino! Agnieszka Zalewska  Duża sala

10:00-12:00 Gry planszowe Sławomira Tomaszewska  

10:00-13:00 Rękodzieło Katarzyna Kwiecińska  

13:00-13:45 Gimnastyka kręgosłupa Dorota Kitowska Duża sala

16 kwietnia 2019 r. czterdziestoosobowa grupa kosakow-
skich seniorów wzięła udział w wycieczce do Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku. Tam, w towarzystwie przewodników, 
zwiedziła oryginalną - zwłaszcza pod względem zastosowa-
nych rozwiązań wystawienniczych - wystawę główną, którą 
tworzą trzy bloki narracyjne: „Droga do wojny”, „Groza wojny” 
oraz „Długi cień wojny”. Ta niezwykła ekspozycja liczy ok. 2 tys. 
eksponatów oraz ok. 240 stanowisk multimedialnych (m.in. 
archiwalne fotografie i filmy, relacje świadków czy interak-

tywne mapy),  dzięki którym odbyli swoistą podróż w czasie.
     Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali upominki 

od Muzeum II Wojny Światowej, które wręczył Rzecznik Praso-
wy Muzeum.

Wyjazd odbył się w ramach obchodów 80. rocznicy wybu-
chu II Wojny i był bezpłatny dla zwiedzających.

Organizatorzy: Radny Michał Przysiecki (pomysłodawca 
i kierownik wycieczki), Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo 
i Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński.

INAUGURACJA KOSAKOWSKIEGO KLUBU SENIORA

Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej

PLAN ZAJĘĆ
Semestr wiosenny 2019. Zajęcia w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
i Schroniska Młodzieżowego 
w Dębogórzu

Wiosenne Mistrzostwa Ziemi 
Puckiej w biegach przełajowych

Za nami Wiosenne Mistrzostwa ziemi Puckiej w biegach 
przełajowych 2019. Zwycięzcą rocznika 2006 został uczeń na-
szej szkoły Gael Kervyn de Meerendre, 18 miejsce zajął Tobiasz 
Szuryński. W roczniku 2005 trzecie miejsce dla Zuzanny Krup-
ko z klasy 8, 11 miejsce -Amanda Frątczak.Gratulujemy! Gminny Konkurs 

-Bezpieczeństwo  
w ruchu drogowym

02.04.2019 odbył się Gminny Konkurs - Bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. Tym razem konkurs odbył się w dwóch 
kategoriach wiekowych. W etapie powiatowym naszą gminę 
będą reprezentować dwie szkoły: Dębogórze w kategorii klas 
VII-VIII (vice mistrzowie Powiatu Puckiego z poprzedniego 
z poprzedniego roku) oraz Pogórze w kategorii klas młodszych.
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Z okazji obcho-
dzonego 14 marca 
Dnia Liczby Pi: NOWY 
REKORD SZKOŁY 
w wyrecytowaniu jak 
największej liczby cyfr 
z rozwinięcia dziesięt-
nego liczby Pi - usta-
nowił PRZEMEK JE-
RECZEK, recytując 
z pamięci 97 cyfr, dru-
gie miejsce zajęła ANIA 
JERECZEK - zapamię-
tując 78 cyfr, a trzecie 
miejsce zajął ERYK TA-
LAŚKA - 30 cyfr.

Gratulujemy Kamilowi  Lipińskiemu (uczniowi klasy 4), któ-
ry wraz ze swoją drużyną piłkarską Sztorm Kosakowo zwycię-
żył Ogólnopolski Turniej Gdynia Cup 2019 dla rocznika 2008!

Uczniowie naszej szkoły w sobotę 6 kwietnia br. kwestowali 
na rzecz podopiecznych Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdy-
ni wraz z Domem Hospicyjnym dla Dzieci „Bursztynowa Przy-
stań”. Dziękujemy za otwarte serca i pełne zaangażowanie!

Ogólnopolski Turniej  
Gdynia Cup 2019

POLA NADZIEI NA POMORZU 2019

Szkolny Konkurs Matematyczny

Szkoła Podstawowa w Pogórzu 
z oddziałami gimnazjalnymi

SPARTAKIADA KLAS 
MŁODSZYCH

Dnia 2 kwietnia 
w Szkole Podstawowej 
w Mostach odbyła się 
gminna Spartakiada Klas 
Młodszych. Szkołę w Po-
górzu reprezentowało 18 
uczniów z klas I-III. Uro-
czystość rozpoczęła się 
defiladą reprezentacji 
szkół i wciągnięciem fla-
gi olimpijskiej na maszt. 
Drużyny musiały zmie-
rzyć się z 10cioma różnorodnymi konkurencjami. Walka o zwycię-
stwo pomiędzy SP w Pogórzu, a organizatorami – SP w Mostach, 
trwała do ostatniej sekundy! Ostatecznie z wynikiem 100 punk-
tów zajęliśmy II miejsce, tracąc tylko 1 punkt do zwycięzców! 
Uczniowie otrzymali pamiątkowe medale i puchar dla szkoły, z któ-
rego razem z Panem Dyrektorem i trenerką Katarzyną Milewską 
wypili oranżadę!

Z trybun dzielnie kibicowali kolegom i koleżankom uczniowie 1e, 
2c i 2d

UCZNIOWIE  
Z III KLAS GIMNAZJALNYCH 
KOLEJNY RAZ W AKCJI:  
,,TAK POMAGAM’’

,,Patrząc na wolontariuszy w czerwonych koszulkach Caritas, 
jesteśmy otwarci na pomoc potrzebującym!”

Wolontariusze III klas gimnazjalnych po raz kolejny zaangażowali 
się w ogólnopolską akcję zbiórki żywności na rzecz Caritas Archi-
diecezji Gdańskiej. Uczniowie w dniach 29 i 30 marca 2019r. (pią-
tek-sobota) w godzinach 12:00 – 20:00 w piątek oraz w sobotę od 
godziny 10:00-20:00) podczas wielkanocnej zbiórki zbierali artykuły 
spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz ła-
twe w przechowywaniu na terenie sklepu Biedronka w Kosakowie. 
Celem akcji ,,Tak pomagam’’ jest niesienie pomocy jak największej 
liczbie osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie, aby każdy mógł 
cieszyć się wielkanocnym śniadaniem. Produkty zebrane podczas 
zbiórki trafiają do najbiedniejszych 
dzieci, rodzin wielodzietnych, osób 
samotnie wychowujących dzieci, 
bezdomnych, chorych i bezrobot-
nych, a także do osób pracujących, 
których nie stać na zakup żywności. 
W akcji ,,Tak Pomagam” uczestniczyło 
w sumie około 45 wolontariuszy z na-
szej szkoły, którzy chętnie i z entuzja-
zmem nieśli pomoc biednym oraz 
potrzebującym. Zebrane produkty 
zostały przekazane Parafialnemu 
Kołu Caritas w Pierwoszynie.
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Z ŻYCIA SOŁECTW

Sołectwo Dębogórze
Józef Melzer, zam. 81-98 Dębogórze, 

ul. Roślinna 9, 
e-mail  melzer@kosakowo.pl, 

tel. 664 185 581
Rada Sołecka (7-osobowa): Helena 
Miler,  Anna Świętosławska, Łucja 
Klawikowska, Piotr Dymon, Seba-
stian Draga, Edward Chechliński, 
Michał Gotowała

Sołectwo Dębogórze 
Wybudowanie

Krzysztof Toruńczak, zam. 
84-200 Dębogórze Wybudowanie, 

ul. Mostowa 3 , 
e-mail  torunczak@kosakowo.pl , 

tel. 692 734 029
Rada Sołecka (5-osobowa): Zbi-
gniew Grablowski, Rafał Grubba, 
Małgorzata Pietruszka, Katarzyna 
Lewańczyk, Adam Plichta

Sołectwo Kazimierz
Grzegorz Flatau, zam. 

84-200 Kazimierz, ul. Majowa 71, 
e-mail flatau@kosakowo.pl, 

tel. 664 735 761
Rada Solecka (5-osobowa): Ja-
dwiga Wrzałek, Eryka Ulenberg, 
Ludwika Bieszke, Grażyna Rzemi-
szke, Adam Frątczak

Sołectwo Kosakowo
Andrzej Śliwiński, zam. 

81-198 Kosakowo, Nad Stawem 6, 
e-mail andrzej.sliwinski@kosakowo.pl, 

tel. 664 736 959
Rada Solecka (7-osobowa): Ar-
tur Rogalski, Olimpia Nadolska, 
Joanna Miklaszewicz-Kowalkow-
ska, Małgorzata Grzelak, Grażyna 
Kmiecik, Lucyna Wilga, Małgorza-
ta Bławat

Sołectwo Mechelinki
Adam Kujawa, zam.

81-198 Mechelinki ul. Falista 13, 
e-mail kujawa@kosakowo.pl, 

tel.664 196 357
Rada Solecka (5-osobowa): Alek-
sandra Czerlińska, Elżbieta Za-
padka, Aldona Chojka, Ilona Denc, 
Marcin Wojtaszewski

Wykaz sołtysów Gminy Kosakowo i rad sołeckich
Kadencja 2019-2024

Sołectwo Mosty
Alina Merchel, zam. 

81-98 Mosty, ul. Konwaliowa 29, 
e-mail merchel@kosakowo.pl , 

tel. 604 225 869
Rada Solecka (7-osobowa): Ewa 
Szemiot, Danuta Karwowska, Mał-
gorzata Owanek, Wioletta Klein, 
Małgorzata Niedbała, Violetta Kle-
bba, Joanna Klein

Sołectwo Pierwoszyno
Ewa Purska, zam. 

81-198 Pierwoszyno, ul. Kaszubska 49, 
e-mail purska@kosakowo.pl, 

tel. 664 185 525
Rada Sołecka (6-osobowa): Bo-
żena Mikicka, Danuta Miotke
-Thűrmer, Katarzyna Matejko, 
Daniel Wruk, Alicja Kaleta, Anna 
Wojtunik

Sołectwo Pogórze
Adam Pałasz, zam. 

81-198 Pogórze, ul. Mickiewicza 29, 
e-mail palasz@kosakowo.pl, 

tel. 532 557 155 
Rada Sołecka (7-osobowa): Beata 
Dobrowolska, Piotr Taczała, Ro-
bert Reiwer, Stefan Grzenia, Syl-
wester Raducha, Mateusz Szmidt, 
Wanda Tobiańska

Sołectwo Rewa
Jacek Hennig, zam. 

81-198 Rewa, ul. Morska 28, 
e-mail hennig@kosakowo.pl, 

tel. 692 712 968 
Rada Sołecka (5-osobowa): Jolan-
ta Dobryłko, Jolanta Kupc, Joanna 
Dalecka, Jarosław Wittstok, Zdzi-
sław Migga

Sołectwo Suchy Dwór
Bożena Roszak, zam. 

81-198 Suchy Dwór, ul. Lema 1, 
e-mail roszak@kosakowo.pl  

tel.608 636 149
Rada Sołecka (7-osobowa): Ja-
nina Czech, Magdalena Wojnicka, 
Ewa Orczyk, Agnieszka Mikla-
szewicz, Danuta Rączka-Babula, 
Aneta Kowalczyk, Anna Wojnar-
ska.
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SPORT

Już   po raz drugi w naszej gminie odbyło się zakończenie 
sezonu morsowania, zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki we współpracy z Wójtem 
Gminy Kosakowo. Huczna impreza wieńcząca zimowe kąpiele 
odbyła się 7 kwietnia. Tego dnia Mechelinki przeżyły prawdziwy 
najazd Morsów. Od rana okolica zapełniała się kolorowo prze-
branymi fanami mroźnych kąpieli. O godzinie 11.00, po trady-
cyjnej rozgrzewce, wesoły tłum ruszył do wody. Na zakończenie 
utworzono koło, głośno odliczając ilość uczestników. Padła re-
kordowa liczba 212 osób! Na gości czekało mnóstwo atrakcji: 
pamiątkowe upominki, gorąca grochówka, grill i pyszne ciasta. 
Kulminacyjnym momentem było losowanie atrakcyjnych na-
gród, w czym pomógł gość honorowy Wójt Marcin Majek wraz 
z kierownikiem referatu ds. sportu Anną Padée. Dużym po-
wodzeniem cieszyła się też fotobudka, w której nieodpłatnie 
można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Podziękowania 
za ogrom włożonej pracy należą się członkom Stowarzyszenia, 
sponsorom za hojne wparcie i oczywiście wszystkim Morsom 
za liczne przybycie.  Byle do zimy.

Po nieudanym początku rundy wiosennej zawodnicy Sztormu 
Kosakowo odnieśli w Kosakowie dwa z rzędu zwycięstwa: w 18. ko-
lejce 3:1 z Zenitem Łęczyce i w 20. kolejce 2:0 z Orłem Trąbki Wiel-
kie. Dodatkowo w 19. kolejce kosakowianie zainkasowali 3 punkty 
za mecz z KS Kamienicą Królewską, która wycofała się z rozgry-
wek po zakończeniu rundy jesiennej. Zawodnicy Aleksandra Cy-
bulskiego umocnili się w tabeli na 7. miejscu.

Grafik gier na najbliższy miesiąc w V lidze przedstawia się 
następująco: 5 maja, 12.00 (niedz.) – mecz wyjazdowy z Orlętami 
Reda, 11 maja, 12.00 (sob.) – w Kosakowie z Polonią Gdańsk, 18 
maja 14.00 (sob.) – mecz wyjazdowy z GKS Sierakowice, 25 maja, 
12.00 (sob.) – w Kosakowie z Gedanią II Gdańsk, 2 czerwca, 13.00 
(niedz.) – mecz wyjazdowy z Bałtykiem II Gdynia.

Sołectwo Kazimierz
Sołtys wsi Kazimierz Jadwiga Wrzałek pragnie podzięko-

wać mieszkańcom za wsparcie w kadencji 2015-2019 oraz Ra-
dzie Sołeckiej p. E.Ulenberg, U.Brechelke, Z. Błaszke, A.Wod-
niczak, M.Szreder oraz A. Brzozowskiej.

Sołectwo Dębogórze
W sobotę 30 marca br. odbył się Światowy Dzień Sprząta-

nia ŚWIATA. Z tej okazji została zorganizowana akcja sprzą-
tania obrzeży lasów w sołectwie Dębogórze przez Wojskowe 
Koło Łowieckie „JAŻWIEC” oraz sołtysa wsi Dębogórze.

Po zakończeniu akcji uczestnicy zostali na poczęstunku 
przy ognisku. Radny Gminy Kosakowa zarazem Sołtys Dębo-
górza składa podziękowanie wszystkim Myśliwym, którzy brali 
udział bardzo pożytecznej akcji w sołectwie.

II Zakończenie 
Sezonu Morsowania 

w Mechelinkach

Sztorm Kosakowo
Udany początek rundy wiosennej 

dla Sztormu Kosakowo r.2008/2009
Bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna Sztormu Kosakowo 

z rocznika 2008/2009, która w dniach 23-24 marca wygrała „Ogól-
nopolski Turniej Piłkarski Gdynia Cup 2019”. Drugie miejsce zajęła 
drużyna MKS Jeziorany, a podium zamknęli zawodnicy z Garbarni 
Kraków. Wyróżnienie otrzymał Mateusz Jurkowski, który strzelił 8 
goli.

31 marca zespół rozpoczął udział w rozgrywkach ligowych, od-
nosząc 5 zwycięstw w pięciu spotkaniach. Zdobywając komplet 
punktów, chłopcy zajmują pierwsze miejsce w swojej grupie. Cie-
szy tak dobrze rozpoczęty sezon, który sprawił wszystkim zawod-
nikom wiele radości.

Ważne punkty 
dla Sztormu Kosakowo w V lidze
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Pierwsze spotkanie odbyło się na poniedziałkowym treningu, 
a Gościem był Waldemar Krzysztof Kaszuba, reprezentujący Klub 
KRAV MAGA Puck. Obszerna relacja jest dostępna na naszym FB, 
plus w galeria zdjęć. 

Serdecznie dziękujemy Panu Waldemarowi Krzysztofowi Ka-
szubie za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie bardzo atrak-
cyjnego i  przydatnego 
w życiu treningu dla na-
szych podopiecznych.

Poznaliśmy niezna-
ne nam piłkarzom sys-
temy walki opracowane 
dla samoobrony, które 
składają się z kombi-
nacji najbardziej sku-
tecznych technik po-
chodzących z boksu, 
jiu jitsu, judo, muay thai, 
zapasów i innych sztuk 
walki – to jest właśnie 
KRAV MAGA.

Na pewno spotka-
my się Panie Waldema-
rze ponownie, serdecz-
ne dzięki.

W dniu 22.03.2019 r. z inicjatywy klubu LKS ZIEMI PUCKIEJ od-
był się HALOWY MECZ LEKKOATLETYCZNY ( dzieci urodzonych 
w latach 2008-2009 ) Puck : Pogórze.

Młodzi lekkoatleci rywalizowali w biegu na 40 m, 300 m, rzucie 
piłką lekarską oraz sztafecie mieszanej 4 x 100 m.

W czterech rozgrywanych konkurencjach w kategorii dziew-
cząt i chłopców , lekkoatletyczny narybek z Pogórza wywalczył aż 
15 medali i zdecydowanie wygrał klasyfikację zespołową zdobywa-
jąc piękny puchar.

To nie przypadek, tylko rzetelny nabór i świadomy , dostoso-
wany do wieku trening dają wymierne efekty w czasie zawodów 
- podkreślił z satysfakcją trener Wojciech Niemkiewicz.

Medaliści:   
JULIA BANASZAK  - 1 m.-  300 m, 2 m - 40 m , 1 m sztafeta 4x100
KLARA IWOŁA       -  1 m -  40 m,  2 m - 300 m ,1 m sztafeta 4x100
JULIA KOHNKE     -  1 m  -  rzut piłka lekarską
ALICJA MACH       -   1 m -  rzut piłką lekarską

zaprasza na treningi piłkarskie, treningi bramkarskie. Nabór 
trwa przez cały rok. Zajęcia prowadzą trenerzy UEFA A, UEFA 
GOALKEEPER B, UEFA C z wieloletnim stażem trenerskim 
oraz pracą z dziećmi i młodzieżą. Zapraszam Koordynator AP 
Sokół Kosakowo Robert Reiwer.

AP Sokół Kosakowo

UKS Lider Dębogórze
Ruszył Program „Gość na treningu Lidera”

SUKCES SKOCZKA POGÓRZE

ZUZIA PIETRZAK  -   3 m - rzut piłką lekarską,
AMELIA HIRSZ      -   3 m - 40 m ,  
ZUZIA ZALEŚNA    -    3 m - 300 m,
MARCEL KOŃCZAL -  2 m - 40 m, 2 m - 300 m, 1 m sztafeta 4 x100 
m
JAKUB ŁUCZKA      -   2 m - 40 m
BARTEK  KOSIDŁO  -  1 m rzut piłką lekarską
MARCEL  RACZYŃSKI -  2 m rzut piłka lekarską.

GRATULUJEMY !
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VIII edycję Mistrzostw Gminy Kosakowo w Tenisie Stoło-
wym wygrał p. Piotr Grzybek z Pogórza, który w meczu finało-
wym pokonał 3:1 p. Józefa Stachów z Suchego Dworu. W me-
czu o III miejsce p. Janusz Maciejewski z Dębogórza wygrał 3:1 
z p. Jackiem Bruckim z Pogórza. W najlepszej ósemce znalazł 
się również zwycięzca najmłodszej kategorii (młodzików) – 
Marcin Brucki z Pogórza, który w ćwierćfinale przegrał 1:3 z p. 
Januszem Maciejewskim.

Turniej rozegrany został 7 kwietnia br. w Hali Centrum 
Sportowego Kosakowo. Do zawodów przystąpiło 26 zawod-
ników: 19 w kategorii Open (w tym 1 Młodzik), 5 Juniorów i 3 
Młodzików. W kategorii Open graczy podzielono poprzez lo-
sowanie na dwie grupy (10- i 9-osobową), z których do fazy 
pucharowej awans zyskało po 4 najlepszych tenisistów. Ju-
niorzy i Młodzicy rozegrywali mecze w swoich, odpowiednio 5- 
i 3-osobowych grupach. Wśród Juniorów wygrał Kacper Bo-
ber z Mostów wyprzedzając przed Michała Hermanowskiego 
z Pogórza i Mateusza Bartosika z Mostów. W grupie Młodzików 
wygrał natomiast Marcin Brucki z Pogórza przed Szymonem 
Kołodziejskim z Kosakowa i Natanem Szulcem z Dębogórza. 
Wyróżniono również najstarszego zawodnika turnieju – p. Woj-
ciecha Pohla z Pogórza (76 lat).

Turniej zorganizował Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek 
z Referatem ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji UG Kosakowo. 
Pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych 
zawodników w swoich 
kategoriach wieko-
wych wręczali: kie-
rownik Referatu Anna 
Padée oraz specjali-
sta ds. sportu Grze-
gorz Braszka.

W dniu 16 marca 2019r. z inicjatywy Referatu ds. Sportu, 
Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo we współpracy 
z Radnym Gminy Kosakowo Waldemarem Krzysztofem Kaszu-
bą oraz Krav Maga Pomorze, odbyły się Bezpłatne Warsztaty 
Samoobrony dla Kobiet „Kobieta Waleczna - Bezpieczna Ko-
sakowianka”.  Zajęcia zorganizowano w Hali Centrum Sporto-
wego Kosakowo. Warsztaty rozpoczęły się spotkaniem z Panią 
Psycholog, która wprowadziła Uczestniczki w temat przemocy 
i radzenia sobie z nią, po czym Panie przystąpiły do zajęć prak-
tycznych, poprzedzonych profesjonalną rozgrzewką. W zaję-
ciach wzięło udział 50 wspaniałych Kobiet, którym serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie i uśmiech. 

Na zakończenie wszystkie Uczestniczki otrzymały upomin-
ki od Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek, które wręczyła 
kierownik referatu ds. sportu Anna Padée oraz Radny Walde-
mar Kaszuba.

Zawodnicy klubu żeglarskiego Yacht & Fun Mechelinki 
wzięli udział w zgrupowaniu żeglarskim w Hiszpanii, w miej-
scowości Torrevieja. Wśród uczestników byli również ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Mostach im. Piotra Dunina. Dzie-
ciaki przez 10 dni trenowały zawzięcie w dość ekstremalnych 
warunkach. Ponad 50 godzin spędzonych na wodzie przy sile 
wiatru 20-25 węzłów. ,,To było bardzo pracowite, ale i bardzo 
owocne zgrupowanie. Wracamy mocno rozpływani, z nowymi 
doświadczeniami i umiejętnościami, gotowi na udział w ko-
lejnych regatach. A w tym roku kalendarz jest mocno napięty 
– Mistrzostwa Polski do lat 9 w klasie Optimist, Mistrzostwa 
Polski grupy B, około 10 startów w Pucharze polski oraz Cykl 
Pucharu Kaszub”- mówi trener Bartosz Bartnicki.

Rajd „Płyniemy Polsko”

VIII Mistrzostwa Gminy Kosakowo 
w Tenisie Stołowym zakończone

30 kwietnia 2019 r. około godziny 15:00 zacumuje w Me-
chelinkach ponad 30 skuterów wodnych z załogami. Będą to 
uczestnicy charytatywnego Rajdu „Płyniemy Polsko”. Gmina 
Kosakowo jest partnerem tego wydarzenia. Skutery będzie 
szansa podziwiać w Mechelinkach jedynie do rana 1 maja, kiedy 
to o godzinie 8:30 wszystkie załogi wystartują wspólnie z me-
chelińskiej plaży w dalszą część Rajdu. Zapraszamy do Meche-
linek na to nietuzinkowe, majówkowe wydarzenie. Więcej in-
formacji na stronie www.facebook.com/StronaOficjalna2019/

Warsztaty Samoobrony 
dla Mieszkanek Gminy Kosakowo

za nami!

REPREZENTACJA MECHELINEK 
NA ZGRUPOWANIU HISZPANII



www.kosakowo.pl                                                                                                                                                                                                 BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 4/2019 Nr 4/2019 19



 BIULETYN GMINY KOSAKOWO                                                                                                                                                                                                 www.kosakowo.pl  

Nr 4/201920

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. 692 943 433;
- 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

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

Mieczysław Bławat z Kosakowa, lat 73
Roman Dejk z Dębogórza, lat 70

Teresa Kaszuba z Dębogórza, lat 83

Teodozja Kolano 
z Dębogórza-Wybudowania, lat 84
Aleksandra Recka z Pogórza, lat 4

Jan Szwarc z Mostów, lat 68
Janina Żołnierkiewicz z Pierwoszyna, lat 91

Ś.p. 

KOSAKOWSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY KALENDARZ IMPREZ 
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

Czw. 09.05.2019-
Śr. 05.06.2019

Wystawa ilustracji i książek „Cudowny świat bajek” 
Zbigniewa Seweryna Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

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

Nd. 12.05.2019 09:00-
16:00 Akademickie Mistrzostwa Pomorza Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

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

Czw. 16.05.2019 09:00 Festiwal Piosenki Dziecięcej  
„Rozśpiewane Promyki - Słoneczna Melodia”

Wójt Gminy,
Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

Sob. 18.05.2019 09:00-
13:00 XII Turniej Siatkówki Plażowej „Kosakowo Volley” Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo, Sołtys Kosakowa Boisko do siatkówki plażowej przy 

ul. Nad Stawem w Kosakowie

Sob. 18.05.2019 19:00-
24:00 „Noc Muzeów”- pokaz kolekcji „ludzi z pasją” Wójt Gminy,

Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

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

Andrzej Śliwiński - Przewodniczący Rady Gminy, Michał 
Przysiecki - Radny Gminy

Ref. ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji
Boisko Orlik w Mostach

Nd. 19.05.2019 11:00-
17:00

Sportowy  Piknik Rodzinny inaugurujący otwarcie 
Gminnych Terenów Rekreacyjnych w Pogórzu Wójt Gminy, Partner: Euro Styl Pogórze, ul. Kościuszki przy Osiedlu 

Beauforta

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  
„Kiedy Babcia była wnuczką”

Biblioteka w Kosakowie
Projekt Edukacyjny Pajączek Łukasz oraz

Kosakowskie Centrum Kultury
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
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

Nd. 26.05.2019 11.00 Bieg przełajowy z przeszkodami w Koszarach 
Pierwoszyńskich Wójt Gminy

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

Hala Centrum Sportowego  
w Kosakowie

CZERWIEC  2019

Nd. 02.06.2019 12:00-
16:00 Gminny Dzień Dziecka Wójt Gminy,

Kosakowskie Centrum Kultury
Plac przy ul. Żeromskiego

(Hala Sportowa w Kosakowie)

Nd. 02.06.2019 15:00 Spotkania Chóralne Wójt Gminy,
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie Dom Kaszubski w Dębogórzu

Czw. 06.06.2019 17:00 Wernisaż wystawy Elżbiety Bieńko-Kornackiej Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Sob. 08.06.2019 18:00 Uroczystość Odsłonięcia Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych Ludzi 

Wójt Gminy,
Kosakowskie Centrum Kultury

Aleja Zasłużonych Ludzi Morza 
 w Rewie

Nd. 09.06.2019 14:00 Przegląd pieśni o morzu „Jantarowi bôt” Wójt Gminy
ZKP o/Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów  
w Kosakowie

Wt. 11.06.2019 10:00 Regaty Dzieci Szkół Gminy Kosakowo Wójt Gminy,
Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Wt. 11.06.2019 09:00-
13:00 Pobór krwi w Kosakowie Kosakowski Klub HDK Parking przed Urzędem Gminy

 w Kosakowie

Śr. 12.06.2019 10:00 Regaty o Puchar Burmistrza Redy Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Pt. 14.06.2019 18:00 Projekcja filmu „Piaśnica” Biblioteka w Kosakowie, Muzeum Piaśnickie 
w Wejherowie oraz Michał Przysiecki - Radny Gminy Dom Kultury w Pierwoszynie

Sob. 15.06.2019 10:00 Festyn Integracyjny „Z Pogórza Lato Rusza”
Wójt Gminy,

Kosakowskie Centrum Kultury, Rada Dzielnicy Gdynia 
Pogórze, Galeria Szperk

Plac przy Galerii Szperk 

Sob. 15.06.2019 17:00 Zakończenie Sezonu Sztorm Kosakowo Wójt Gminy,
Sztorm Kosakowo

Stadion Sztormu Kosakowo 
Złote Piaski

Nd. 16.06.2019 09:00 Memoriał Teresy Remiszewskiej Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Pt. 21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 Szkoły w Gminie Kosakowo Szkoły w Gminie Kosakowo

Pt. 28.06.2019 16:00 Egzamin na stopień żeglarza jachtowego Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Nd. 30.06.2019 09:00 Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Kosakowo

Yacht-Club Rewa
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Zatoka w Rewie

Nd. 30.06.2019 20:00 II Magiczna Sztafeta w Zaklętym Zamku Wójt Gminy, ICC-TIME Kazimierz
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Są takie miejsca, są tacy ludzie...

W Mostach przy ul. Jarzębinowej 1 
powstał nowy przybytek sztuki w gminie 
Kosakowo, otwarty we wrześniu 2018 r. 
i prowadzony przez panią Ewę Narloch
-Kerszkę, absolwentkę Wydziału Malar-
stwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku.. To miejsce, gdzie można się 
spotkać i porozmawiać, spędzić czas 
w otoczeniu pracowni sztuk plastycznych 
i galerii, spróbować postawić zarówno 
pierwsze, jak i już bardzo zaawansowane 
kroki w różnych dziedzinach twórczości 
artystycznej.

Mijając urokliwe nadmorskie krajo-
brazy na drodze z Mostów do Rewy, nasz 
wzrok zatrzymuje się na dużych przeszklo-
nych witrynach ze sztalugami w tle.  Tutaj 
odbywają się cykliczne zajęcia dla dzie-
ci w wieku szkolnym i dorosłych. Głównie  
z naszej gminy i okolic, ale nie tylko. „Rekor-
dziści”  –  rodzic z dzieckiem – przyjeżdżają aż  
z Bojana. Czego można się nauczyć? Najkró-
cej rzecz ujmując: kreatywności. To cecha 
coraz bardziej w naszym społeczeństwie 
deficytowa, a tym samym w cenie, bowiem 
współczesna kultura najczęściej niestety 
oferuje gotowe wzorce i schematy, nie za-
chęca do pracy nad wyobraźnią i estetycz-
ną pomysłowością. A w Art Pracowni na-
uczyć się możemy  wszystkiego, co wiąże 
się ze sztukami plastycznymi, malarstwem, 
grafiką, ceramiką. Cztery grupy dziecięce 
uczęszczają na zajęcia kreatywne, dwie – 
na malarskie. Kreatywni próbują swoich 
sił w rzeźbach przestrzennych, rzemiośle 
użytkowym, a młodzi adepci malarstwa – co 
warto podkreślić – pracują na profesjonal-
nych farbach i podłożach artystycznych. Dla 
dorosłych głownie ceramika, ale od wrze-
śnia ruszą także grupy malarskie i cykliczne 
warsztaty tematyczne. Ze względu na bar-
dzo dużą liczbę chętnych swoje pociechy 
warto zapisywać na zajęcia już w okresie 
wakacyjnym. Grupy kreatywne stanowią 
kontynuację warsztatów prowadzonych 
uprzednio w Domu Kultury w Pierwoszynie 

i dofinansowanych przez Urząd Gminy – 
w nowej pracowni warunki są znacznie le-
piej dostosowane do tego typu działalności 
artystycznej.           

Skąd taki pomysł? – pytamy panią 
Ewę. Z odpowiedzi dowiadujemy się, że 
to coś więcej niż potrzeba artystycznej 
ekspresji, to sposób na życie. Właściciel-
ka Pracowni uwielbia dzielić się swoją 
wiedzą i umiejętnościami z innymi, po-
dobnie jak czerpać inspirację od innych. 
Dlatego też często uczestniczy w ple-
nerach, konferencjach, szkoleniach, by 
nieustannie móc podnosić swoje kwali-
fikacje – a tym samym by nowa pracow-
nia oraz galeria stawała się miejscem 
coraz bardziej profesjonalnym i popular-
nym, a zarazem coraz bardziej magicz-
nym. Art Pracownia aktywnie współpra-
cuje z różnymi lokalnymi instytucjami  
i podmiotami, między innymi z Kosakow-
skim Centrum Kultury czy tutejszą Biblio-
teką Publiczną; w przestronnym wnętrzu 
nowego przybytku sztuki powstają rów-
nież pomysły scenograficzne do spektakli 
naszego Teatru Młodzieżowego.  

Pracownia pani Ewy oferuje różnorod-
ne usługi graficzne i projektowe – zawsze 
na wysokim poziomie. Można np. zamówić 
logo swojej własnej firmy lub instytucji. 
Brakuje pomysłu na oryginalny prezent? 
A może jakiś obraz lub ceramikę z bogatej 
oferty różnych artystycznych perełek prze-
znaczonych do sprzedaży? Docelowo mają 
się tu odbywać również wystawy i wernisa-
że, spotkania – w niepowtarzalnej atmos-
ferze – lokalnego środowiska artystycz-
nego oraz osób zafascynowanych sztuką. 
Z całą pewnością takiego miejsca w naszej 
gminie do tej pory brakowało.        

Wszystkich chętnych do spróbowa-
nia swoich sił, podszkoleniu własnych 
umiejętności lub chociażby aktywnego 
spędzenia wolnego czasu ze sztukami pla-
stycznymi – zachęcamy do kontaktu z Art 
Pracownią.

Tel. kom.: 501 012 223 
e-mail: galeria.grafija@wp.pl 
https://www.facebook.com/galeria.grafija

NOWY PRZYBYTEK SZTUKI W GMINIE KOSAKOWO:

ART PRACOWNIA I GALERIA


