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PGE Energia Ciepła, największy w Pol-
sce producent i niezawodny dostawca 

ciepła, spółka Grupy PGE oraz Okręgowe 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej za-
warły z władzami Gminy Kosakowo Po-
rozumienie w sprawie Partnerstwa 
na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Priorytetem partnerów porozumienia 
jest zwiększenie bezpieczeństwa energe-
tycznego mieszkańców Gminy Kosakowo, 
poprzez zagwarantowanie korzystania 
z ekologicznego i konkurencyjnego ceno-
wo ciepła sieciowego, produkowanego 
przez gdyńską elektrociepłownię PGE EC, 
a dostarczanego przez OPEC.
 Zadeklarowano wspólne działania na 
rzecz likwidacji niskiej emisji, wspiera-
nie ekologii i efektywności energetycznej. 
Wszystko dla niższej emisji zanieczysz-
czeń.
  „Myślę, że jest to dobry krok w kierun-
ku stworzenia możliwości podłączania 
się zarówno obiektów mieszkalnych, jak 

i przemysłowych do sieci ciepłowniczej 
południowych rejonów Gminy, tj. ulicy 
Płk. Dąbka, ul. Kościuszki i nowo wybu-
dowanej ul. Derdowskiego. Docelowo 
prawdopodobnie obejmie to obszar po-
wyżej 100 ha. Tereny te mają już opra-
cowane lub są w trakcie opracowania 

miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Podpisując porozumie-
nie chcemy promować politykę ochrony 
środowiska, czyli korzystania z ekologicz-
nie czystych źródeł energii, ograniczając 
w ten sposób zjawisko smogu” – powiedział 
Jerzy Włudzik, Wójt Gminy Kosakowo.

Osobowością Roku 2017 
powiatu puckiego w ka-

tegorii Samorządność spo-
łeczna i lokalna w plebiscycie 
Dziennika Bałtyckiego został 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu im. Xawerego 
Czernieckiego Rafał Juszczyk. 
19 lutego br. Pan Dyrektor 
odebrał statuetkę wraz z dy-
plomem. Gratulujemy wyróż-
nienia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu

Osobowością Roku 2017

Razem na rzecz
zrównoważonego rozwoju
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Uchwała Nr LI/135/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 
w sprawie: przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części obrębu Pogórze 
w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy 
Derdowskiego; 
Uchwała Nr LI/136/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 
w sprawie: zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kosakowo;
Uchwała Nr LI/137/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy 
Kosakowo Nr XLIV/47/2013 z dnia 27 
czerwca 2013 r. w sprawie: nadania 
nazwy PERŁOWA ulicy położonej we 
wsi PIERWOSZYNO na terenie Gminy 
Kosakowo, zmienionej uchwałą Nr 
LXIII/76/2014 z dnia 5 listopada 2014 
roku;
Uchwała Nr LI/138/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy 
Kosakowo Nr LVI/116/2001 z dnia 5 
października 2001 roku w sprawie: na-
dania nazw nowym ulicom powstałym 
w Gminie Kosakowo oraz zmiany nazwy 
części ulicy Gdyńskiej;
Uchwała Nr LI/139/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku w 
sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne 
zbycie nieruchomości położonej w  miej-
scowości Dębogórze gmina Kosakowo – 

działki nr 13/3 i 13/4;
Uchwała Nr LI/140/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłat-
ne nabycie nieruchomości – działki nr 
36/80 obręb Pogórze gmina Kosakowo;
Uchwała Nr LI/141/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprze-
targową dzierżawę nieruchomości poło-
żonej w miejscowości Kosakowo gmina 
Kosakowo, na okres 10 lat stanowiącej 
część działki nr 34/18 (stanowisko nr 
1,2,3);
Uchwała Nr LI/142/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprze-
targową dzierżawę nieruchomości poło-
żonej w miejscowości Kosakowo gmina 
Kosakowo, na okres 10 lat stanowiącej 
część działki nr 34/18 (stanowisko nr 4 
i 5 ); 
Uchwała Nr LI/143/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy 
Kosakowo do podpisania porozumienia 
dot. współdziałania pomiędzy jednostka-
mi samorządu terytorialnego oraz udzie-
lenia Gminie Miastu Gdynia pomocy i-
nansowej z przeznaczeniem na wspólną 
realizacje zadania pn. Opracowanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej 
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbęd-
nych uzgodnień dla zadania „Przebudowa 
układu drogowego ul. Płk. Dąbka wraz ze 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. 16.01.2018 r. została zawarta z 
Województwem Pomorskim umowa na do-
inansowanie propagowania dobrostanu 

społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultu-
ry poprzez przygotowanie i dystrybucję małej 
publikacji pn. „Gmina Kosakowo z rybactwem 
w tle”. Kwota do inansowania  8.503,05 zł. 
(75% kosztów). Czas realizacji VI/2018.

2. W wyniku naboru wybrano p. Iwonę 
Prażmo na stanowisko specjalisty ds. 
drogownictwa w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Uchwały podjęte na LI Sesji Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 8 lutego 2018 roku

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo  w okresie od  22 grudnia 2017 r. do 7 lutego 2018 r.

skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. 
Andersa oraz budową dodatkowego wia-
duktu w ciągu ul. Płk. Dąbka”;
Uchwała Nr LI/144/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku w 
sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie 
gm. Kosakowo w 2018 roku;
Uchwała Nr LI/145/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 
w sprawie: określenia  czasu bezpłatne-
go nauczania, wychowania i opieki oraz 
ustalenia wysokości opłat za świadczenia 
przekraczające wymiar zajęć objętych 
bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i 
opieką w publicznych przedszkolach;
Uchwała Nr LI/146/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji oraz trybu przepro-
wadzenia kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania dla placówek 
wychowania przedszkolnego dla których 
Gmina Kosakowo jest organem rejestru-
jącym; 
Uchwała Nr LI/147/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku w 
sprawie: zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego i pożyczki;
Uchwała Nr LI/148/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 
w sprawie: zmiany budżetu gminy 
Kosakowo na rok 2018;
Uchwała Nr LI/149/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy inanso-
wej gminy Kosakowo na lata 2018 – 2025.

Środowiska. Zatrudnienie od 1.03.2018 r. 
3. Zarządzenia Wójta Gminy Kosakowo od 
1.01.br. publikowane są w BIP Urzędu na 
www.bip.kosakowo.pl 

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Ogłoszono wynik przetargu nieograni-
czonego na Przebudowę ul. Olimpijskiej 
w Mechelinkach. Najkorz ystniejszą ofer-
tę złożyła irma złożyła irma LARO s.c. z 
Strzebielina. Oferowana kwota wykonania 
zamówienia to 371.460 zł brutto.

2. Ogłoszono wynik przetargu nieogra-
niczonego na Odwodnienie ul. Leśnej w 

Mostach - sieć kanalizacji deszczowej gra-
witacyjnej. Najkorz ystniejszą ofertę zło-
żyła irma złożyła irma HYDRO-JUNIOR 
Krzysztof Zieliński z Kąpina.  Oferowana 
kwota wykonania zamówienia to 
1.476.000 zł, 

3. W przetargu nieograniczonym na 
Przebudowę dróg na terenie gminy 
Kosakowo w 2018 r. wpłynęła 1 oferta. 
Złożyło ją Konsorcjum Firm Kruszywo 
i Bituminium z Linii. Oferowana kwo-
ta wykonania zamówienia:  dla części 1 
to 419 853,43 zł brutto(ul. Widokowa 
w Mostach I etap), dla części 2 to 
774 470,18 zł brutto (ul. Baryki, Dunina, 
Poświatowskiej, Herberta w Pogórzu), 
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Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania po-
zwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ukła-
du drogowego skrzyżowania ulic Płk Dąbka i Adm. Porębskiego w 
Gdyni o wylot z ul. Traugutta w Pogórzu i Czechowicza w Pogórzu i 
Czechowicza w Pogórzu, w gminie Kosakowo wraz z infrastrukturą 
techniczną”.

dla części 3 to 386 005,38 zł brutto (ul. 
Brzechwy i Karpińskiego w S. Dworze). 
Trwa badanie ofert. 

4. W pr zetargu nieograniczonym na 
Budowę oświetlenia drogowego w Pogórzu: 
ul. Mickiewicza  i ul. Dąbrowskiego wpły-
nęło po 6 ofert na każdą część postępo-
wania. Ofertę z najniższą ceną w części 
1 i w części 2 złożyła irma MHB Polska 
z Gdyni. Oferowana kwota wykonania 
zamówienia dla czę ści 1 to 39 975,00 zł 
brutto, dla części 2 to 36 285,00 zł brutto  
Trwa badanie ofert. 

5. Unieważniono przetarg nieograniczo-
ny na  Bieżące  naprawy dróg gminnych 
w 2018r Przyczyną unieważnienia była 
zbyt wysoka cena ofert, złożonych w 
trakcie postępowania, która przewyż-
szała ilość środków jakie zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na finansowanie 
zamówienia. 

6. W wyniku negocjacji prowadzonych 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
Świadczenie kompleksowej usługi oświet-
lenia na terenie gminy Kosakowo zawar-
to umowę z irmą ENERGA Oświetlenie 
z Sopotu. Miesięczna wartość umowy to 
33.290 zł. Czas trwania umowy to  4 lata. 

7. W przetargu nieograniczonym na Re-
mont ulicy Dębogórskiej w Dębogórzu 
Wybudowaniu wpłynęły 2 oferty. Ofertę z 
najniższą ceną złożyła irma Usługi trans-
portowe Adam Chlechowicz z Kiełpina. 
Oferowana kwota wykonania zamówie-
nia to 910 200,00 zł brutto. Trwa badanie 
ofert. 

8. W przetargu nieograniczonym na Bie-
żące naprawy dróg gminnych w 2018r. – 
2 edycja  w części 1 wpłynęły 2 oferty, w 
części 2 wpłynęła 1 oferta. Ofertę z najniż-
szą ceną w części 1 złożyło Przedsiębior-
stwo Inżynieryjne Reda. Oferowana kwo-
ta wykonania zamówienia to 51 475,50 
zł brutto. W części 2 zamówienia ofertę z 
najniższą ceną złożyło Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z.o.o. 
z Kosakowa. Oferowana kwota wykona-
nia zamówienia to 291 050,00. Trwa ba-
danie ofert.

9. Ogłoszono przetarg nieograniczony na 
II etap budowy oświetlenia drogowego 
Gminy Kosakowo. Termin składania ofert 
mija 27.02.2018 r.

10. Ogłoszono przetarg nieograniczo-
ny na Budowę oświetlenia ul. Wiejskiej 
w Pogórzu. Termin składania ofert mija 
08.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE
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Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, za-
trudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 

mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działal-
ności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz 
pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów 
Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). 
 JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpi-
sania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Pro il Zaufany (eGO) 
lub certy ikat kwali ikowany (płatny, komercyjny sposób auto-
ryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

 Pro il Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu moż-
na załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, onli-
ne w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak 
najszybciej.
 Pro il Zaufany można założyć przez internet, na dwa spo-
soby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub po-
twierdzając go w Punkcie Potwierdzającym. 

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego 
pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz 

sprawdź jego ważność! 

 Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak zało-
żyć Pro il Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl 
 Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania 
JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym 
uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwany-
mi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje 
przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

Plik JPK można wygenerować i wysłać: 
 Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi 
Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikro irma), 
 Samodzielnie przez swój program księgowy,
 Może to zrobić księgowy zatrudniony przez irmę,
 Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.
 Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne 
narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT –  wejdź na www.
jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT 

i jak go podpisać Profilem Zaufanym?

 Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy 
wykorzystują programy księgowe, a chcą wykorzystać Pro il 
Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im 
usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT. 
 Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/po-
datki/podpisz-jpk_vat-pro ilem-zaufanym 
 Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowa-
ny w programie plik metadanych JPK_VAT przed wysłaniem 
możesz podpisać przy pomocy ww. usługi. W tym celu wy-
bierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Pro ilu 
Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany w programie 
księgowym plik metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go 
Pro ilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, któ-
ry  otrzymasz  sms-em.  Zapisz  plik  na dysku swojego komputera, 
a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.
Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą aplikacji udostęp-
nionych przez Ministerstwo Finansów 

Infolinia KIS i dyżury ekspertów 

w urzędach skarbowych

 Informacje w zakresie zakładania Pro ilu Zaufanego (eGO) 
można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji 
Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 
7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. sta-
cjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po 
wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekie-
rowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy 
odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i po-
twierdzaniem bezpłatnego Pro ilu Zaufanego (eGO).  

 Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 
17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

 Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzę-
dach skarbowych. 
 W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są 
specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni 
również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).

Wydział Komunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji

Podpisz i wyślij
JPK_VAT z Profilem Zaufanym
Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 

lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć 

Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.
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Dopłaty
dla Rolników w 2018 r.

Podziękowania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż od 
2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich 

oraz płatności obszarowych PROW należy składać w formie elektro-
nicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez 
stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 
www.arimr.gov.pl . 
 Od 12 lutego 2018 r. wszyscy rolnicy za pośrednictwem strony in-
ternetowej ARiMR będą mogli zapoznać się z wersją demonstracyjną 
aplikacji WnioskiPlus i sprawdzić, jak ten program działa i jak z niego 
korzystać.
 Pełna wersja nowej aplikacji zostanie udostępniona na stronie inter-
netowej Agencji 15 marca 2018 r., czyli w dniu rozpoczęcia tegorocznej 
kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności. 
 Tym rolnikom, którzy nie korzystają z Internetu, Agencja oraz 
współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.
Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych 
rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej 
i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej 
przez biuro powiatowe ARiMR.
 Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Gminy 
Kosakowo http://gminakosakowo.pl/gospodarka-odpadami/  oraz u 
Sołtysów.

Zapraszamy na krytą pływalnię w Centrum Sportowym Kosakowo. 
W ofercie nie tylko zajęcia nauki pływania dla dzieci i dorosłych, 

ale również między innymi  Aqua Aerobic i Aqua Spinning. Nad bez-
pieczeństwem na pływni czuwają  wykwali ikowani ratownicy. 
 Centrum Sportowe Kosakowo informuje, że 18 marca br., pod-
czas obchodów na terenie obiektu  Dnia Jedności Kaszubów, pływal-
nia będzie funkcjonowała jak zawsze. 
 Więcej informacji na stronie internetowej: www.centrumsporto-
wekosakowo.pl/plywalnia. 

W imieniu obdarowanych „Gwiazdkową Niespodzianką” 
w formie paczki składamy podziękowania Pastorowi 

Dariuszowi Machowi z Kościoła Chrześcijańskiego Słowo 
Wiary w Gdyni. Dziękujemy również sponsorom: radnym A. 
Strzelcowi, M. Markowi, J. Melzerowi, sołtysowi A. Śliwińskiemu 
oraz p. Elżbiecie Kycia z salonu ELSOL w Kosakowie.

Pływalnia
w Kosakowie
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OSP Kosakowo
I Morska Baza Szkoleniowa 

Ticada

To stwierdzenie znanej piosenki zna 
chyba każdy. Jeżeli jednak ktoś na-

prawdę lubi śpiewać, chce to robić w gru-
pie, z innymi, którzy są zainteresowani 
tym samym – zapraszamy.
 Świat się zmienia, życie pędzi, czas ucie-
ka - może właśnie teraz jest moment, żeby 
zrobić coś nowego i dla siebie? Jak mówi stare powiedzenie, 
muzyka odmienia, daje wytchnienie, leczy ze smutków, daje ra-
dość. Śpiewanie poprawia wydolność oddechową, spala kalorie... 
Pomyśl, przyjdź, spróbuj – może tu odnajdziesz coś dla siebie.
 Próby odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 18:15 do 
20:15 w Domu Kultury w Dębogórzu przy stawku. Serdecznie za-
praszamy.

Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”. 

Być albo nie być? – oczywiście być!  24 marca 2018 r. 
o godz. 18.00 w Domu Kultury w Pierwoszynie pre-

miera jednego z najważniejszych dramatów w dziejach: 
Hamleta Shakespeare’a. To zarazem jedno z największych 
wyzwań teatralnych w dotychczasowej historii naszego 
Teatru. Wstęp wolny.
 Następcy duńskiego tronu ukazuje się duch zmar-
łego ojca nawołując go do zemsty. Hamlet nie jest jed-
nak przekonany, skąd przychodzi zjawa:  z piekła czy 
czyśćca – i czy z całą pewnością mówi ona prawdę… 
W świecie zdominowanym przez fałsz, obłudę i intry-
gi, ludzkie namiętności i słabości, rozpoczyna zatem grę 
o sprawiedliwość oraz prawdę. W jaki sposób? Udając obłąka-
nego. A może naprawdę jest obłąkany?  
 Zachęcając do przekonania się, w jaki sposób wydarzenia 
na zamku w Elsynorze zinterpretują aktorzy naszego Teatru, 
już teraz prosimy o zarezerwowanie czasu na kolejne spekta-
kle. Tego roku na kosakowskiej scenie teatralnej nie zabrak-
nie bowiem komedii wszechczasów – Mizantropa Moliera 
oraz z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości nowej wersji najważniejszego polskiego dra-
matu - Dziadów.

W dniu 17 lutego 2018 r. na akwenie Zatoki Puckiej, w rejonie 
przystani rybackiej w Mechelinkach, instruktorzy Morskiej 

Bazy Szkoleniowej TICADA zrealizowali i przeprowadzili kolejne 
już szkolenie zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie 
z zakresu działań ratownictwa wodnego. Tradycyjnie irma 
SANTI użyczyła naszym strażakom najnowszej generacji skafan-
dry, których użyto do realizacji praktycznego etapu ćwiczenia. 
Całe przedsięwzięcie stanowiło następny etap zaplanowanych, 
cyklicznych działań i szkoleń na rzecz przygotowania i wdro-
żenia procedur działań ratownictwa wodnego dla zastępów ra-
towniczych OSP KOSAKOWO realizowanych przez Morską Bazę 
Szkoleniową TICADA. 
 Tym razem szeregi instruktorskie zasilił przedstawiciel 
PSP Gdynia p. Jakub Friedenberger, a dzięki uprzejmości OSP 
Kosakowo, do ćwiczących dołączył zastęp PSP Puck oraz zapro-
szony przedstawiciel Policji z Pucka. Wspólne działania oraz wło-
żony wysiłek zaowocował wymianą doświadczeń i przyczynił 
się do wzbogacenia wiedzy wszystkich uczestników ćwiczenia, 
co w prosty sposób przełoży się na podniesienie poziomu bez-
pieczeństwa mieszkańców gminy oraz wszystkich pozostałych 
osób korzystających z aktywnego wypoczynku na wodach gminy 
Kosakowo.

Śpiewać każdy może...     

TEATR MŁODZIEŻOWY
GMINY KOSAKOWO
ZAPRASZA

Premiera Hamleta
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AKTUALNOŚCI

W naszej Gminie tegoroczne ferie zimowe trwały od 29 
stycznia do 9 lutego. W tym czasie Kosakowskie Centrum 

Kultury zorganizowało wiele atrakcji dla uczniów. Podczas za-
służonego wypoczynku dzieci mogły skorzystać między inny-

mi z warsztatów teatralnych, tańca nowoczesnego oraz two-
rzenia naturalnych kosmetyków. W Gminnym Domu Kultury w 
Pierwoszynie odbywały się również projekcje ilmów animo-
wanych i spektakle teatralne dla najmłodszych.

Warsztaty
walentynkowe

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURYKOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Ferie zimowe z Kosakowskim Centrum Kultury

Wójt Jerzy Włudzik dziękuje wszystkim, którzy zorganizowali naszym dzieciom czas w ferie zimowe, 
w tym m.in. dyrektorom szkół, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu, Kosakowskiemu Centrum Kultury, 

Bibliotece Publicznej oraz Kaszubskiemu Regionalnemu Zespołowi „Morzanie

12 lutego, w dniu Walentynek w Gminnym Domu Kultury w 
Pierwoszynie odbyły się kreatywne warsztaty walentynkowe 
według pomysłów amerykańskiej autorki programów telewi-
zyjnych i poradników Marthy Stewart. W trakcie dwugodzin-
nego spotkania jego uczestnicy mieli okazję nauczyć się, jak 
w oryginalny sposób zapakować słodkie walentynkowe pre-
zenty, wykonać walentynkowe kartki oraz dekoracje do domu 
w kształcie serca i innych symboli związanych z tym świętem 
przyjaźni i miłości.
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18 stycznia 2018 r. odbył się uroczy-
sty i zarazem niezwykły wernisaż. Na 
jego wyjątkowy charakter miał za-
pewne wpływ fakt, iż był to wernisaż 
podwójny! Biblioteka miała przyjem-
ność gościć tego dnia dwie fantastycz-
ne kobiety – Panią Iwonę Pyszno (ce-
ramika) oraz Panią Iwonę Stobińską 
(malarstwo). Wernisaż nosił tytuł 
„Dobra energia” i okazało się, że była 
to nazwa doskonale skrojona na tę 
okoliczność. Atmosfera była wspania-
ła! Goście zachwycali się feerią barw, 
różnorodną tematyką i znakomitą ja-
kością przedstawionych dzieł.

 Natomiast 8 marca o godz. 17:00 
serdecznie zapraszamy na uroczy-
ste otwarcie Wystawy Malarstwa 
Katarzyny Marciniak.y y

 Biblioteka

Gminna

W czwartkowy wieczór 8 lutego mie-
liśmy ogromną przyjemność goś-

cić w naszych skromnych bibliotecznych 
progach jednego z najbardziej znanych i 
cenionych nurków wrakowych, specjalizu-
jącego się w podwodnej fotogra ii wraków 
i jaskiń na dużych głębokościach – Pana 
Tomasza Stachurę.
 Spotkanie (podobnie jak to sprzed 

niespełna dwóch lat, które odbyło się 
w Gminnym Domu Kultury) było niezwy-
kle interesujące. Pan Tomasz opowiedział 
i pokazał nam prezentację kilku swoich 
podwodnych projektów. Nie zabrakło też 
informacji i relacji z długofalowego przed-
sięwzięcia pn. „SANTI Odnaleźć Orła”, któ-
ry ma na celu odkrycie miejsca spoczynku 
wraku i rozwikłanie zagadki zatonięcia 

okrętu wojennego ORP 
„Orzeł”. 
 Podczas zeszłorocz-
nej ekspedycji poszuki-
wawczej Polacy natra ili 
przypadkiem na zaginio-
ny w 1940 r. brytyjski 
okręt podwodny HMS 
Narwhal! Niesamowita 
historia…
 Spotkaniu towarzy-
szyła wystawa podwod-
nych fotogra ii autorstwa 
Bohatera Wieczoru, która 
była czynna do 26 lutego.

Podobnie jak w latach 
ubiegłych, i w tym 

roku nasza Biblioteka 
włączyła się w organiza-
cję ferii dla dzieci z gminy 
Kosakowo. I tak dwie ko-
lejne środy upłynęły nam 
pod znakiem różnych za-
baw integracyjnych, lite-
rackich i plastycznych…
Dziękujemy za wspólną 
zabawę i zachęcamy do 
obejrzenia fotorelacji z 
zajęć na stronie www.bi-
blioteka.kosakowo.eu.

Wystawy w Bibliotece

Ferie w Bibliotece

Podwodny świat Tomasza Stachury

BIBLIOTEKA
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Kosakowski Klub
Honorowego Dawcy Krwi (HDK) 

15 lutego br. w Gdańsku odbyło się spotkanie orga-
nizowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa (RCKiK) w Gdańsku, na które zapro-
szono wszystkich organizatorów akcji poboru krwi w 
regionie. Podczas spotkania podziękowano Andrzejowi 
Śliwińskiemu - Prezesowi Kosakowskiego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi i zarazem sołtysowi Kosakowa 
za organizację akcji poboru krwi oraz propagowanie 
krwiodawstwa w gminie Kosakowo.
 W minionym roku zebraliśmy wspólnie 63,450 litry 
krwi, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na debiutan-
cki rok działalności. Szczególnie podziękowania należą 
się wszystkim krwiodawcom, którzy wsparli nasze akcje. 
Mamy nadzieję, że będzie nas coraz więcej

BRAWO WY!

 11 700 litrów krwi zebrano we wtorek 13 lutego br. podczas pierw-
szej tegorocznej akcji poboru krwi w Kosakowie, jaki odbywał się na parkin-
gu przed urzędem gminy w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
 Zgłosiło się 31 chętnych, a po standardowych badaniach lekarskich krew 
oddało 26 osób. Serdecznie dziękujemy honorowym dawcom krwi za naj-
cenniejszy dar o iarowany drugiemu człowiekowi.

 

AKTUALNOŚCI

SERDECZNIE

 ZAPRASZAMY!

Następna akcja pobo-
ru krwi odbędzie się 
w piątek 13 kwietnia 
br. w godzinach od 
9:00 do 13.00 stan-
dardowo na parkingu 
przed Urzędem Gminy 
w Kosakowie

Najlepsze życzenia
Z okazji 91. urodzin odwiedziliśmy panią Agnieszkę 

Dzierżyńską z Dębogórza. Tradycyjnie obdarowaliśmy 
sędziwą solenizantkę koszem ze słodkościami.  Życzenia 
złożyli sołtys Józef Melzer oraz zastępca Wójta Marcin 
Majek. 
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Z ŻYCIA SOŁECTW

Kazimierz
 31 marca br. o godz. 10.00, przy kapliczce Św. Marka w 
Kazimierzu, odbędzie się wielkosobotnie święcenie pokarmów. 
 25 kwietnia z kolei zapraszamy na Święto Patrona miejscowości 
– Św. Marka. Harmonogram uroczystości: godz. 9.30 – Msza Św. w in-
tencji mieszkańców w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi, 
godz. 17.00 – Nieszpory przy kapliczce Św. Marka w Kazimierzu, po 
Nieszporach – dalsza część uroczystości w świetlicy sołeckiej.    

Dębogórze
 20 stycznia br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbyła się 
już po raz siódmy Zabawa Karnawałowa dla dzieci trzech sołectw: 
Dębogórza, Dębogórza-Wybudowania i Kosakowa. Organizatorami 

balu byli sołtysi. W zabawie, którą kapitalnie prowadził pan Karol 
Dettlaff, uczestniczyło około siedemdziesiąt dzieci przebranych 
za przeróżne postaci. W programie imprezy nie zabrakło tań-
ców i konkursów, a na stolikach rożnych słodkości. Wybrano Króla 
i Królową balu. Organizatorzy składają podziękowania: Jackowi 
Tomaszewskiemu z TV Kosakowo, Ryszardowi Sosnowskiemu za opra-
wę muzyczną, irmie Tre l za coroczne sponsorowanie nagród. Bal od-
był się pod honorowym patronatem Wójta Gminy oraz przy wsparciu 
Kosakowskiego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Sołtysów Gminy 
Kosakowo.  
 27 stycznia br. w Domu Kaszubskim odbył się karnawałowy 
Bal Przebierańców dla mieszkańców naszej Gminy. Udział wzięło 
ponad 50 osób. Zabawa przy akompaniamencie zespołu Brokat 
trwała do godz. 2.00.  

Z życia sołectw

 8 lutego br. z okazji „Tłustego Czwartku” mieszkańcy 
Dębogórza spotkali się na wieczorku w Domu Kaszubskim. 

Nadprogramowe pączkowe kalorie można było spalić w tań-
cach od razu na miejscu. Organizatorem zabaw był Sołtys 
Dębogórza i zarazem Przewodniczący Związku Emerytów i 
Rencistów Józef Melzer. 

Mosty
 W niedzielę 4 lutego w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbyło się Spotkanie Noworoczne mieszkańców sołectwa Mosty zor-
ganizowane przez Sołtys Alinę Merchel oraz Radę Sołecką. Podczas 
spotkania organizatorzy wyróżnili zasłużonych mieszkańców 

Mostów: Zo ię Mróz, Jolantę Zaborowską, Ryszarda Sosnowskiego 
oraz Marka Rompczyka - Bar „Zacisze” - pamiątkową Czaplą Mosty 
2017. Uroczystość uświetnił występ wokalny mieszkańca Mostów - 
Wiktora Gabora oraz kabaretu Pùrtcë. Spotkanie wraz z poczęstun-
kiem odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze. 

Suchy Dwór
 W ostatnim 
czasie wśród 
zbudowanych i 
remontowanych 
dróg w Gminie 
Kosakowo ode-
brana zosta-
ła ulica Jana 
Parandowskiego 
w Suchym 
Dworze, inwe-
stycja o wartości 
ok. 320 .000 zł. 



BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr2/2018 11

Z ŻYCIA SOŁECTW

W styczniu odbyło się spotkanie noworoczne dla człon-
ków oddziału Dębogórze-Kosakowo. Było śpiewnie i  

tańce. Z kolei 20 stycznia  tutejszy oddział ZKP zorganizował 
zabawę noworoczną dla dorosłych, a 3 lutego - bal karnawa-
łowy dla dzieci. Zabawę prowadziły animatorki przebrane za 
muminka, piratów oraz Myszkę  Miki. Dzieci również dostroiły 
się do karnawałowego klimatu, przebierając się w fantazyjne 
stroje.  Nie zabrakło poczęstunku oraz konkursów z nagroda-
mi. 
 O dzieciach nie zapomniano w Checzy również w okresie  
ferii  zimowych: w czwartki odbywały się warsztaty plastyczne 
i kulinarne (pieczenie  bułeczek, ciastek, drożdżówek i ich lu-
krowanie).

Co słychać u Zrzeszeńców

II Edycja Turnieju Mikołajkowego
 Z przyjemnością odnotowaliśmy sukces drużyny z Suchego Dwo-
ru w II edycji Turnieju Mikołajkowego organizowanego przez Gdyń-
ską Ligę Minifutbolu. W zawodach brało udział 10 ekip zaproszonych 
przez organizatora. W składzie drużyny z Suchego Dworu znaleźli się: 
Daniel Pieniawski, Piotr Kodranz, Mateusz Kowalkowski, Daniel No-
coń, Oskar Stodolny, Norbert Stodolny, Brajan Macholla, Jakub Szeliga, 
Paweł Roszak.

 Fazę grupową wspomniana ekipa ukończyła na drugim miejscu 
z dorobkiem 7 pkt. W ćwierć inale nikt nie przestraszył się Zielonych 
Dzików z Lęborka, którzy pomimo zawadiacko brzmiącej nazwy 
zostali odprawieni z dwubramkowym bagażem do domu (2:0). 
Pół inałowa batalia była już bardziej wyrównana: o wygranej zdecy-
dowała jedna bramka, która okazała się „toksycznym” decydującym 
ciosem dla ekipy FC Toxic. W inale czekała drużyna FC Balticana. 
Początek meczu należał do drużyny przeciwnej, ale jak powszech-
nie wiadomo – prawdziwych mężczyzn nie poznaje się po tym, jak 
zaczynają. Po szybko straconej bramce potrzebne były stalowe ner-
wy, wysoki pressing i solidna obrona. Rzut wolny sprzed linii pola 
karnego przyniósł upragnione wyrównanie. Koniec wieńczy dzieło 
– o zwycięstwie zdecydowała loteria rzutów karnych i wygrana 4:3. 
Drużynie z Suchego Dworu należą się zasłużone gratulacje.

Winter English Project 2018
dla dzieci z gminy Kosakowo w świetlicy regionalnej w Suchym Dworze

Już po raz trzeci w świetlicy regionalnej w Suchym Dworze odbył się 
zimowy angielski projekt pod  hasłem ”Travel in Space ” Podróż w 

kosmosie. Tym razem uczest-
nicy przenieśli się w świat as-
tronautów, astronomów oraz 
badaczy kosmosu i wszech-
świata. W trakcie dwutygo-
dniowego projektu trwającego 
od 29.01 do 09.02 dzieci miały 
okazję przenieść się w świat 
nauki, a wszystko to z j. angiel-
skim, który  wypełniał znaczną 
część 7-godzinnego codzien-
nego programu. Tak jak w po-
przednich edycjach, j. angielski 
dotyczył poznawania nowych 
zwrotów i słów związanych z tematyką projektu. Uczestnicy mieli 
okazję między innymi przeżyć niepowtarzalny spacer w kosmosie, 
wykonując  codziennie 2 projekty kreatywne dotyczące tematu prze-
wodniego. Każdy dzień wypełniony był ciekawymi i kształcącymi za-

daniami do wykonania pod kierownictwem p. Aldony Sokołowskiej, 
prowadzącej cały autorski projekt. Celem English Winter Project jest 
zapoznanie lub utrwalenie j. angielskiego, wspólna zabawa, spędze-
nie aktywnie czasu, nawiązanie nowych znajomości z rówieśnikami, 
umiejętność pracy w zespole, rozwój społeczno-emocjonalny, roz-
wiązywanie zadanych zadań oraz twórczy i kreatywny rozwój. Każdy 
z uczestników otrzymał dyplom – stopień astronauty i nagrody rze-
czowe.
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Dzień babci i dziadka 

w oddziale 0A

W poniedziałkowy wieczór 22 stycz-
nia  dzieci z klasy 0a zaprosiły 

swoje babcie i dziadków na uroczyste 
spotkanie z okazji Ich święta. Zaczęliśmy 
programem artystycznym, na który skła-
dały się wierszyki i piosenki. Gromkie 
brawa słychać było po każdym występie 
małego aktora. Następnie złożyliśmy ży-
czenia i wręczyliśmy kochanym gościom 
upominki – świeczki, które zostały zro-
bione samodzielnie przez wnuki pod-
czas warsztatów plastycznych. 

Dzień otwarty

Zapraszamy przyszłych uczniów od-
działów przedszkolnych oraz klas 

pierwszych do odwiedzenia budynku 
naszej szkoły w Pogórzu we wtorek 13 
marca 2018 roku w godzinach od 16 
do 18. Będzie to niepowtarzalna okazja 
do obejrzenia każdej sali lekcyjnej. Na 
najmłodszych czekać będą atrakcje i za-
dania edukacyjne, a rodzice będą mieli 
okazję do spotkania z dyrektorem oraz 
złożenia dokumentów rekrutacyjnych w 
Sekretariacie Szkoły. Warto odwiedzić 
rodzinnie naszą szkołę. ZAPRASZAMY!

Z życia

szkół

Szkoła Podstawowa w Pogórzu 
z oddziałami gimnazjalnymi

Nowy sprzęt multimedialny
Szkoła Podstawowa w Pogórzu wzbo-

gaciła się o dwa nowoczesne moni-
tory dotykowe, które zastąpiły dawne 
tablice interaktywne. Ekrany posiadają 
system Android, nie potrzebują rzut-
nika multimedialnego, a jednocześnie 
przy ekranie pracować może 10 ucz-

niów. Możliwości nowego sprzętu po-
znają uczniowie z klas 2b, 2c i 0b. Zakup 
ekranów był możliwy dzięki rządo-
wemu programowi „Aktywna tablica”. 
Natomiast dawne tablice pojawiły się w 
sali komputerowej oraz w sali do zajęć 
wyrównawczych.

Szkolny turniej piłki siatkowej
W szkolnym turnieju piłki siatko-

wej startowało 12 drużyn. Tabe-
la końcowa Szkolnego Turnieju Piłki 
Siatkowej w Kosakowie: I miejsce IIIA 

10 pkt (drużyna wygrała wszystkie 
mecze), II miejsce IIIC 8 pkt, III miejsce 
IIIB 6 pkt, IV miejsce IIB 4 pkt, V miej-
sce IID 2 pkt, VI miejsce IIC.

X Gala „Bursztynowych Kluczy”
Wśród inalistów eliminacji powia-

towej jubileuszowej edycji - X Gali 
Bursztynowych Kluczy były uczennice 
Szkoły Podstawowej w Pogórzu - Zuzan-
na Polańska z klasy VII A, która zwycię-
żyła w konkursowej rywalizacji na głosy 
i talenty, a gimnazjalistka z naszej Szko-
ły Magdalena Mikulska zajęła II miejsce. 

 III miejsce w województwie po-
morskim w Ogólnopolskim Konkursie 
Matematycznym ALFIK zdobyła uczen-
nica gimnazjalnej klasy III E MARIA  
MIKULSKA. Wśród klas drugich gim-
nazjum w naszej szkole najlepsza była 
Joanna Tkaczyk z kl. II B. Koordynato-
rem konkursu była p. Lucyna Komosa.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Serdecznie zapraszamy do udziału w V 
Festiwalu Piosenki Romantycznej, 

który odbędzie się 14 marca o godzinie 
9:00 w Domu Kultury w Pierwoszynie. 
Regulamin oraz karta zgłoszenia dostęp-
ne na stronie www.spdebogorze.edupa-
ge.org

 26 Finał WOŚP dla noworodków! 
- Całą niedzielę, od rana do późnych 
godzin wieczornych, przeszło 50 wo-
lontariuszy z naszej szkoły kwestowało 
w Centrum Handlowym w Szperku, by 
wesprzeć akcję Jerzego Owsiaka.  Dzieci 
zaangażowały się także w występy ar-
tystyczne.  Zaśpiewał i zatańczył zespół 
„Dębogórskie kwiatki” pod opieką pani 
Teresy Czerwińskiej i Sabiny Pienczke  
oraz Chór Szkolny pod opieką pani 
Magdaleny Piasecznej.  

 Samorząd Uczniowski informuje, że 
ze zbiórki pieniędzy na akcję Góra Grosza 
została uzbierana łączna kwota 545zł i 
97gr. Szkoła zgromadziła 330 zł i 50 gr, 
a przedszkole 212 zł i 47 gr. Szczególnie 
aktywnie zbiórka przebiegała w oddzia-
le przedszkolnym w Kazimierzu, za co 
darczyńcom bardzo serdecznie dzię-
kujemy. Jesteśmy dumni i wdzięczni, że 
kolejny raz społeczność Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Dębogórzu wyraziła 
chęć pomocy innym. Dziękujemy!

 26 stycznia na hali sportowej przy szkole w Mostach odby-
ła się Gminna Olimpiada Zimowa. W sportowych zmaganiach 
udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z Dębogórza, 
Pogórza i Mostów. Imprezę rozpoczął wspólny przemarsz za-
wodników. Później nastąpiło wciągnięcie lagi olimpijskiej oraz 
o icjalne otwarcie zawodów przez Dyrektor SP Mosty Annę 
Szymborska oraz wójta gminy Kosakowo Jerzego Włudzika. 
Przed przystąpieniem do spor-
towych zmagań uczestnicy i  sę-
dziowie złożyli sportowe przy-
rzeczenie. Dzieci wzięły udział w 
4 konkurencjach sportowych.  
 Wyniki dla SP Mosty kształto-
wały się następująco:
Skok wzwyż : 1miejsce w ka-
tegorii chłopców zajął Mariusz 

Krauze, 2 miejsce w kate-
gorii dziewcząt zajęła Maja 
Szczepańska
Sztafeta: 1miejsce SP Pogórze, 
2 miejsce SP Mosty, 3 miejsce SP 
Dębogórze  
Pchnięcie kulą: 1 miejsce w kate-
gorii chłopców Mateusz Kowalski, 

1 miejsce w kategorii dziewcząt Weronika Richert
Gra w Palanta: 1 miejsce SP Pogórze, 2 miejsce SP Mosty, 
3 miejsce SP Dębogórze.
 Wszyscy zawodnicy mogli liczyć na wspaniały doping ki-
biców, którzy podgrzewali atmosferę, zachęcając tym samym 
do rywalizacji.  Tegoroczna Gminna Olimpiada Zimowa przy-
niosła uczestnikom i gościom wiele radości i niezapomnianych 
wrażeń.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Gminna Olimpiada Zimowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny i Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu

-
-
-

w

-

-
z 

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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W Turnieju o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo „Sztorm Mosty Cup 

2018′ Edycja Zimowa” wzięło łącznie 
udział 8 drużyn z województwa pomor-
skiego. Prezentowany poziom sportowy 
był bardzo wysoki. Dużo meczy „na styku”, 
walka oraz wielkie emocje spowodowały, 
że 4 drużyny walczące o miejsca 2-5 zdo-
były taką samą ilość punktów, a „tzw. mała 
tabela” musiała zdecydować o klasy ikacji 
końcowej: 1.Stowarzyszenie Inicjatywa 
ARKA Gdynia, 2. KS Wierzyca Pelplin, 3. 
Elnaft Sokół Ełganowo, 4. Sporting Leźno, 
5. GKS Sztorm Mosty 2006/2007, 6. 
Olimpia Osowa, 7. UKS Dragon Bojano, 8. 
Pomorzanin Trójmiasto.
 Wszystkie wyniki dostępne są na stro-
nie: https://www.gks-sztorm-mosty.
pl/cup2018/
 Galeria zdjęć dostępna pod linkiem:  
https://www.gks-sztorm-mosty.pl/…/
2018-01-21-Sztorm-Mosty-Cup-2018’-
Edycja-Zimowa
 Gratulujemy wszystkim drużynom i 
zachęcamy do śledzenia fanpage gdzie 
niedługo pojawi się więcej materiałów z 
turnieju: https://www.facebook.com/
SztormMosty2006.2007/ .

Sport
Sztorm Mosty Cup 2018

Edycja Zimowa

SPORT
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W wygranym 3:2 meczu z Bytovią Bytów 17.01. w Stężycy 
po raz pierwszy w seniorskiej drużynie żółto-niebie-

skich zagrał były zawodnik Sztormu Mosty – 18-letni Bartosz 
Nowicki. Gratulujemy i trzymamy kciuki, aby mieszkaniec 
naszej gminy na stałe wywalczył sobie miejsce w drużynie z 
Ekstraklasy.

Obóz piłkarski w Gniewinie
W dniach 4-9 lutego juniorzy roczników 2006-2007 

uczestniczyli w zimowym obozie piłkarskim w 
Gniewinie. Młodzi piłkarze trenowali na boisku ze sztucz-
ną nawierzchnią i w hali sportowej. Odbywały się zajęcia 
motoryczne i zabiegi fizjoterapeutyczne. Udało się rów-
nież rozegrać mecz sparingowy z Gryfem Wejherowo. W 
trakcie obozu była okazja do zabaw i gier, i zwiedzania 
okolic w zimowej scenerii. 

Były zawodnik Sztormu Mosty

zadebiutował 
w Arce Gdynia!

SPORT

Grupy młodzieżowe GKS Sztorm Mosty

Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty prowadzi nabory 
do drużyn młodzieżowych. Kontakt i zapisy możliwe są 

u trenerów poszczególnych roczników:
2004-2005 – tr. Tomasz Tuttas, tel. 692-097-257,

2006-2007 – tr. Adam Mackiewicz, tel. 660-819-182,
2008-2009 – tr. Adrian Niewiadomski, tel. 606-230-977,
2010 – tr. Michał Michalski, tel. 507-625-650,
2011-2013 – tr. Paweł Formella, tel. 608-272-212.



BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr2/201816

Mistrzostwa Powiatu Puckiego 
w Futsalu „Kibol-Cup” odbędą 

się w niedzielę 4 marca 2018 r. od 
godz. 9.00 w Hali OPO Cetniewo we 
Władysławowie. O icjalne Otwarcie 
Turnieju nastąpi o godz. 10.55, me-
cze pół inałowe przewidziano na godz. 
13.45, a zakończenie – na godz. 14.55.
 Z Gminy Kosakowo bezpośrednią 

kwali ikację do udziału w tegorocznym 
turnieju uzyskały drużyny Dębogórza 
Wybudowania i Sztormu Mosty, które 
zajęły najwyższe miejsca w stycznio-
wym „Kosakowiak-Cup”.
 Honorowy patronat nad XIII Kibol-
Cup objął Burmistrz Władysławowa 
Roman Kużel. Puchar za II miejsce 
ufundował Wójt Gminy Puck Tadeusz 

Puszkarczuk, za III miejsce  – Wójt Gminy 
Kosakowo Jerzy Włudzik, a za IV – Przew. 
RG LZS Puck Jerzy Tkaczyk. Statuetkę dla 
najlepszego strzelca ufundował Dyrektor 
CKPiS we Władysławowie Grzegorz 
Białas, a dla najlepszego bramkarza Z-ca 
Dyrektora CKPiS we Władysławowie 
Janusz Nowicki. Szczegóły dotyczące 
Turnieju na:  cup.kibol.pl

 20 stycznia w Centrum Sportowym 
w Kosakowie odbył się Maraton Kosa-
kowski o Mistrzostwo Polski w grze w 
karcianą Baśkę, pod patronatem Wójta 
Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika.
 W turnieju rozegrano 8 rund po 32 
rozdania. Dla uczestników turnieju przy-
gotowano pamiątkowy button. 
 Zwycięzcą Maratonu został Kitowski 
Andrzej – Zacisze Mosty, dla którego był 
to bardzo udany turniej, ponieważ wy-
grał wszystkie klasy ikacje turniejowe. 
Drugie miejsce zdobył Brzozowski An-

drzej – Brzozaki Mechowo, natomiast na 
trzecim miejscu został sklasy ikowany 
Kozakiewicz Mariusz – Wejher Wejhero-
wo. 
 Turniej par wygrali Samson Przemy-
sław i Kitowski Andrzej - Zacisze Mo-
sty. Drugie miejsce zdobyła para Kmity 
Lębork - Urich Jerzy i Formela Jan. Na 
trzecim miejscu rywalizację ukończyli 
Baumgardt Zbigniew i Karaś Edward - 
Sokoły Rumia.
 W rywalizacji zespołów zwycięży-
ło Zacisze Mosty – kpt. Samson Prze-

mysław, Kitowski Andrzej, Rampczyk 
Marek i Płotka Jerzy. Drugie miejsce 
zdobył Wejher Wejherowo, natomiast 
na trzecim miejscu finiszował Klimek 
Grudziądz. Wśród najlepszych zespo-
łów sklasyfikowano także: Kmitę Lę-
bork, Baśkę Białogóra, Jasną i Osłoni-
no.
 Gospodarzem turnieju był Marcin 
Majek – zastępca Wójta, który popro-
wadził ceremonię dekoracji uczestników 
Maratonu Kosakowskiego w karcianą 
Baśkę.

Mistrzostwa Powiatu Puckiego

w Futsalu - „Kibol-Cup 2018”

Maraton KosakowskiMaraton Kosakowski

SPORT

o Mistrzostwo Polski w Baśce
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Dębogórze Wybudowanie zgarnęło całą pulę

w II Kosakowiak-Cup 2018
 28 stycznia br. w Hali Centrum 
Sportowego w Kosakowie odbyły się po 
raz drugi Mistrzostwa Gminy Kosakowo 
w Futsalu o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo „Kosakowiak-Cup”. 
 W rozgrywkach wzięło udział 10 ze-
społów podzielonych na dwie grupy. Z 
pierwszych miejsc, z kompletem zwy-
cięstw, do pół inałów awansowały: z 
grupy A – Dębogórze Wybudowanie a z 
grupy B – GKS Sztorm Mosty (z paroma 
młodzieżowcami i trenerem w składzie). 
Do ostatnich meczów grupowych trwała 
walka o zajęcie drugich – premiowanych 
awansem – miejsc: sztuka ta udała się 
reprezentacji Dębogórza.
 W Turnieju przyznano nagrody indy-
widualne: najlepszym strzelcem okazał 
się Marek Korzeniowski, zdobywca 8 

bramek, a najlepszym bramkarzem – 
Patryk Adamowicz, który znakomicie 
spisywał się w bramce, a w 6 spotkaniach 
dał pokonać się zaledwie 1 raz (obaj 
nagrodzeni reprezentowali Dębogórze 
Wybudowanie). Nagrody dla najlepsze-
go zawodnika i bramkarza, jak również 
dla pierwszych trzech drużyn turnieju 
ufundował Wójt Gminy Kosakowo.  
 Końcowa klasy ikacja Turnieju: 1. 
Dębogórze Wybudowanie, 2. GKS 
Sztorm Mosty, 3. Dębogórze, 4. Mistral 
Pogórze, 5. Hito-Sushi, 6. Del in Rewa, 7. 
Kosakowo, 8. Suchy Dwór, 9. Kazimierz, 
10. AP Mosty. Pamiątkowe puchary i 
nagrody wręczali: Wójt Gminy Jerzy 
Włudzik, Sołtys Wsi Kosakowo Andrzej 
Śliwiński, Dyrektor Zarządu Spółki PUK 
PEKO Zdzisław Jaroni , właściciel irmy 
Celstan Stanisław Śliwa.

SPORT
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Ważniejsze telefony:
- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 43;
- Sekretariat Wójta Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 00;
- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Kosakowskie Centrum Kultury – tel. 58 620 06 95;
- Referat ds. sportu, turystyki, rekreacji- tel. 58 679 23 90
- Gminna Komisja Pro ilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

– tel. 606 731 674;
- 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 Paturej, 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” – prezes Mariusz Wiński, 

tel. 602 385 709;
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – prezes Wojciech 

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

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

Chojnacki, tel. 696 532 152.   

UKS Lider Dębogórze
Ostatnie turnieje halowe podopieczni trenerów Andrzeja 

Zawadzkiego i Grzegorza Lewickiego UKS Lider Dębogórze 
wspominają bardzo mile. 
 „Somonino Cup” zawodnicy przywożą brązowe medale.
 „Linia Cup” po obozie przygotowawczym drużyna Lidera wy-
grywa turniej halowy. 
 „Gdynia Cup” dwudniowy turniej piłkarski, i jak na Lidera przy-
stało… i tym razem drużyna UKS Lider Dębogórze ponownie stanę-
ła na najwyższym stopniu podium! Wygrywając  dwudniowe roz-
grywki na boisku w największej hali pneumatycznej na Pomorzu. 
 Za każdym razem nasz zawodnik Kacper Zwierzchowski zosta-
je królem strzelców! 
 Cieszymy się z kolejnego naszego sukcesu, ale nie poprzestaje-
my na tym, pracujemy ciężko dalej !
 Podziękowania kierujemy  do rodziców naszych zawodników, 
którzy zawsze nas wspierają dopingiem. Na ręce Pana Szymona 
Tabakiernika z irmy Grafprom składamy podziękowania za wspar-
cie naszych klubowych inicjatyw. 
 Zapraszamy na nasze strony internetowe: https://liderdebogo-

rze2004.futbolowo.pl/, http://liderderbogorze2008.futbolowo.pl/, htt-
ps://www.facebook.com/Uks-LiderD%C4%99bog%C3%B3rze-
P i % C 5 % 8 2 k a - N o % C 5 %
BCna-898903460265294/.  Serdecznie zapraszamy do klubu wszyst-
kich zainteresowanych – ZAGRAJ Z NAMI – NABORY 2018. 

SPORT

Bezpłatne zajęcia 
dla dzieci z robotyki
Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo we współpracy z Bi-

blioteką Publiczną w Kosakowie zapraszają na zajęcia z 
robotyki dla dzieci i młodzieży (6-16 lat). Warsztaty odby-

wać będą się w wiosenne soboty w Bibliotece w 
Kosakowie. Szczegóły dotyczące zajęć umieś-

ciliśmy na stronie internetowej www.aktyw-
ne.kosakowo.com. Zapisy na kursy zostaną 

uruchomione 12 marca poprzez for-
mularz na witrynie internetowej.  
Decyduje kolejność zgłoszeń.

                                  ZAPRASZAMY

Kosakowie.
ciliśmy na
ne.kosako

uru
m

ZAPRASZ
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 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.

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

Ś.P.

„Życie przemija, lecz pamięć zostaje”

Z żalem informujemy o odejściu świętej pamięci Romualda Glapy, zaangażowanego w sprawy 
społeczne samorządowca, sołtysa Dębogórza, Wójta Gminy Kosakowo w latach 1997-2000, 

Przewodniczącego Rady Gminy w latach 2000-2001. 
 Rozpoczął wiele istotnych dla dobra i przyszłości naszej Gminy działań. Wśród nich było m.in.
zainicjowanie budowy systemu kanalizacji sanitarnej, założenie spółki gminnej Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych PEKO, powołanie Straży Gminnej, budowa szkoły  w Dębogórzu. 
 Praca samorządowca to działalność, która wymaga serca. To służba społeczności, w której Pan 
Romuald Glapa ma niemały wkład. Dzięki takim ludziom nasza Mała Ojczyzna zaczęła się dyna-
micznie rozwijać, a efekty tego obserwujemy również i dzisiaj. Za to wszystko pragniemy Zmarłemu 
podziękować, zachowując Go w pamięci, jak również Jego dokonania. 
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik,  Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, radni, 

sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Wojciech Bazan z Pierwoszyna, lat 48
 Antonina Jaroś z Pogórza, lat 95
 Władysława Jóźwiak z Suchego Dworu, lat 84
 Konrad Karsznia z Mostów, lat 81

 Stanisława Kluska z Kazimierza, lat 85
 Zdzisław Maszota z Kosakowa, lat 66
 Regina Nadolska z Kosakowa, lat 79
 Halina Piotrowska z Mostów, lat 81

 Kalendarz Imprez marzec/kwiecień

KALENDARZ IMPREZ

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce
MARZEC 2018
 Czw, 01.03.2018  18:00 Spotkanie Kosakowskiej Grupy Czytelniczej Biblioteka w Kosakowie  Biblioteka w Kosakowie

 Nd, 04.03.2018 12:00 Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Gmina Kosakowo,

43 Baza Lotnictwa Morskiego
Fundacja Wolność i Demokracja, The Notrh Event

Pierwoszyno - brama lotniska

Czw. 08.03.2018 17:00 Wernisaż malarstwa Katarzyny Marciniak Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie
Czw, 08.03.2018 17:00 Wieczorek z okazji Dnia Kobiet Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Dębogórze Dom Kaszubski w Dębogórzu
Pt, 09.03.2018 18:00 Dzień Kobiet ZKP o. Dębogórze- Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

 Sob, 10.03.2018 09:00 Kosakowski Turniej Siatkówki 2018 Wójt Gminy, Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo Hala Centrum Sportowego w Kosakowie

   Sob, 10.03.2018  17:00 Dzień Kobiet – program artystyczny
 ,,Kofta, nastroje i żart” Wójt Gminy Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

Śr, 14.03.2018  09:00 V Festiwal Piosenki Romantycznej Wójt Gminy, ZSPiSSM w Dębogórzu, MPiMK-P  w Wejherowie Dom Kultury w Pierwoszynie

Nd, 18.03.2018 09:45 Dzień Jedności Kaszubów 

Wójt Gminy, ZKP o. Dębogórze-Kosakowo,
Kosakowskie Centrum Kultury, P.U.K. ,,Peko” sp. z o.o., 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Mostach, Szkoła Podstawowa 
z odd. gimnazjalnymi w Pogórzu

Kościół św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie, Hala Centrum 
Sportowego  w Kosakowie, Hala Sportowa w Mostach

Pt, 23.03.2018 Gminne Eliminacje Konkursu ,,Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego” ZSPiSSM w Dębogórzu ZSPiSSM w Dębogórzu

Sob, 24.03.2018 18:00            Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo: ,,Hamlet” Wójt Gminy, Teatr Młodzieżowy, Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

Wt, 27.03.2018 Dni Teatru ZSP w Mostach ZSP w Mostach

KWIECIEŃ 2018

Pt, 13.04.2018   09:00-    
13:00 Zbiórka Krwi Sołtys i Rada Sołecka

wsi Kosakowo Parking przed Urzędem Gminy w Kosakowie

20.04.-09.05.2018 Wystawa  p. Jolanty Żelaznej - Stapf ,, Piastowskie 
Władczynie i Królowe” Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Śr, 25.04.2018 09:30  Święto Patrona Wsi Kazimierz:
Msza Święta w Rumi         Wójt Gminy, Sołtys Kazimierza wraz z Radą Sołecką    Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w  Rumi

     Śr, 25.04.2018    17:00
  Święto Patrona Wsi Kazimierz:

  Nieszpory przy Kapliczce i uroczystość
 w Świetlicy Sołeckiej w Kazimierzu

         Wójt Gminy,
     Sołtys Kazimierza wraz

        z Radą Sołecką

                 Kapliczka i Świetlica
                    w Kazimierzu



 

UWAGA!

RTV i AGD z domów i !
Co odbieramy?

AGD (tzw. elektroodpady) o wadze 

Odbierany je
i

zabudowy.
nie

wszystkie ruchome elementy oraz zabudowy.

Terminy odbiorów
od wtorku do soboty

planowanym odbiorem.

58 624 66 11
www.kzg.pl/formularz-odbioryy

- Punkt Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych w Kosakowie na terenie
Komunalnych „PEKO” przy ul. Chrzanowskiego 144 i jest czynny od ku do
w godzinach 15:00-18:00, w soboty w godzinach 9:00-15:00.

zbiórek objazdowych), ich przedmiotu i zasad, 
www.kzg.pl

58 624 66 11 naszej 


