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RADA GMINY KOSAKOWO
Uchwały podjęte na XIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 24 kwietnia 2019 r.
1. Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców
Gminy Kosakowo” na lata 2019-2020 r.
2. Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie lokalu usługowego z udziałem

w prawie współużytkowania wieczystego
działek nr 146/56 i nr 146/57 obręb Kosakowo gmina Kosakowo;
3. Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr II/5/2018
Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

4. Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie: kierunków działania Wójta
Gminy Kosakowo dla zapewnienia obsługi
prawnej Rady Gminy Kosakowo;
5.Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie: delegowania członków Komisji Mieszkaniowej.

Przypominamy
Uchwała Nr XXI/17/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie: ustalenia miejscowości,
w których pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej,
terminów jej płatności oraz zarządzenia
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.
1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 17 ust.
1 pkt 1 i ust.5, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.
poz. 849 z późn. zmianami),, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie warunków jakie powinna spełniać
miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851), art.
4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (j. t.
z 2011 r. Nr 197 z późn. zmianami,
Rada Gminy Kosakowo uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się następujące miejscowości,
w których pobiera się opłatę miejscową:
1) wieś Rewa,
2) wieś Mechelinki
§2
Ustala się stawkę opłaty miejscowej po-

•
Przypominamy także o obowiązku
wpisu - do ewidencji prowadzonej przez
Wójta - obiektów położonych na terenie
Gminy Kosakowo, w których świadczone
są usługi hotelarskie (wynajem pokoi)
(zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o usługach turystycznych), co należy
zgłosić przed podjęciem działalności. Kto
tego jeszcze nie zrobił – prosimy uzupełnić.
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bieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych
w miejscowościach wymienionych w § 1
w wysokości 1,80 zł za każdą rozpoczętą
dobę pobytu.
§3
1. Obowiązek opłaty powstaje z dniem
przybycia do miejscowości objętej opłatą.
2. Osoby, od których należna jest opłata
miejscowa zobowiązane są do jej uiszczenia najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.
3. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób,
o których mowa w § 2, zobowiązanych do
uiszczania opłaty miejscowej.
4. Celem zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej określa się następujący zakres danych zawartych w ewidencji, o której mowa w pkt. 3:
1/ oznaczenie pokoju, liczba osób
2/ imię i nazwisko osoby, od której należy
pobrać opłatę miejscową,
3/ data i godz. przybycia
4/ data i godzina zakończenia pobytu
5/ kwota pobranej opłaty miejscowej.
§4
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej
w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej świadczące usługi w zakresie
zakwaterowania, w tym: domy wczasowe,

hotele, motele, pensjonaty, schroniska,
ośrodki kempingowe, pola namiotowe i biwakowe, pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne i gospodarstwa ekoturystyczne oraz inne podobne
obiekty / w stosunku do osób korzystających z tych usług.
3. Inkasenci pobierają opłatę miejscową od osób wskazanych w § 2 niniejszej
uchwały i wpłacają ją na rachunek Urzędu Gminy Kosakowo, w terminie do dnia
10 każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły.
4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % pobranej opłaty miejscowej.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kosakowo.
§7
Traci moc Uchwała Nr XIX/102/2015 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 16 grudnia 2015
roku w sprawie: ustalenia miejscowości,
w których pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej,
terminów jej płatności oraz zarządzenia
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Stosowny wniosek można pobrać w Urzędzie
Gminy w Kosakowie (więcej informacji
w pok. Nr 5 tut. urzędu, tel. 58 660 43 14). Nie
dotyczy to takich obiektów jak hotele, motele,
pensjonaty, kempingi (campingi), domy
wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub
schroniska - dla których ewidencję prowadzi
Marszałek województwa.

pobór opłaty miejscowej, w związku ze
świadczeniem w/w usług w miejscowościach
Rewa i Mechelinki, określonych w Uchwale
Nr XXI/17/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia
25 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia
miejscowości, w których pobierana jest
opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty
miejscowej, terminów jej płatności oraz
zarządzenia poboru opłaty miejscowej
w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Urząd Gminy w Kosakowie informuje
także o obowiązku zawarcia umowy na

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
/-/ Marcin Kopitzki
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Strefa Płatnego Parkowania (SPP)
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy
Kosakowo miejscowość Rewa, podobnie jak w latach ubiegłych, została objęta
strefą płatnego parkowania w okresie
od 1 czerwca do 30 września. SPP obowiązuje w dniach poniedziałek – piątek
w godzinach 8.00 – 18.00.
Opłaty pobierane są za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP, w takich ich częściach,
obiektach i urządzeniach lub wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest
postój tych pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Zgodnie z uchwałą z ponoszenia opłaty parkingowej zwolnieni są następujący

użytkownicy dróg:
a) pojazdy służbowe Urzędu Gminy
Kosakowo, wyposażone w identyfikatory,
b) oznakowane pojazdy służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii (pogotowia gazowego, energetycznego,
ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego,
trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej) oraz
pojazdy firm podczas wykonywania prac
utrzymaniowych wyposażonych w identyfikatory wydawane przez zarządcę drogi,
c) pojazdy służb ratowniczych, Straży
Gminnej oraz Zarządu Komunikacji
Miejskiej,
d) pojazdy komunikacji miejskiej,
e) pojazdy osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o niepełno-

sprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym w zakresie schorzeń narządu
ruchu i neurologicznych, wydanym zgodnie
z przepisami prawa o ruchu drogowym.
f) pojazdy osób dowożących i odbierających dzieci do/z przedszkola oraz
uczestniczących w nabożeństwach w kościele przy ul. Koralowej w Rewie.
Informujemy, że istnieje możliwość
wykupienia w tut. urzędzie (w pok. nr 8)
abonamentów tupu „M” (dla mieszkańca)
oraz „O” (dla okaziciela).
Jednocześnie informujemy, że miejscowość Mechelinki nie jest objęta Strefą
Płatnego Parkowania (dot. dróg publicznych). Nie dotyczy to prywatnych dzierżawców terenów pod parkingi.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOSAKOWO
o przystąpieniu do przygotowania
projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie gminy
Kosakowo obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane
Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Kosakowo uchwały Nr LVIII/197/2018 z dnia 27
czerwca 2018r. w sprawie przygotowania
przez Wójta Gminy Kosakowo projektu
uchwały w sprawie zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów, z jakich mogą być
wykonane.
Niniejszym zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania wniosków
i postulatów do projektu uchwały w sprawie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń na terenie
gminy Kosakowo.
Propozycje w przedmiotowym zakresie można przekazywać w terminie do
dnia 1 lipca 2019r., w formie:
1/ zgłaszania propozycji i wniosków,
które będzie można składać w siedzibie
Urzędu Gminy Kosakowo przy ul. Żeromskiego 69, w Biurze Obsługi Interesanta,
od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 15.00 lub drogą elektroniczną na
adres: planowanie@kosakowo.pl; drogą
korespondencyjną na adres: Urząd Gminy
Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo.

2/ poprzez wypełnienie i przesłanie
ankiety: na adres Urząd Gminy Kosakowo,
ul. Żeromskiego 69, 81 - 198 Kosakowo; lub
elektronicznie na adres e-mail: planowanie@kosakowo.pl; Ankieta dostępna jest
w czerwcowym Biuletynie Gminnym, w
Urzędzie Gminy Kosakowo oraz pod adresem www.gminakosakowo.pl/aktualnosci
3/ na otwartym spotkaniu, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019r., o
godzinie 15.00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, przy ul. Kaszubskiej 11.
Podczas spotkania będzie można wyrazić
opinie i zgłosić propozycje rozwiązań oraz
złożyć wnioski do projektu uchwały.
Materiały dotyczące projektu uchwały
udostępnione będą do wglądu w dniach
od 3.06.2019r. do dnia 1.07.2019r. w Urzędzie Gminy Kosakowo, Referat ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 07, w godzinach pracy
Urzędu..
Wójt Gminy Kosakowo
/-/ Marcin Majek

Oferta pracy w Straży Gminnej w Kosakowie na sezon letni
Urząd Gminy w Kosakowie poszukuje chętnych do zatrudnienia

w charakterze strażników gminnych w okresie sezonu letniego
– w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień br. Kontakt z Komendantem Straży Gminnej w Kosakowie

p. Wojciechem Krupińskim, nr 606 428 652.
Nr 6/2019
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Teleopieka
Wójt Gminy Kosakowo przypomina, że od 2015 r.
na terenie gminy funkcjonuje Teleopieka.
Jak działa?
W ramach Teleopieki I generacji – telefony linii stacjonarnej lub komórkowej – są
wyposażone w bezprzewodowy nadajnik alarmowy („czerwony przycisk alarmowy”).
Dodatkowo w mieszkaniu zamontowany jest nadajnik, który pozwala na to, by
system działał w całym domu. Wciśnięcie „czerwonego przycisku alarmowego”
powoduje natychmiastowe połączenie się z Centrum Operacyjno – Alarmowym bez
względu na porę dnia lub nocy. Pracownik centrum ocenia sytuację i zawiadamia
osoby podane do kontaktu (np. dzieci, sąsiadów), a w razie potrzeby wzywa
odpowiednie służby, np. pogotowie ratunkowe.
Mieszkańcy Gminy Kosakowo, m.in. osoby powyżej 60 r.ż., samotne,
niepełnosprawne, niesamodzielne, schorowane, przebywające w domach
rodzinnych same przez wiele godzin - mogą skorzystać nieodpłatnie z usługi
Teleopieki Całość kosztów ponosi gmina.
Realizacją usługi Teleopieki zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kosakowie.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
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•

osobiście w siedzibie GOPS w Kosakowie przy ul. Fiołkowej 2B
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00 – 13.00,

•

telefonicznie: (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394.

Nr 6/2019

www.kosakowo.pl

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Dyżury Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informujemy, że od kwietnia 2019 r. rozpoczęły się cykliczne dyżury Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych.
Komisja pozostaje do dyspozycji mieszkańców w każdą
ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 9:00-11:00 w siedzibie GKPiRPA w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2b (wejście od strony
podwórka, za Biblioteką, przy pomieszczeniu Straży Gminnej).

Harmonogram dyżurów: 29.06.2019 r., 27.07.2019 r.,
31.08.2019 r., 28.09.2019 r., 26.10.2019 r., 30.11.2019 r., 28.12.2019 r.
Z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kosakowie można się również
kontaktować drogą mailową oraz telefoniczną. E-mail: komisja@kosakowo.pl; tel.: 692 943 433.

Aplikacja
EcoHarmonogram
Eco Harmonogram to darmowa aplikacja mobilna, która
umożliwia mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do zawsze
aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do
różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień
związanych z odpadami. Zachęcamy Państwa do
zainstalowania aplikacji by mieć zawsze aktualne informacje.

Budowa ul. Wiśniowej
Gmina Kosakowo otrzyma blisko 800 tys. zł. W ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznano
dofinansowanie budowy ul. Wiśniowej w Pierwoszynie. Kolejna
ważna inwestycja drogowa, która doczeka się realizacji.

Główna trasa w gminie
w całości oświetlona

Ulica Wiejska w Pogórzu oraz ulica Żeromskiego w Kosakowie
będą w całości oświetlone. Ta kolejna ważna inwestycja
zostanie wkrótce ukończona.

Nr 6/2019
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Rozbudowa i modernizcja hydroforni
Informujemy mieszkańców, iż w ostatnich miesiącach
przeprowadzona została rozbudowa i modernizacja istniejących hydroforni w Mostach i Kosakowie.
Zastosowano nowoczesne rozwiąznia technologiczne, dzięki którym poprawie ulegnie zarówno ilość, jak i jakość dostarczanej wody.
5 grudnia ubiegłego roku do użytkowania przekazany został
w Mostach zbiornik retencyjny dla wody uzdatnionej o pojemości V=100 m3, wyposażony w zestaw pomp dystrybucyjnych
o wydajności Q=60 m3/h przy wysokości podnoszenia h=5,0 bar
oraz w rozdzielnicę zestawu hydroforowego RZH.
Podobne rozwiązania zastosowane zostały w Kosakowie,
gdzie prace zostały podzielone na dwa etapy: pierwszy etap
prac remontowych zatwierdzono 15 grudnia 2018r., drugi etap
prac został zakończony w maju br.

Nowe urządzenia na placach zabaw
W ostatnich dniach wymieniono starsze urządzenia
i ustawiono nowe na placach zabaw dla dzieci. W Suchym
Dworze pojawiła się nowa metalowa huśtawka, w Dębogórzu
linarium obrotowe, podwójna metalowa huśtawka, karuzela
tarczowa oraz metalowa huśtawka wagowa, w Kosakowie
potrójna metalowa huśtawka, karuzela tarczowa, metalowa
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huśtawka wagowa oraz sprężynowiec, w Pierwoszynie
podwójna metalowa huśtawka oraz karuzela tarczowa,
w Mechelinkach i Mostach metalowe zestawy zabawowe.
Pogoda sprzyja aktywności na świeżym powietrzu,
zachęcamy do rodzinnych spacerów, w czasie których
najmłodsi z przyjemnością oddadzą się harcom na placach
zabaw. Pociechy na pewno będą się świetnie bawić.
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Obchody Narodowego
Dnia Zwycięstwa
w Gminie Kosakowo

8 maja z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej
obok cmentarza w Kosakowie odbyły się oficjalne gminne
uroczystości przy Kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego
poległych w Wojnie Obronnej 1939 r.
Wiązanki złożyli: Wójt Gminy Marcin Majek wraz z zastępcą
Marcinem Kopitzkim, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej
Śliwiński wraz z radnym Michałem Przysieckim, Prezes
Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Józef Melzer, radna i sołtys
Suchego Dworu Bożena Roszak, przedstawiciele Wojska –
Dowódca 43. Bazy Lotnictwa Morskiego kmdr pilot Andrzej
Szczotka, w imieniu dowództwa Garnizonu Gdynia kmdr
Kazimierz Pulkowski, delegacje: Kosakowskiego Centrum
Kultury, Chóru Morzanie, PUK PEKO, Rodzinnych Ogródków
Działkowych im. Obrońców Kępy Oksywskiej, Szkoły
Podstawowej w Pogórzu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mostach.
Kwiaty złożono też pod pomnikiem zakończenia II wojny
światowej w Kosakowie. Asystę przy pomniku zapewniła 13.
Kosakowska Drużyna Harcerek Chata.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo
informuje:

KONKURS

RODNO

MOWA

- 29 kwietnia
w Checzy odbyła się kolejna edycja Konkursu Rodna Mowa,
w którym udział wzięli uczniowie gminnych szkół. Recytujących
oceniało jury w składzie: Weronika Korthals, Wiktoria Śliwińska,
Jerzy Włudzik, Rafał Rompca. Nagrody ufundowane zostały
przez Urząd Gminy Kosakowo i Północnokaszubską Lokalną
Grupę Rybacką z Władysławowa.
Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy za udział, dla

młodszych przewidziano nagrody książkowe, dla starszych
– nośniki pamięci USB. Miłą niespodzianką była nagroda
specjalna dla zwyciężczyni Zofii Michałowskiej od radnego
Powiatu Puckiego Jerzego Włudzika. Organizatorzy dziekują
wszystkim obecnym za udział i zapraszają na kolejne konkursy.
Najbliższy - już 9 czerwca o godz. 14. Będzie to Festiwal
piosenki o morzu Jantarowi Bot. Wszelkie informacje na
ten temat - można na portalu społecznościowym naszego
lokalnego oddziału ZKP.

KIERMASZ
WIELKANOCNY
Panie z Koła Gospodyń ZKP zapraszają na spotkania
koła w każdy poniedziałek od godz. 17.00 w kosakowskiej
Checzy. Żeby dołączyć, wystarczy pojawić się na zajęciach.
Zapraszamy.
Nr 6/2019
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Z WIZYTĄ U JUBILATÓW
Z okazji jubileuszy urodzin, sędziwych dziewięćdziesięciolatków,
mieszkańców naszej gminy odwiedzili: Wójt Gminy oraz sołtysi
wsi. Solenizantom życzymy zdrowia i radości.
1. Pani Aniela Zdanowska z Mostów, 96 lat
2. Pani Maria Żmuda z Mostów, 96 lat
3. Pani Jadwiga Kostrach z Mechelinek, 92 lat
4. Pan Franciszek Dzierżyński z Dębogórza, 90 lat.

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Weekend majowy
rozpoczęliśmy koncertowo
W sobotnie popołudnie 27 kwietnia odbył się Koncert
Joanny Aleksandrowicz, przy gościnnym akompaniamencie
pianisty Zbigniewa Kosmalskiego. Ta młoda artystka zachwyciła
przybyłą publiczność temperamentem i przebojowością.
Ciekawe aranżacje, wartościowe teksty i wyrazista, emocjonalna
interpretacja trafiły do serc widowni. Podczas tego koncertu
pt. „Od nocy do nocy” usłyszeliśmy najpiękniejsze utwory
z filmów i musicali zarówno polskich, jak i światowych, w tym
między innymi: Szyba musical Metro, Bring on the men musical
Jeyll&Hyde, Szeptem, Walc na orkiestrę, The winner takes it all,
Vabank i wiele innych.

2 maja Dzień Flagi
w Gminie Kosakowo
Mimo niesprzyjających warunków – przy silnym wietrze,
ale z gorącymi sercami – grupa miłośników najmłodszego
narodowego święta, jakim jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej,
spotkała się w Mechelinkach, aby wspólnie uczcić ten dzień.
Wyjątkowy biało – czerwony spacer brzegiem morza zakończył
się piknikiem w Rewie w siedzibie Kosakowskiego Centrum
Kultury, w trakcie którego uczestnicy zostali ugoszczeni
domowym ciastem oraz chlebem ze smalcem.
Dzięki uprzejmości pana Michała Przysieckiego,
radnego z Pogórza, można było wykonać pamiątkową torbę
z patriotycznym motywem. Dodatkową atrakcją były upominki
ufundowane przez Wójta Gminy, IPN oddział w Gdańsku,
Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo, ZKP oddział Dębogórze
– Kosakowo oraz Kosakowskie Centrum Kultury. W wydarzeniu
wzięli udział m.in.: Wójt Gminy Marcin Majek, sołtys Rewy Jacek
Hennig, radna z Rewy Katarzyna Milanowska, sołtys Mechelinek
Adam Kujawa oraz 13. Kosakowska Drużyna Harcerek „Chata”
im. Krystyny Krahelskiej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom
przemarszu i zapraszamy za rok.
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Noc Muzeów
w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

mieliśmy okazję posłuchać wspaniałych występów wokalnych.
Zwieńczeniem nocy był pokaz filmu pt. „Rupieciarze”, w którym
przedstawione zostały sylwetki czterech osób – założycieli mini
skansenów na Ziemi Kaszubskiej oraz pokaz sztuki bitewnej
w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej Grodu Dębogórze. Na
najmłodszych odwiedzających nasze „muzeum” przygotowane
zostały warsztaty kreatywne z tworzenia średniowiecznych
pamiętników i kronik.
W trakcie Nocy Muzeów obecny był Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek, który wręczył wszystkim wystawcom dyplomy –
podziękowania za udział i chęć podzielenia się z innymi swoją
pasją.

18 maja w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie miało
miejsce wyjątkowe wydarzenie pod nazwą Noc Muzeów.
Jest to impreza organizowana z okazji Dnia Muzealnika,
a obchodzona jest we wszystkich instytucjach kulturalnych
takich jak muzea, galerie, biblioteki oraz domy kultury.
Tego wieczoru właśnie nasza placówka zamieniła się
w muzeum przepełnione wspaniałymi kolekcjami, które
to przez wiele lat z ogromnym poświęceniem i oddaniem
zbierali mieszkańcy naszej gminy. To właśnie dzięki nim
mogliśmy podziwiać i nacieszyć oko wspaniałymi okazami.
Wśród niezliczonej ilości przedmiotów przybyli goście mieli
okazję podziwiać między innymi przepiękną kolekcję aniołów,
kogutów, medalionów, pamiątek z podróży, kapeluszy czy
samochodzików. Wśród wystawionych eksponatów nie
zabrakło również szeroko pojętego rękodzieła, począwszy od
gobelinów, poprzez haft krzyżykowy, jak i przepiękne prace
w drewnie czy z plasteliny. Na podziwianą wystawę składały
się również prace ozdobne z dziedziny biżuterii, jak i dekoracji
wnętrz. Noc Muzeów pod nazwą Ludzie z Pasją nie mogła
odbyć się bez pasjonatów muzyki i śpiewu. W tę wyjątkową noc

Warsztaty „Przygotuj się na wakacje”
Kosakowskie Centrum Kultury
zaprasza wszystkie dzieci małe i duże na wesołe
warsztaty pod tytułem
„ Przygotuj się na wakacje”

12 czerwca w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie
od godz. 17:00 do 19:00.

Can you speak English ? Zabawy z językiem angielskim dla
tych co wakacje spędzają za granicą …
I wiele innych atrakcji. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy
do wspólnej zabawy. Zapisy: aldona@kulturakosakowo.pl
kontakt@kulturakosakowo.pl oraz pod numerem telefonu
58 620 06 95.

W programie między innymi:
co zrobić gdy pogoda płata figle…..
101 pomysłów na słoneczne dni….
Jak bezpiecznie spędzać wakacje….

Nr 6/2019
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XI Festiwal Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2019
- „Rozśpiewane Promyki – Słoneczna Melodia”

16 maja br. na scenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie
odbył się XI Festiwal Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2019 organizowany przez Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek oraz
Kosakowskie Centrum Kultury. Tegorocznemu gminnemu
świętu dziecięcego śpiewu patronowało motto „Rozśpiewane
Promyki – Słoneczna Melodia”.
Występy uczestników oceniało Jury w składzie: Karol
Dettlaff (przewodniczący), Wojciech Korzeniewski (dzienni-

karz, wydawca, producent), Magdalena Molendowska (sopran,
solistka Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie),
Anna Paturej (dyrektor Biblioteki Publicznej w Kosakowie),
Wiktor Gabor (wokalista Zespołu 5/6 i zespołu Lady Killer).
Poniżej przedstawiamy wyniki Festiwalu:
Kat. soliści od 5 roku do kl. III SP
I miejsce: Lena Tabaczka – SP Pogórze
II miejsce: Victoria Konys – Kuźnia Talentów Gdynia
III miejsce: Jaśmina Woźniak – SP Pogórze
Zespoły od 5 roku do kl. III SP
I miejsce: Zespół Muszelki – SP nr 18 Gdynia
Kat. soliści – kl. IV-VI SP
I miejsce: Barbara Stromska – SP Puck
II miejsce: Olga Marzejon – SP Połczyno
III miejsce: Marta Białek – ZSP Mosty
Wyróżnienie: Kornelia Filar – ZSP Mosty; Lena Gryczewska –
SP Pogórze
Kat. soliści – kl. VII-VIII, Gimnazjum
I miejsce: Oliwia Kreft – ZSPiSSM Dębogórze
II miejsce: Vanessa Sarkissian – Gimnazjum Kosakowo
III miejsce: Natalia Mikołajewska – Gimnazjum Kosakowo
Wyróżnienie: Nadia Joachimiak-Szpinda – SP Połczyno
Zespoły – kl. VII-VIII, Gimnazjum
Wyróżnienie: Zespół Muszelki – SP nr 18 Gdynia
Grand Prix Festiwalu: Magdalena Pilanowska – SP nr 10 Gdynia
Wszystkim Laureatom gratulujemy.

Powstanie
skansen
w Mechelinkach
Skansen w Mechelinkach wkracza w fazę
realizacji. Wybrano ofertę na wykonanie
inwestycji. Wartość prac to blisko 500 tys. przy
znacznym wsparciu ze środków europejskich. To
kolejna ważna inwestycja na turystycznej mapie
Gminy Kosakowo.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

Wystawy w Bibliotece
•

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna
Necla ma przyjemność zaprosić na wernisaż wystawy
„Malarstwo i ceramika Elżbiety Bieńko-Kornackiej”, który
odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w budynku
Biblioteki w Kosakowie przy ul. Fiołkowej 2a.
Ekspozycja będzie czynna do 3 lipca br.

Elżbieta
Bieńko-Kornacka
to
mieszkanka
Rumi,
z wykształcenia mgr ekonomii. Ukończyła Akademię Sztuk
Pięknych w Gdańsku–Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych. Maluje techniką akwareli, gwaszu, pastelami,
akrylami i techniką olejną. Pisze też wiersze oraz zajmuje się
ceramiką artystyczną. Oprócz twórczości artystycznej Pani
Elżbieta prowadzi od wielu lat terapeutyczne warsztaty malarskie
dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie.
•

Z pewnością wiele osób w latach dzieciństwa bądź wczesnej
młodości było szczęśliwymi posiadaczami pamiętników,
w które wpisywali się znajomi, przyjaciele, rodzina…
Biblioteka postanowiła niejako „odkurzyć” ten zapomniany
dziś zwyczaj i dzięki uprzejmości kilkunastu Czytelników,
którzy wypożyczyli swoje pamiątki, przygotowała wystawę
zatytułowaną „Pamiętniki sprzed lat”.

Zachęcamy do oglądania i… zakładania takich zeszytów
wspomnień. Wystawa potrwa do końca czerwca br.

Projekcja filmu „Piaśnica”

Nr 6/2019
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KOSAKOWSKI KLUB SENIORA
8 kwietnia - ruszyły warsztaty zdobienia świec, podczas
których ich uczestniczki mogły pod czujnym okiem P. Krystyny
Kondrackiej tworzyć niezwykle klimatyczne świece. Jak
mówią: „na naszych zajęciach oddajemy się całym sercem
sztuce.”
Dwa dni później razem z wnukami seniorki komponowały
palemki świąteczne dla fundacji Caritas - dochód ze sprzedaży
przeznaczony został rodzinom znajdującym się w słabszej
kondycji finansowej.
7 maja - ruszył kurs komputerowy Mew@ dla seniorów. Po
zakończonym kursie, oprócz dyplomów, jego uczestnicy
otrzymają w prezencie tablety, by móc dalej kształcić się
w zakresie korzystania z mediów we własnym zakresie.
16 maja odbyła się wycieczka na Kociewie i Żuławy. Oprócz
imponującego zamku w Malborku, który po niedawnych
renowacjach jest jeszcze ciekawszy, zwiedzano również
Muzeum Wisły w Tczewie i... okoliczne kawiarnie, w których
rozkoszowano się pysznymi deserami.
18 maja - wystawa rękodzieła (własnoręcznie robione
i zdobione korale, świece, kartki okolicznościowe, koszyki,
flakony) ozdabiane techniką decoupage i wiele innych. Na
wystawie można było również obejrzeć fotografie autorstwa
Sławomiry Tomaszewskiej - fotografika i animatora klubu KKS.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Zespół szkolno-Przedszkolny i Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu

XVIIII Interdyscyplinarny
Konkurs Przyrodniczy
„Bęc jabłkiem w głowę”
Z radością informujemy, że uczennice naszej szkoły kolejny
raz uzyskały tytuł laureatów XVIIII Interdyscyplinarnego
Konkursu Przyrodniczego „Bęc jabłkiem w głowę”. Zespół
w składzie: Amelia Kata, Maja Klein i Amelia Lewnau wywarł
wrażenie prezentując projekt „Ekologiczny ogród”. Laureatom
serdecznie gratulujemy! Opiekunem zespołu była pani
Katarzyna Talkowska.

Kaszubska gra terenowa
W sobotę 11 maja uczniowie uczęszczający na zajęcia
z języka kaszubskiego wraz z nauczycielami: paniami
Teresą Czerwinską i Sabiną Pienczke wzięli udział w rajdzie
połączonym z grą terenową. Z mapą w ręku wyruszyli, by
znaleźć i rozwiązać 6 zadań dotyczących Kaszub. Wykonali
Stolemową Kobietę, flagę kaszubską. Otrzymali pamiątkowe
medale i gadżety kaszubskie, a na koniec czekały na nich
kiełbaski i wata cukrowa.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

ELIMINACJE POWIATOWE
KONKURSU
“Rodnô Mówa“ W STARZYNIE

Reprezentanci I lub II miejsce gminnego konkursu
recytatorskiego “Rodnô Mówa”, którzy wzięli udział w
powiatowych eliminacjach w Starzynie. Z SP Mosty pojechali:
Nicole Tomaszewicz, Julia Dziemińska, Mateusz Koszałka,
Marta Koszałka z Przedszkola w Rewie (wywalczyła I miejsce
i będzie reprezentować nas w Chmielnie podczas finału
konkursu), Jakub Markowc (zdobył II miejsce w swojej
kategorii) Brawo!
Nr 6/2019

POMORSKI
KONKURS
PIOSENKI
ANGIELSKIEJ
Wielki sukces naszej ósmoklasistki Patrycji Smolarek w VIII
Pomorskim Konkursie Piosenki Angielskiej „My favourite song”.
14 maja w Kinie „Grom” odbyła się kolejna już edycja
konkursu, na który przyjechały najlepsze głosy z Pomorza.
Wśród wykształconych młodych wokalistów z odległego
Słupska, Tczewa, Starogardu Gdańskiego oraz innych
mniejszych miejscowości nasza uczennica z klasy VIIIb
pokazała swój kunszt w piosence z repertuaru Adele pt.:
„When we where Young”. Jej silny wokal, osobowość, wyczucie
estetyki muzycznej nie miały sobie równych i w kategorii klas
IV – VIII zdobyła I miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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AKCJA „ŻONKIL”
W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Mostach
po raz pierwszy wzięła udział w akcji społeczno-edukacyjnej
„Żonkil”. Jej celem było upamiętnienie rocznicy wybuchu
Powstania w Getcie Warszawskim. W organizację działań chętnie
zaangażowała się cała społeczność szkolna. Koordynatorem
szkolnym była pani Ewelina Raducha, nauczyciel historii.
W ramach realizacji akcji „Żonkil” przeprowadzono cykl lekcji
historycznych i plastycznych. Na jednej z lekcji historii uczniowie
mogli obejrzeć film, pt. „Nie było żadnej nadziei. Powstanie
w getcie warszawskim”. Wywołał on w uczniach wielkie
poruszenie. Na lekcjach plastyki uczniowie wykonali papierowe
żonkile, symbol walk powstańczych, kwiaty związane z Markiem
Edelmanem, jednym z przywódców Żydowskiej Organizacji
Bojowej. Uczniowie klasy 4d z pomocą dwóch uczennic klasy 8b
rozdawali je uczniom, pracownikom szkoły. Odwiedzili również
Urząd Gminy Kosakowo, tutejszy Komisariat Policji, Gminną
Bibliotekę, obdarowując wszystkich papierowymi żonkilami, na
znak pamięci. Wszyscy chętnie słuchali opowieści Zosi i Nicole
o powstaniu w getcie warszawskim. Przygotowana w szkole
wystawa tematyczna składająca się z prac uczniów wzbogaciła
wiedzę na temat walki Żydów o wolność i godność.
Przeprowadzona w naszej szkole akcja „Żonkile” była
ciekawą lekcją historii. Godnie upamiętniała wszystkich, którzy
brali udział w największym zbrojnym zrywie Żydów podczas
II wojny światowej.

Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami gimnazjalnymi

FINAŁ WIELKIEGO
MARATONU CZYTELNICZEGO
Dnia 9 maja w audytorium Europejskiego Centrum
Solidarności w Gdańsku odbyło się uroczyste zakończenie
X edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego. Z przyjemnością
informujemy, że dyplomy oraz nagrody książkowe w kategorii
klas IV-VI otrzymali Amelia Jaskólska z kl. 4d i Mikołaj
Szwocher z kl. 4a. W kategorii czytelniczej kl. VII -VIII i Gim.
wyróżnienie otrzymała Antonina Gawior z kl. 7b. Serdecznie
gratulujemy.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ LANGE
6 maja w bibliotece w Kosakowie odbyło się spotkanie
z Joanną Lange - miłośniczką literatury anime i manga.
Pani Joanna hobbystyczne zajmuje się cosplayem, czyli
zapoczątkowaną w USA modą na tworzenie kostiumów
i przebieranie się za postaci z ulubionych serii manga, anime
czy gier komputerowych. Pani Joanna reprezentowała Polskę
w Eurocosplayu w 2012 roku. Jej specjalnością, jak sama
podkreśla, są stwory, potwory oraz fursuity ( kostiumy z futra).
Podczas spotkania można było podziwiać m.in. głowę kota
Felyne z Monster Hunter 3 ważącym około 10 kilo. Spotkanie
wzbudziło duże zainteresowanie i, jak się okazało, wśród
uczniów naszej szkoły są miłośnicy literatury anime i manga.
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Święto Konstytucji 3-go Maja
13 maja odbyła się w Pogórzu uroczystość z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Tę, jakże ważną akademię, przygotowali
uczniowie klasy 5a. M.in. odegrali scenkę rodzajową, wcielając się
w postacie historyczne z okresu Sejmu Wielkiego. Uroczystości
towarzyszyły piosenki i wiersze, co podkreślało radosny charakter
tego wydarzenia. Nie zabrakło też polskich kwiatów i białoczerwonych chorągiewek, którymi zostali obdarzeni widzowie.
Organizatorem była pani Magdalena Nawrocka.

Matematyka z
Wesołym Pitagorasem!
Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Gminy Kosakowo na bezpłatne
zajęcia pokazowe z Wesołym Pitagorasem!
07.06.2019 w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNEGO
SCHRONISKA W DĘBOGÓRZU
16:00-16:20 3-latki
16:30-16:50 4-latki
17:00-17:20 4-latki
17:30-17:50 5-latki
08.06.2019 w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MOSTACH
09:10 - 09:30 3-latki
09:40 - 10:00 3-latki
10:10 - 10:30 4-latki
10:40 - 11:00 4-latki
11:10 - 11:30 5-latki
11:40 - 12:00 5-latki
Grupy maksymalnie 6 osobowe.
Prosimy o zapisy!
Tel: +48 579 014 561
Mail: wesolypitagoras@gmail.com

Z ŻYCIA SOŁECTW
DĘBOGÓRZE
ZAWODY WĘDKARSKIE w DĘBOGÓRZU - rozpoczynają

czerwca br. zostanie zorganizowana jednodniowa wycieczka
integracyjna do Elbląga. W programie rejs statkiem od Ostródy
Buczyniec do Elbląga, zwiedzanie Elbląga.
Zapisy u Sołtysa Dębogórza do dnia 15 czerwca br. Organizatorzy:
Polski Związek Emerytów Gminy Kosakowa oraz sołtys i rada
sołecka Wsi Dębogórza. Więcej informacji uzyskać można pod
nr tel.: 664-185-581.

W tym samym dniu (tj. 8 czerwca br.) odbędą się II Zawody
Wędkarskie dla Seniorów Gminy Kosakowa oraz członków
naszego koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów. Ponownie zapraszamy nad staw w Dębogórzu od
godz. 12.00 do godz. 14.00.
Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze oraz
Przewodniczący Koła Gminnego PZERiI. Zapisy: u Sołtysa
Dębogórza do dnia 2 czerwca br. Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału z zawodach. Więcej informacji uzyskać można
pod nr tel. 664-185-581.

PRACE WYKONANE W SOŁECTWIE DĘBOGÓRZE

sezon na wędkowanie nad stawem w Dębogórzu. 8 czerwca
br. od godz. 9.00 do godz. 11.00 odbędą się Rodzinne Zawody
Wędkarskie (mieszkańcy Dębogórza mają pierwszeństwo
w zapisach). Zapisy: u Sołtysa Dębogórza do dnia 2 czerwca br.
Puchary ufundowali: Wójt Gminy Kosakowo, Ksiądz Jan Grzelak
oraz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo.

W dniu 22 czerwca br. Sołtys wraz z Radą Sołecką w Dębogórzu
organizuje nad stawem przed Świetlicą Sołecką Zabawę
Sobótkową dla mieszkańców sołectwa. Tradycyjne ognisko
rozpalone zostanie o godz. 20.00, kwadrans później odbędzie
się Konkurs na najpiękniejszy wianek wykonany przez dzieci:
każdy konkursowy wianek zostanie wypuszczony na staw.
Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich mieszkańców wraz
z dziećmi.

WYCIECZKA INTEGRACYJNA DO ELBLĄGA - 29
Nr 6/2019

- w kwietniu br. zostały wykonane przez sołtysa, jego żonę
i Romana Kaletę w czynie społecznym prace na rzecz
sołectwa. Zostały posadzone kwiaty w donicach przy krzyżu,
przy parkingu oraz Domu Kaszubskim, zakupione z Funduszu
Sołeckiego. Wykonano także oprysk na drzewka, które rosną
wzdłuż ulicy Pomorskiej.

DĘBOGÓRZE
-WYBUDOWANIE
Podziękowanie - Sołtys wsi
Dębogórze – Wybudowanie
Krzysztof Toruńczak dziękuje
p. Janowi Olszanowskiemu
z Dębogórza-Wybudowanie za
wykonanie ławek i stolika przy
kapliczce na ul. Partyzantów.
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PIERWOSZYNO
Na ostatnią sobotę kwietnia zaplanowano w sołectwie akcję
„sprzątanie ziemi”. Informacje o sprzątaniu były na wszystkich
tablicach ,sklepach oraz na wszystkich gminnych forach
internetowych. Pomimo szerokiej akcji informacyjnej, niestety,
chętnych do tego typu akcji nie było zbyt wielu. Mimo to w 13 osób
dorosłych wraz z dziećmi i jednym psem zebrano 15 worków śmieci.
Na zakończenie było ognisko z kiełbaskami oraz kawa i ciasto.
Następna taka akcja zaplanowana została na jesień. Ma być
połączona ze świetem ziemniaka.
Soltys Ewa Purska dziękuje wszystkim, którzy włączyli się
do pomocy.

SPORT

POGÓRZE
MISTRZEM POLSKI!
26 kwietnia br. w Kamionie koło Warszawy odbyły się organizowane przez Centralny Szkolny Związek Sportowy
- Drużynowe Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych
w kategorii Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych. Do
rywalizacji przystąpiło ponad 800 zawodniczek i zawodników
z terenu całego kraju. Wszystkie startujące zespoły musiały
wcześniej zwyciężyć na szczeblu gminnym, powiatowym
i wojewódzkim, co, biorąc pod uwagę ilość i zaangażowanie
startujących zawodników, było nie lada wyczynem.
Po uroczystym otwarciu tej najbardziej prestiżowej imprezy
lekkoatletycznej w Polsce, Grupa (U-14) przystąpiła do rywalizacji
sportowej. Siedmioosobowy zespół z Pogórza od samego
początku zaczął konsekwentnie realizować założoną wcześniej
taktykę. Do połowy dystansu wszystkie lekkoatletki Skoczka
biegły w czołówce stawki. W drugiej części dystansu aż 4 z nich
zdołały utrzymać forsowne tempo biegu, a najlepszym finiszem
popisała się ANNA KRYTENKO wbiegając na metę jako trzecia

zawodniczka mistrzostw. Łącznie Pogórze zdobyło 80 punktów
i - wyprzedzając o 12 punktów drugi, a o 22 trzeci zespół - zdobyło
tytuł Mistrza Polski w Drużynowych Biegach Przełajowych 2019.
Reprezentantki gminy Kosakowo, uczennice szkoły w Pogórzu
i zawodniczki Skoczka jeszcze raz udowodniły, że potrafią biegać
i... zwyciężać. Jestem w pełni usatysfakcjonowany postawą
dziewcząt. To największy sukces na naszej sportowej drodze
i - mam nadzieję - że nie ostatni. Ja odpowiadam za ich formę,
pani Ola Salamon za odpowiednią atmosferę, a one muszą zrobić
resztę - powiedział trener Wojciech Niemkiewicz.

Udany finał Powiatowej Ligii Lekkoatletycznej 2019
8 maja na stadionie lekkoatletycznym w Pucku zakończyła
się II-ga edycja Powiatowej Ligii Lekkoatletycznej Szkół
Podstawowych. Zespół z Pogórza wystawił 2 piętnastoosobowe
składy. Do rywalizacji przystąpiło aż 17 reprezentacji
szkolnych. Po emocjonujących pojedynkach na bieżni, skoczni
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i rzutni sędziowie przystąpili do podliczania zdobytych punktów
w pierwszej i drugiej edycji Ligii. Zespół z Pogórza z dorobkiem
190 pkt wywalczył wicemistrzostwo Powiatu ulegając
nieznacznie gospodarzowi imprezy.
Sukces zespołowy zapewnili przede wszystkim medaliści,
którzy aż 11- krotnie stawali na podium.
W sprincie (100 m) złoty medal zdobył MAKSYMILIAN
ZDANOWICZ, a srebrny - jego kolega JAKUB KOŚCIÓW, brązowy
wśród dziewcząt ZUZANNA PRZYBYŁOWSKA. W biegu na 300
m dużą wolą walki wykazała się ANNA KRYTENKO, plasując się
na 3 miejscu podium z nowym rekordem życiowym (49.2 s). Na
dwa razy dłuższym dystansie 600 m, drugie i trzecie miejsce
na podium zajęły JULIA PILARSKA i MILENA TWAROWSKA.
Rewelacyjnie zaprezentowali się skoczkowie i miotacze. Ci
pierwsi ( WIKTORIA SKRUNDŹ i TOMASZ GRZYBEK ) „wyskakali”
dwa srebra, a oszczepniczka WERONIKA SULEWSKA i jej
klubowy (ULKS Skoczek) kolega MARCELI DURAZIŃSKI sięgnęli
po dwa złota.
Na koniec kropkę nad i postawiła sztafeta mieszana 4x100
m, pokonując z trzecim czasem dystans jednego okrążenia.
GRATULUJEMY !
Nr 6/2019
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SZTORM KOSAKOWO

Sztorm Kosakowo – zakończenie
sezonu V ligi
W ostatnich spotkaniach dobre noty od trenera Aleksandra
Cybulskiego zbierają młodzieżowcy – wychowankowie
Sztormu Kosakowo.
Grafik meczów na najbliższy miesiąc: 2 czerwca, 13.00
(niedz.) – mecz wyjazdowy z Bałtykiem II Gdynia; 8 czerwca,
12.00 (sob.) – w Kosakowie z Czarnymi Pruszcz Gdański; 15
czerwca, 17.00 (sob.) – w Kosakowie z Cartusią Kartuzy; 22
czerwca, 15.00 (sob.) – mecz wyjazdowy ze Sportingiem Leźno
– zakończenie sezonu 2018/2019.

Przed zawodnikami V-ligowego Sztormu Kosakowo
pozostał jeszcze miesiąc gry w rozgrywkach sezonu 2018/2019.
Kosakowianie w tabeli zajmują 7. miejsce. W ostatnich
spotkaniach Sztorm przegrał 1:4 z prowadzącym jeszcze MKSem Władysławowo, ale już tydzień później pokonał w Redzie
3:2 wyżej notowany zespół Orląt, a w następnej kolejce aż
3:0 (choć bramki padały w ostatnich 20 minutach meczu)
zamykający tabelę zespół Polonii Gdańsk.

Sztorm Kosakowo - jedyny klub z powiatu puckiego,
który bierze udział
w Mistrzostwach Świata U20 w Gdyni
Sztorm Kosakowo obecny na piłkarskich Mistrzostwach
Świata U20 w Gdyni. Sportowcy z gminy Kosakowo pojawiają się
nie tylko na trybunach, ale też wychodzą na murawę, czy podają piłki. - Sztorm jako jedyna drużyna z powiatu puckiego bierze
również udział w eskorcie - podkreśla Rafał Konkol z kosakowskiego klubu. - Jesteśmy na 5 meczach w Gdyni. Ośmiu naszych
zawodników wyprowadza flagi, a 12 podaje piłki w czasie meczów.
Sztormowców w akcji zobaczyliśmy i zobaczymy w spotkaniach: Francja - Arabia Saudyjska, Arabia Saudyjska - Mali,
Mali - Francja, później w meczu ćwierćfinałowym i tym o trzecie
miejsce na World Cup U20 w Polsce.
Sztorm Kosakowo jest jedynym klubem z powiatu puckie-

go, i jednym z niewielu na Pomorzu, które tak aktywnie włączyły
się w piłkarską imprezę. - W Gdyni, w projekcie FIFA Youth Programme, bierze udział pięć drużyn z województwa: Sztorm Kosakowo, Iskra Gdynia, Bałtyk Gdynia, AP KP Gdynia i GKS Trąbki
Wielkie - wylicza Rafał Konkol. - Ponadto na każde że spotkań
które odbywa się w Gdyni otrzymaliśmy z Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej pulę biletów dla zawodników. I dzielimy je tak, że na
każdy mecz idzie inny rocznik.

Nr 6/2019
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Kolejne udane występy Sztormu
Kosakowo w rozgrywkach E1 i E2
27 kwietnia Sztorm Kosakowo występujący w lidze E1
rozegrał II kolejkę ligową, w której odniósł 4 zwycięstwa oraz
zanotował 1 porażkę. W dwóch turniejach chłopcy w sumie
mają na koncie 9 zwycięstw i tylko 1 porażkę. Dwa dni później
na odnowionej nawierzchni boiska Narodowego Stadionu
Rugby w Gdyni odbyło się nieodpłatne wydarzenie dla dzieci
promujące Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA U20
Poland 2019, połączone z aktywnościami „Nasze Mistrzostwa
Świata – Gdynia 2019!”. Zespół Sztormu Kosakowo wystawił
dwie drużyny z roczników 2008 i 2009 i zajął – po znakomitych
pojedynkach w bardzo mocno osadzonym turnieju – 4. miejsce.
5 maja w Lęborku odbyła się II kolejka ligowa E2 dla
rocznika 2009. Chłopcy z Kosakowa wywołali na boiskach istny
„sztorm”, wygrywając wszystkie mecze i zgarniając komplet
punktów. Organizatorzy przygotowali dla drużyn pamiątkowe
nagrody.

Junior B Sztorm Kosakowo
– AMW Gdynia
25 kwietnia w Kosakowie mieliśmy okazję gościć
wielonarodową reprezentację Akademii Marynarki Wojennej,
która przy Złotych Piaskach rozegrała towarzyskie spotkanie
z zespołem Junior B Sztormu Kosakowo trenera Adriana
Niewiadomskiego.

Bezpłatne zajęcia dla dzieci
przy Złotych Piaskach
W maju przy Złotych Piaskach w Kosakowie odbyły się
bezpłatne zajęcia piłkarskie dla dzieci w wieku 3-13 lat,
prowadzone przez trenerów Sztormu Kosakowo. W pierwszych
zajęciach, 11 maja, udział wzięło ponad 20 dziewcząt i chłopców.

Pierwszy mecz rocznika 2013
Sztormu Kosakowo

13 maja na boisku przy Złotych Piaskach swój pierwszy w
życiu mecz towarzyski rozegrał rocznik 2013. Przeciwnikiem
Sztormu była Szkółka „My Football Schools” z Gdyni. Dla młodych zawodników było to bardzo cenne doświadczenie, a sam
mecz okazał się bardzo zacięty i wyrównany.
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LIDER DĘBOGÓRZE

Zagraliśmy z Duńczykami!
okazało się to, to że mogliśmy jako sztab szkoleniowy Lidera
„pokombinować” ze składem, spróbować roszad na pozycjach,
dać szansę zawodnikom mniej grającym w ligowych meczach
itp. - skomentował po ostatnim meczu trener Andrzej Zawadzki.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Rodziców
naszych zawodników, którzy byli z nami na meczach, Sztabom
Szkoleniowym Klubów Duńskich i Łukaszowi Karskiemu z Hotelu
Mistral Gniewino.

W dniach 15 i 16 kwietnia rozegraliśmy dwumecz z drużynami
z Danii. Duńczycy przebywali na obozie w Centrum Sportowym
Gniewino, a że przy okazji naszego zimowego obozu w Hotelu
Mistral pozostawiliśmy dobre wrażenie, to otrzymaliśmy
propozycję rozegrania dwumeczu właśnie z Duńczykami.
Pierwsze spotkanie:
Avarta Boldklubben (Dania) – UKS Lider Dębogórze (Polska) 1:5
Drugie spotkanie:
LSF Ledoje Smorum Fodbold (Dania) – UKS Lider Dębogórze
(Polska) 2:3
Ciężko pracowaliśmy przez ostatni okres, w niedzielę mecz
mistrzowski, poniedziałek i wtorek dwumecz z Duńczykami.
W ciągu trzech dni trzy mecze. Ważnym elementem są
wygrane pojedynki, lecz nie najważniejszym. Ważniejsze

Wiosenne Nabory Uzupełniające
Prowadzimy zapisy dzieci 3 – 5 latków, dzieci roczników
2003-2011 to najlepszy sposób na rozpoczęcie przygody ze
sportem właśnie w UKS Lider Dębogórze. Nasza Drużyna
zaprasza wszystkie dzieci, które lubią sport oraz dobrą
zabawę. UKS Lider „KIDS” – Dołącz do Nas !! Więcej
informacji na lider.sportbm.com

XII turniej Kosakowo Volley 2019
18 maja odbyła się XII turniej Kosakowo Volley 2019 o puchar sołtysa Kosakowa Andrzeja Śliwińskiego. Podczas zawodów pogoda płatała figle. Były chwile ciepła, po nich chłodu,
a pod koniec gier grupowych deszcz. Rozpogodzenie nastąpiło przed rozpoczęciem meczu finałowego.
W turnieju wzięło udział 12 par, które rywalizowały w czterech grupach. Do półfinałów awansowali zwycięzcy grup.
Ostatecznie w finale duet Michu i Adam (Michał i Adam
Ryńscy) z Pogórza pokonali Insta Boys (Mateusz Skwarzec
i Damian Urbanowicz). Do zwycięzców trafił puchar sołty-
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sa Kosakowa Andrzeja
Śliwińskiego.
Na najniższym stopniu podium stanął duet
ODiTK (Wojciech Lewiński
i Marcin Bartosiak), zwyciężając w meczu o 3. miejsce z duetem Przypadek
(Justyna Piskorz i Maciej
Kieżel). Pierwsze trzy drużyny zostały nagrodzone
pucharami i nagrodami
rzeczowymi. Wręczono także nagrody indywidualne. Puchar
właściciela firmy Celstan, Stanisława Władysława Śliwy, dla
najlepszej zawodniczki turnieju trafił w ręce Justyny Piskorz
(Przypadek), natomiast najlepszym zawodnikiem został
Michał Ryński (Michu i Adam).
Pełna relacja z turnieju wraz z wynikami i zdjęciami znajduje się na stronie www.aktywnekosakowo.pl
Dziękujemy firmie Celstan z Kosakowa za ufundowanie nagród. Organizatorami imprezy – jak w poprzednich latach - byli:
Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo oraz Sołtys Kosakowa
Andrzej Śliwiński.
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Kosakowiak Cup 2019
W niedzielę 19 maja br. na boisku Orlik w Mostach rozegrano
wiosenną edycję Kosakowiak Cup 2019 – Cztery Pory Roku,
będącą drugą rundą III Mistrzostwa Gminy Kosakowo w piłce
nożnej.
W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów podzielonych na
dwie grupy. Do półfinałów awansowały po dwa zespoły z każdej
grupy, które zgromadziły największą ilość punktów. W grupie
A najlepsza okazała się drużyna Dębogórze Wybudowanie.
Wygrali dwa spotkania grupowe i zremisowali z drużyną Mistral
Pogórze (zwycięstwo i dwa remisy), która zajęła drugie miejsce
w rywalizacji grupowej, dające awans do półfinału. W grupie
rywalizowały jeszcze drużyny HITO SUSHI i Sztorm I Kosakowo.
W grupie B po dwóch kolejkach komplet zwycięstw miały drużyny
Celstan Kosakowo i Sztorm II Kosakowo (pokonując wcześniej
Kazimierz i Suchy Dwór). W ostatnim spotkaniu grupowym
Kosakowskie drużyny stanęły naprzeciw siebie w walce o 1.
miejsce w grupie. Z tej rywalizacji zwycięsko wyszła ekipa Celstan
Kosakowo.
W meczu o trzecie miejsce spotkali się grupowi rywale
Celstan i Sztorm II. Młodzi Sztormowcy wygrali to spotkanie aż
6:0, zdobywając tym samym Puchar Radnego Gminy Kosakowo
Michała Przysieckiego.
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Finał pomiędzy drużynami Dębogórze Wybudowanie i Mistral
Pogórze, był równie zacięty jak pojedynek tych ekip w grupie. Tym
razem zadecydowała jedna akcja. W samej końcówce Dębogórze
Wybudowanie zdobyło zwycięskiego gola i sięgnęło po Puchar
Właściciela firmy CELSTAN mgr Stanisława Śliwy. Mistral
Pogórze po raz drugi z rzędu nie zwyciężył w spotkaniu finałowym
i zdobył Puchar Wójta Gminy Kosakowo.
Wręczono także dwa wyróżnienia indywidualne. Statuetki
Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo Andrzeja
Śliwińskiego trafiły do: najlepszego strzelca turnieju - zdobywcy
7 bramek, Jakuba Leszkiewicza (Dębogórze Wybudowanie), oraz
najlepszego bramkarza Bartłomieja Drespy (Mistral Pogórze).
Klasyfikacja końcowa: 1. Dębogórze Wybudowanie, 2. Mistral
Pogórze, 3. Sztorm II Mosty, 4. Celstan Kosakowo, 5-8. Kazimierz,
HITO SUSHI, Sztorm I Kosakowo, Suchy Dwór.
Przed nami jeszcze dwa turnieje, które po podsumowaniu
całego cyklu wyłonią Mistrza Gminy Kosakowo w piłce nożnej.
Honorowy patronat nad rozgrywkami objął Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek. Organizatorzy Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Śliwiński, Radny Gminy Michał Przysiecki oraz Ref. ds.
Sportu i Turystyki dziękują lokalnej firmie Celstan z Kosakowa za
ufundowanie statuetek i pucharów dla zwycięzców.
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Podsumowanie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2018/2019
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Kolejny rok szkolny dobiegł końca, zatem czas najwyższy na podsumowanie działań ekologicznych, przeprowadzonych
w placówkach edukacyjnych na terenie Związku – a warto zaznaczyć, że była to już ich dwudziesta pierwsza edycja!
Każdego roku Związek swoją ofertę edukacyjną kieruje do 250 placówek oświatowych z 8 gmin członkowskich.
W naszej ofercie znalazły się następujące propozycje:
 pięć konkursów ekologicznych - „Małe dzieci nie chcą śmieci”, „Mała nakrętka duży problem”,
„Konkurs Fotograficzny”, „Ekspert EE czyli w trosce o środowisko”, „Konkurs Wiedzy Ekologicznej”
 projekt edukacyjny dla placówek oświatowych pn. „Lider Lokalnej Ekologii”,
 program edukacyjny dla nauczycieli pn. „Szkoła/przedszkole dla środowiska”,
 całoroczny program dot. zbiórki baterii,
 Jednodniowe warsztaty terenowe - „Bliżej Europy-nowoczesne metody gospodarowania odpadami”,
„Ciepło dla Trójmiasta”, „Ujmowanie i uzdatnianie wody”, „Oczyszczanie ścieków”.

Podczas uroczystej Gali, która odbędzie się dn. 12 czerwca w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni,
wręczone zostaną nagrody, współfinansowane przez spółki PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., OPEC Sp. z o.o., EKO
DOLINA Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o., a także WFOŚiGW w Gdańsku oraz Starostwo
Powiatowe w Wejherowie.
Po raz piąty zostanie też wręczona nagroda Róża Ekologii, przyznawana przez Zarząd Związku jako wyróżnienie
placówek oświatowych za wybitne osiągnięcia w obszarze edukacji ekologicznej.
Wśród laureatów indywidualnych nie zabrakło dzieci i uczniów z gminy Kosakowo:

Konkurs Fotograficzny XI edycja:
Kategoria: Szkoły Podstawowe klasy IV – VI

- Martyna Pietroń, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mostach - II miejsce

Nagrody w konkursach przyznano również placówkom oświatowym – aby zapoznać się z ich listą zachęcamy do
odwiedzenia naszej strony internetowej: www.kzg.pl.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych wakacji.
Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas

Ryszard Bullmann z Pierwoszyna, lat 65
Henryk Gołuński z Rewy, lat 67
Danuta Kass z Kazimierza, lat 54
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 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;

Dariusz Radosz z Suchego Dworu, lat 41
Maria Stefanowska z Pierwoszyna, lat 52
Małgorzata Śliwińska z Pogórza, lat 91
Wojciech Walczak z Mostów, lat 77
Kazimierz Winnicki z Kosakowa, lat 85
Mieczysław Wujke z Pogórza, lat 82
- 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 Frąckowiak, tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz Wiesław Chojnacki,
tel. 696 532 152.
Telefony alarmowe:
- Straż Gminna 58 732 50 11
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Kosakowo 698 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy Kosakowo 58 660
43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie 679 13 97/674 53 91
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. 58 625 47 47
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 507 159 482
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni – 261 263 783
985 Ratownictwo Morskie, 997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie
Ratunkowe

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: 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.
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KALENDARZ IMPREZ
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

09:00-11:00

Rodzinne zawody wędkarskie

Wójt Gminy, sołtys wsi Dębogórze oraz
ks. kanonik Jan Grzelak

Staw w Dębogórzu

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

Sob.-Nd.
08-09.06.2019

11:00

Regaty o Puchar Kaszub i Puchar Polski w klasie optimist
i korsarz

Wójt Gminy,
Stowarzyszenie Port Mechelinki

Przystań Żeglarska w Mechelinkach

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

10:00

Międzyszkolne mistrzostwa w żeglarstwie Gminy Kosakowo

Wójt Gminy,
Stowarzyszenie Port Mechelinki,
ZSP Mosty

Przystań Żeglarska w Mechelinkach

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,
Galeria Szperk,
Rada Dzielnicy Gdynia Pogórze,
Kosakowskie Centrum Kultury

Plac przy Galerii Szperk

Nd. 16.06.2019

09:00

Memoriał Teresy Remiszewskiej

Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

Nd. 16.06.2019

16:30-19:00

Otwarte zawody pływackie dzieci

Wójt Gminy,
Delfin Gdynia

Hala Centrum Sportowego
w Kosakowie

Nd. 16.06.2019

17:00

Zakończenie Sezonu Sztorm Kosakowo

Wójt Gminy,
Sztorm Kosakowo

Stadion Sztormu Kosakowo

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Szkoły w Gminie Kosakowo

Szkoły w Gminie Kosakowo

Pt. 21.06.2019
Sob. 22.06.2019

20:00

Sobótka sołecka oraz konkurs wianków

Sołtys wsi Dębogórze oraz Rada
Sołecka

Staw przed Świetlicą Sołecką

Pt. 28.06.2019

16:00

Egzamin na stopień żeglarza jachtowego

Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

Wycieczka jednodniowa do Elbląga

Sołtys wsi Dębogórze i Rada Sołecka,
Gminne Koło Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

Elbląg - Ostróda

Sob. 29.06.2019

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

„Open’er Festival” teren otwarty od 15:00 do 04:00

Alter Art

Teren lotniska Gdynia - Kosakowo

XXI Zjazd Kaszubów

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Chojnice

LIPIEC
2019 2019
LIPIEC
Śr.-Sob.
03-06.07.2019

15:00

Sob. 06.07.2019
Nd. 07.07.2019

09:00

Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Gminy
Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

Sob. 20.07.2019

16:00-20:00

Muzyczne Plażowanie w Mechelinkach
Wybory Bursztynowej Miss Lata 2019

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury

Scena Plenerowa w Mechelinkach
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Są takie miejsca, są tacy ludzie...
W MARSZOWYM RYTMIE:

ORKIESTRA DĘTA GMINY KOSAKOWO
W tym miesiącu nasz tradycyjne cykl, w którym opisujemy
mieszkańców gminy z prawdziwą pasją lub wyjątkowe miejsca, wybrzmi w rytmie marszowym. I to dosłownie.
Można na nich liczyć przy organizacji każdej uroczystości
i imprezy wymagającej pompatycznych dźwięków. Orkiestra
Dęta Gminy Kosakowo powstała zaledwie cztery lata temu
z inicjatywy byłego Wójta Jerzego Włudzika. Zorganizował ją
i stworzył od podstaw jej kapelmistrz pan Zbigniew Kostrzewski. W chłodny lutowy wieczór (26.02.2015 r.) muzyczni pasjonaci zebrali się na pierwszej próbie. Początki – jak to zwykle
bywa – nie były łatwe. Niemniej jednak rezultaty kilkuletnich
starań przeszły najśmielsze oczekiwania.
Orkiestra liczy obecnie ponad 30 osób, w skład której
wchodzą zarówno doświadczeni muzycy, jak i młodzi utalentowani instrumentaliści. Obecnie zespół obejmuje: 1 flet
poprzeczny, 4 klarnety, 8 saksofonów (w tym 4 altowe, 3 tenorowe i 1 barytonowy), 4 waltornie, 3 puzony, 5 trąbek, 2
sakshorny, 1 baryton, 2 tuby i sekcję perkusyjną (bęben wielki,
werbel i czynele). Warto zwrócić uwagę na cyferkę przy waltorniach – to bowiem rzadkość, by w kameralnych zespołach
orkiestrowych grały aż 4 rogi.
Chociaż przeważająca część repertuaru związana jest
z tradycjami muzycznymi charakterystycznymi dla orkiestr
dętych, to jednak kosakowscy instrumentaliści grają nie tylko
marsze, utwory klasyczne i popularne, ale i muzykę regionalną ściśle związaną z Ziemią Kaszubską i Morzem Bałtyckim. Najkrócej
rzecz ujmując – pełen profesjonalizm
i wysoka kultura muzyczna.
Muzycy pod batutą swojego dyrygenta uświetniają m.in. gminne Dożynki, Dni Seniora, lokalne festyny,
imprezy plenerowe i cykliczne święta
państwowe. Prawdziwą gratką dla melomanów są jednak koncerty Orkiestry
w Domu Kultury w Pierwoszynie lub
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Domu Kaszubskim w Dębogórzu. W trakcie ostatniego – noworocznego – mieliśmy okazję usłyszeć takie szlagiery jak Zacznij
od Bacha, Apasionado, Caravan, Bamboleo, Happy Christmas.
A że owacjom na stojąco i bisom nie było końca, dzięki finałowemu akcentowi widownia mogła poczuć się jak w trakcie słynnych koncertów noworocznych Filharmoników Wiedeńskich: również bowiem na zakończenie pierwoszyńskiego
koncertu – tak samo jak co roku 1 stycznia w Wiedniu – zabrzmiał jeden z największych przebojów muzyki klasycznej –
Marsz Radetzkiego Johanna Straussa ojca.
Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo jest otwarta na odkrywanie
muzycznych talentów, przede wszystkim wśród młodzieży. Niezapomniana atmosfera sprzyja rozwojowi swoich muzycznych
pasji. Żeby dołączyć, wystarczy skontaktować się z kapelmistrzem (najlepiej telefonicznie: 501 613 200). Próby odbywają się
w każdy czwartek w godz. 18-20 w salce
Domu Kaszubskiego w Dębogórzu (wejście od strony dawnego sklepu).
W przyszłości Orkiestra planuje
udział w prestiżowych przeglądach,
konkursach i festiwalach, jak również
nieustanną promocję kultury morskiej i kaszubskiej – spod znaku licznych nut na pięciolinii.
Strona facebookowa: https://www.
facebook.com/orkiestrakosakowo
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