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             Nr  10/2010  Kosakowo, październik 2010 roku   egzemplarz bezpłatny      ISDN 1730-6108            
 

Dnia 10 listopada 2010r.  
 

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik  
zaprasza na 

Uroczystą Akademię związaną z  
Obchodami 92 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości: 
18:00 Wieczornica z okazji Święta Niepodległości  
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 

* Wręczenie Złotych Kłosów 
* Występ Chóru „Morzanie”, teatru muzycznego HALS,  
oraz Młodzieżowego Chóru Gminnego 

 
 
 
w naszej Gminie. 

Wójt Gminy Kosakowo 
zaprasza do udziału w  

V Biegach Niepodległościowych 
na trasie Kosakowo-Pierwoszyno, 
które odbędą się o godzinie 13:00. 

 
Zgłoszenia i informacje w Urzędzie Gminy Kosakowo p.106 nr tel. (58) 660-43-02 

 
Ks. Proboszcz Jan Grzelak informuje, że o godzinie 11:00 odprawi Mszę Św. w intencji Ojczyzny, w kościele 
w Kosakowie. Po Mszy Św. nastąpi złożenie kwiatów na cmentarzu wojskowym przy miejscowym kościele. 

 
 

„Kaszubska Lilia”  
dla Pana Tadeusza Krzysztofa  

 
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o 

wyróżnieniu „Kaszubską Lilią”, którą przyznaje raz do roku 
żukowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego za 
pielęgnowanie bogactwa kulturalnego regionu - Honorowego 
Mieszkańca gminy Kosakowo Pana Tadeusza Krzysztofa. 
Wręczenie nagrody miało miejsce podczas uroczystego jubileuszu 
znanego również w naszej gminie, m.in. z prowadzenia Festynu 
Kaszubskiego w Rewie, artysty estradowego, kompozytora, barda 
kaszubskiego- Pana Edmunda Lewańczyka. „Kaszubską Lilię” 
wręczono również jubilatowi oraz Pani Teresie Hoppe-Prezes ZKP w 
Gdyni. 
Na uroczystości gratulacje wyróżnionym złożyli m.in. Senator 
Dorota Arciszewska- Mielewczyk oraz Wójt gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik.  
 

 
Zdjęcia autorstwa Pani Longiny Templin 

 

 

                                   

 

        

 RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO 
Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór 
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Takich tłumów w Rewie jeszcze nie było! Kto żyw, podążał 
na plac koło Szpyrku, gdzie w dniach 13 - 15 sierpnia Gmina 
Kosakowo obchodziła po raz kolejny swoje trzydniowe święto. 

Atrakcji nie zabrakło: w sobotę najpierw wysłuchaliśmy 
występów solistów Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo, 
później w ramach V Kosakowskiej Nocy Kabaretowej bawiły 
nas kabarety: Afera oraz Kałasznikof, a do tańca zapraszał 
DJ Rico. Niedzielny program wypełniły: spektakl dla 
najmłodszych Złota Rybka w wykonaniu Teatru ART-RE, 
występ Trio z Kwidzyna, a także koncerty gwiazd: Candy Girl 
i zespołu Volver. Wieczór ponownie zakończył się zabawą 
taneczną - najnowsze przeboje miksował DJ Rico. Każdego 
dnia odbywały się również gry, zabawy oraz konkursy 
z nagrodami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Konferansjerkę 
prowadziła Anna Padée-Kruszczak. W poniedziałek odbyło się 
natomiast wielkie święto kultury kaszubskiej, której bogactwo 
i różnorodność podziwialiśmy na XV Festynie Kaszubskim, 

zorganizowanym przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
oddział w Dębogórzu (por. artykuł „Festyn kaszubski”). Festyn 
rozpoczął się tradycyjnym przemarszem ul. Morską na Szpyrk, 
któremu rytm nadawała orkiestra dęta. Tam można było 
się przekonać, iż Kaszubi jak najbardziej są i do tańca, i do 
różańca. Po odprawionej w języku kaszubskim Mszy Świętej 
iście szampańską zabawę 

DNI GMINY KOSAKOWO ukoronował występ zespołu Leszcze oraz pokaz fajerwerków. Nie 
mogło również zabraknąć licznych stoisk promujących kulturę 
kaszubską.  
Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Dziennik Bałtycki, 
Radio Kaszëbë, CSBTV, Telewizja Kablowa 

Chopin oraz TwojaGazeta.pl. Przy okazji Dni Gminy odbyła się 
akcja charytatywna pn.  Jestem Przyjacielem - Artyści Dzieciom.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę naszego głównego 
sponsora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
SA., a także spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo, �rm Euro 
Styl, Usługi Kamieniarskie Jakubowski, Banku Rumia, Rico 
Events, Tradis, Wroński, Wilbo, Maspex Wadowice, Grupa 
Żywiec s.a., Spartan Development, Biura Ochrony FORTIS, 
a także GOSiR-u Gdynia. 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż po raz kolejny 
Gmina Kosakowo została  Laureatem Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska. Z tej 
okazji wręczono nam dyplom podpisany przez Pawła Lisickiego 
- Redaktora Naczelnego 
„Rzeczpospolitej”. W ostatnim 
czasie, w oficjalnym rankingu 
samorządowym za rok 2010, 
uhonorowano gminy, które 
najbardziej dbają o rozwój 
i podniesienie jakości życia, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
reguł odpowiedzialności 
i bezpieczeństwa finansowego

Ciąg dalszy na stronie  2  i 3

NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA
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WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

GMINA KOSAKOWO NA III MIEJSCU

Wybory odbędą się w niedzielę  9 października 2011r. w godz. 7.00-21.00

Wszelkie niezbędne informacje dot. wyborów znajdują się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kosakowo, 
ul. Żeromskiego 69 oraz na stronie internetowej Gminy Kosakowo na www.kosakowo.pl w zakładce z lewej strony 
pn. WYBORY.
Kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych zgłaszają do Wójta pełnomocnicy komitetów wyborczych 
– w terminie do dnia 16 września 2011r. Na obszarze Gminy Kosakowo Wójt Gminy wyznaczył następujące miejsca na 
bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów: gminne słupy ogłoszeniowe usytuowane w każdej wsi.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może 
głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą 
w Pierwoszynie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego 
wójtowi do 21 dnia przed dniem wyborów (do 19 września).. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem 
lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 
ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej 
gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma 
być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego 
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz 
z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

więcej na: www.kosakowo.pl w zakładce wybory

*Nowe podmioty gospodarcze liczone na 1000 mieszkańców

Obwody głosowania na terenie Gminy Kosakowo
Numer
obwodu

Granice obwodu głosowania/ miejscowości Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Mostyy
Mechelinki

Szkoła Podstawowa w Mostach ul. Szkolna 16, 

tel. 58 679 13 21
2 Rewa Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji  

Urzędu Gminy Kosakowo z siedzibą w Rewie 
ul. Morska 53, Rewa, tel. 58 620 06 95 
lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

3 Pierwoszyno
Kosakowo

Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie
ul.Kaszubska 11, Pierwoszyno, tel. 606 732 982

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

4 Dębogórze
Dębogórze-Wybudowania

Kazimierz

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
ul. Pomorska 30, Dębogórze, tel. 58 679 13 25

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

5 Pogórze
Suchy Dwór

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

ul. Szkolna 15, Pogórze, tel. 58 668 76 30

TABELA Z WYNIKAMI RANKINGU 
gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie w województwie pomorskim

Lp. Gmina Ocena
jakości
gminy

Dochody
(na osobę 

w zł)

Wydatki
(na osobę 

w zł)

Pozyskane
środki unijne 

- na osobę

Zobowiązanie 
do dochodów 

(w%)

Nakłady na 
gospodarkę  

mieszkaniową- 
na osobę (w zł)

Wydatki 
na 

promocję

Nowe 
podmioty 

gospodarcze*

Liczba
mieszkanców

1 Kobylnica 60,79 4896 5348 17 43,69 1022 0,63 13 10

2 Gniewino 55,49 6232 7359 69 44,83 11 1,51 7 7

3 Kosakowo 50,40 4513 4397 38 31,13 139 0,41 21 9,4
4 Kartuzy 49,85 3214 3781 325 46,53 67 0,13 9 32

5 Pruszcz
Gdański

48,56 3325 4683 0 49,72 168 0,21 14 26,3

6 Chojnice 47,42 2737 3159 11 49,18 263 0,27 10 39,9

7 Kaliska 37,47 3497 3530 86 19 0 0,15 0 5,2
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NIE BĘDZIE ZMIANY NAZW ULIC 
SŁONECZNEJ I KONWALIOWEJ

W związku z sygnałami mieszkańców gminy dotyczącymi 
problemów związanych z powtarzającą się w Mostach 
i Kosakowie nazwą ulicy „Konwaliowa” oraz powtarzającą 
się w Mostach i Rewie nazwą „ulica Słoneczna”, Wójt Gminy 
Kosakowo postanowił zasięgnąć opinii mieszkańców i właścicieli  
nieruchomości położonych przy w/w ulicach czy powtarzające się 
nazwy ulic powodują niedogodności i są na tyle dla mieszkańców 
i właścicieli nieruchomości uciążliwe, żeby istniała konieczność 
zmiany nazwy w jednej z tych wsi. Wyniki przeprowadzonych 
konsultacji przedstawiają się następująco:
1.ul. Słoneczna w Mostach i Rewie: doręczono 112 pism, 
odpowiedziało 85 osób, w tym 85 nie wyraziło zgody na zmianę 
nazwy ulicy.
2.ul. Konwaliowa w Mostach i Kosakowie: doręczono 84 pisma, 
odpowiedziało 67 osób, w tym 66 osób nie wyraziło zgody na 
zmianę nazwy ulicy, 1 osoba wyraziła zgodę na zmianę nazwy.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji jednoznacznie wskazują, 
że powtarzające się nazwy ulic w dwóch miejscowościach nie 
stanowią dla mieszkańców problemu i nie chcą oni, a wręcz nie 
życzą sobie zmiany ich nazwy. Wiązało by się to m.in. z nowym 
meldunkiem i kosztami związanymi z wymianą dokumentów. 
W zaistniałej sytuacji nie będzie zmian w nazewnictwie tych 
ulic. 

Sołectwo Dębogórze
Sołtys wsi Dębogórze informuje, że w dniu 13,14 i 15 

września 2011 w godzinach od 13 – 20  będzie przyjmował 
wpłaty na podatek od nieruchomości.

W ostatnim czasie, w o�cjalnym rankingu samorządowym za 
rok 2010, uhonorowano gminy, które najbardziej dbają o rozwój 
i podniesienie jakości życia, przy jednoczesnym zachowaniu 
reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa �nansowego. 
Ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym 
wybrano gminy, które w najlepszy sposób zarządzały �nansami 
w latach 2007-2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie 
inwestowały. Aby wyłonić 564 samorządów do drugiego etapu, 
brano pod uwagę dane pochodzące z Ministerstwa Finansów. 
Punktowano dynamikę wzrostu wydatków majątkowych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2007-2010, 
zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów, nadwyżkę 
operacyjną w stosunku do dochodów, transport i łączność, 
ochronę środowiska itp. 
W drugim etapie przeprowadzania rankingu wysłano ankiety 
do gmin, które zostały wcześniej wyłonione na zasadach wyżej 
opisanych. Odpowiedzi miały pomóc w ostatecznym wyborze 
najlepszych. W ankiecie pytano m.in. o udział wydatków 
na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi 
w wydatkach ogółem w latach 2007-2010, współpraca 
z jednostkami pomocniczymi, stopa bezrobocia, wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości, wyniki testu szóstoklasistów oraz 
gimnazjalistów w 2010 i 2011 roku itd.
Powyżej przedstawiamy tabelę z wynikami rankingu:

GMINA KOSAKOWO NA III MIEJSCU

Urząd Gminy Kosakowo informuje mieszkańców Gminy, 
że w Czytelni Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo, przy 
ul. Fiołkowej 2a (obok Ośrodka Zdrowia) udzielane są w ramach 
wolontariatu bezpłatne porady kadrowe. 
Zapraszamy w każdy czwartek od godziny 16:30 do 
godziny 18:00. 
Zakres porad obejmuje: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, 
pomoc w załatwianiu formalności związanych z przejściem na 
emeryturę lub rentę, pomoc w redagowaniu pism i wniosków 
z zakresu prawa pracy do urzędów i innych podmiotów. Wszelkie 
pytania prosimy kierować na e-mail: poradykadrowe@wp.pl

BEZPŁATNE PORADY KADROWE

ODZNACZONE MEDALAMI  
KOMISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ

W przeddzień zakończenia roku szkolnego 2010 / 2011 tj. 
21 czerwca 2011 czwórka nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 
w Mostach dołączyła do grupy nauczycieli odznaczonych 
medalami Komisji Edukacji Narodowej. Z rąk wicewojewody 
pomorskiego Michała Owczarczaka i wicekuratora pomorskiego 
Elżbiety Wasilenko panie: Anna Klimczyk, Teresa Jachimowska, 
Małgorzta Krauze i Lucyna Sorn otrzymały to   prestiżowe 
odznaczenie. Dołączyły tym samym do wcześniej odznaczonych: 
Anny Szymborskiej dyrektora szkoły w Mostach i nauczycielki 
Aleksandry Pająk. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu zawodowym 
i prywatnym.

Medal KEN – to polskie 
odznaczenie resortowe, nadawane 
przez Ministra Edukacji 
Narodowej za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania. . 
Medalowi patronuje Komisja 
Edukacji Narodowej - pierwszy 
w Polsce i w Europie centralny 
organ władzy oświatowej, 
powołany przez Sejm 14 
października 1773 roku na 
wniosek króla Stanisława 
Poniatowskiego.
Zasady nadawania Medalu 
zmieniały się w szczegółach na 
przestrzeni ostatnich lat. Obecnie określa je rozporządzenie 
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BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

GALERIA HANDLOWA „SZPERK”- oferty pracy

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 roku. 
Zgodnie z nim, Medal jest nadawany za szczególne zasługi dla  
Oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla 
dzieci i młodzieży oraz  kształcenia i doskonalenia nauczycieli: 
autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się 
nowatorskich podręczników i pomocy naukowych, nauczycielom 
legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą 
się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy 
edukacyjnej, autorom utworów literackich, popularnonaukowych, 
dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, �lmowych, 
widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają 
szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na 
dzieci i młodzież.

Informacja dotycząca sprzedaży doładowań z 
terminala biletów okresowych dystrybuowanych 
przez ZKM Gdynia w roku szkolnym 2011/2012

1. Poczta zobowiązuje się do sprzedaży doładowań z terminala 
biletów okresowych dystrybuowanych przez ZKM Gdynia 
z terminala znajdującego się w Urzędzie Pocztowym Kosakowo, 
ul. Żeromskiego 53, 81-198 Kosakowo i Urzędzie Pocztowym 
Rumia 1 ul. Pomorska 11, 84-230 Rumia w godzinach pracy 
urzędów.
2. Sprzedaż doładowań będzie odbywała się na rzecz osób 
wymienionych w załączniku(imienna lista osób uprawnionych) 
przekazanym przez Urząd Gminy do Urzędu Pocztowego w 
Kosakowie i  Urzędzie Pocztowym w Rumi.
3. Urząd Pocztowy Kosakowo i Urząd Pocztowy Rumia 1 
ul. Pomorska 11, będzie realizował doładowania na rzecz uczniów 

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z ofertami pracy 
(w sklepach, kawiarniach i restauracjach itp.) w Galerii „Szperk” 
w Pogórzu, której otwarcie przewidywane jest w listopadzie br. 
Na stronie internetowej Galerii znajdziecie Państwo informacje, 
które sklepy już podpisały umowy z Galerią.
www.galeriaszperk.com-Aktualności)

uczęszczających do Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej  
Nr 1 w Rumi a zamieszkujących w Dębogórzu –Wybudowaniu 
i Kazimierzu, od 20 dnia danego miesiąca do ostatniego dnia 
kalendarzowego danego miesiąca.
4. Poczta uprawniona jest do doładowania biletu ZKM Gdynia 
osobom powyżej 13 roku życia wykazanym w załączniku 
(imienna lista osób uprawnionych) oraz osobom poniżej 
13 roku życia, �gurującym w tymże załączniku; w których 
imieniu wystąpi przedstawiciel; legitymującym się dokumentem 
tożsamości, za który uznaje się: dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy legitymację szkolną. 
5. Za przedstawiciela osoby poniżej 13 roku życia uznaje się 
osobę pełnoletnią, przedkładającą imienny bilet ZKM Gdynia 
pobierającego doładowanie.
6. Pracownik Poczty, dokonujący doładowania, zobowiązany 
jest odnotować w załączniku cechy dowodu tożsamości i datę 
doładowania. Natomiast pobierający kwituje odbiór doładowania, 
składając podpis w stosownej rubryce na załączniku.
7. Realizacja doładowań na miesiąc wrzesień 2011r. będzie 
realizowana na rzecz osób wskazanych w załączniku (imienna 
lista osób uprawnionych) od dnia sierpnia do 10 września 2011r. 
Umowa obowiązuje na czas określony do dnia 30 czerwca 2012 
roku.

W ramach projektu U.E. kontynuowane są prace związane z budową sieci światłowodowej na terenie 
gminy Kosakowo. Obecnie na ukończeniu są już pierwsze projekty sieci magistralnej od Pogórza, 
poprzez Kosakowo do Pierwoszyna oraz dalej w kierunku Mostów (wzdłuż ulic Kościuszki, 
Wiejskiej, Żeromskiego, Kaszubskiej i Gdyńskiej). Zaprojektowane zostało również podłączenie 
do sieci budynków Osiedla Morskiego na terenie Pogórza. W ramach pierwszego etapu inwestycji, 
przedstawiciele handlowi Pro-internet odwiedzili już mieszkańców naszej gminy mieszkających 
przy w/w ulicach, celem podpisania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 
Jak wynika z informacji uzyskanych od �rmy Pro-internet, zainteresowanie „światłowodem 
do domu” jest ogromne, a poza dostępem do Internetu dużym zainteresowaniem cieszą się 
również usługi telewizji kablowej oraz telefonia stacjonarna, zapewniająca nieograniczone i bezpłatne połączenia telefoniczne 
pomiędzy abonentami usługi na terenie gminy Kosakowo.„Z uwagi na korzyści jakie daje światłowód do domu, nasze pakiety cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy Kosakowo. Jedynie osoby, które podpisały wieloletnie umowy z 
dotychczasowym operatorem mają kłopot i dylemat, co począć z naszą ofertą. Chciałbym przestrzec wszystkich mieszkańców przed 
podpisywaniem długoletnich umów z jakimkolwiek operatorem telekomunikacyjnym. To zawsze działa na niekorzyść, gdyż ogranicza 
możliwość dokonania swobodnego wyboru, zwłaszcza wtedy gdy pojawia się nowa oferta na rynku” – mówi Wojciech Piaseczny, Prezes 
Zarządu Pro-internet Sp. z o.o. Jak zapewnia Pro-internet, do końca 2014 roku sieć pokryje swoim zasięgiem 100 % sołectw: Pogórze, 
Suchy Dwór, Kosakowo, Dębogórze, Pierwoszyno, Mosty, Mechelinki oraz Rewę. W 2015 roku podłączony zostanie Kazimierz oraz 
Dębogórze Wybudowanie. W okresie realizacji projektu, przedstawiciele Pro-internet odwiedzą wszystkich mieszkańców gminy 
Kosakowo, prezentując szczegóły oferty celem uzgodnienia przyłącza światłowodowego.
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Informujemy, iż z przyczyn niezależnych nie będzie realizowany 
projekt „Dotacje na zakup komputerów – Przeciwdziałanie 
Wykluczeniu Cyfrowemu”, w ramach którego planowany był 
zakup laptopów i utrzymanie dostępu do internetu dla grupy 
mieszkańców Gminy Kosakowo. 
W miejsce w/w inwestycji planowane jest prowadzenie projektu 
„Uczeń – najlepsza inwestycja”, w którym zakłada się między 
innymi wyposażenie w sprzęt komputerowy i multimedlalny 
dwóch naszych szkół podstawowych.  

DOTACJE NA ZAKUPÓW KOMPUTERÓW-
realizacja projektu wycofana

Dnia 7 września 2011 r. w godzinach 10:00-12:00 pracownicy 
�rmy EAR-MED. Zapraszają mieszkańców Gminy Kosakowo do 
Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie na bezpłatne badanie 
słuchu.

ZBADAJ BEZPŁATNIE SŁUCH

–  to hasło kampanii  pro�laktycznej , prowadzonej wspólnie 
z Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji i Związkiem 
Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce.  Celem 
kampanii jest uświadomienie dorosłym faktu, że około 90% 
uczniów klas trzecich gimnazjum  sięga po alkohol, nie 
mają oni również problemu z jego  uzyskaniem. Ponad 50% 
sprzedawców nie żąda okazania dowodu tożsamości. Czy 
w  gminie Kosakowo ten  problem występuje? Jedną tylko koncesję 
odebrano za sprzedaż nieletnim ! Rodzice dzieci chcieliby mieć 
przekonanie , że takie działanie sprzedawców w Kosakowie  nie 
występuje. Zatem gdzie i w jaki sposób osoby nieletnie 
zdobywają alkohol ?
W 2009r. policjanci ujawnili prawie 19 tysięcy nieletnich 
będących pod wpływem alkoholu, w ubiegym roku było ich 
15 034 małoletnich nietrzeźwych - to 41 osób dziennie! 1734 
małoletnich nietrzeźwych (w tym 207 dziewcząt) doprowadziła 
policja w 2009r. do izb wytrzeźwień. W 2010 r. do jednostek 
organizacyjnych Policji doprowadzono 403 osoby maotelnie. 43% 
przebadanych nieletnich sprawców zabójstw było nietrzeźwych  
- 48% nieletnich sprawców zgwałceń było nietrzeźwych - 13% 

przebadanych nieletnich sprawców rozbojów było pod wpływem 
alkoholu.
A ilu takich zdarzeń Policja nie odnotowała? Skutkami picia  
alkoholu, jeżeli interwencji nie przyspieszy jakiś wypadek, często 
są objawy choroby  rozpoznawalne po 10-15-20 latach, od czasu 
pierwszego spożywania lub też nadużywania alkoholu. Jesteśmy 
społeczeństwem wykształconym, ale nawet osoby, które czytają 
na bilbordach i opakowaniach alkoholu ostrzeżenie o zawartości 
etanolu  np. w piwie bardzo często  mówią: „on przecież nie jest 
alkoholikiem, on pije tylko piwo”, „albo ona nie jest pijaczką, 
przecież tylko  kilka drinków wypija”. Ryzyko powstania 
uzależnienia omija jednak  głównie abstynentów. O tym czy osoba 
jest uzależniona, czyli chora na alkoholizm, można mówić tylko 
wówczas, jeżeli osoba była poddana specjalistycznemu badaniu. 
Kiedy mamy wątpliwości , co do ilości, częstotliwości i stanu 
zdrowia czy zachowania osoby spożywającej alkohol, możemy 
zwrócić się o wykonanie takiego badania. W uzasadnionych 
przypadkach Gminna Komisja Pro�laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, może skierować wniosek do sądu, 
który podejmie decyzję czy dana osoba takiemu badaniu może 
być poddana. Działanie alkoholu stanowi zagadkę od zarania 
dziejów. Większe spożycie zawsze zakłóca działanie organizmu. 
Dlatego oczekiwanie od osoby już chorej , że zrozumie niepokój 
obserwatorów coraz częściej zdarzających się „wpadek” jest  
błędem . Iluzja jaką tworzy w umyśle  osoby pijącej alkohol, jest 
mechanizmem chorobowym  organizmu. W jej przełamaniu 
może pomóc dobry terapeuta. Osobie pijącej szkodliwie lub  
alkoholikowi  najpełniej może pomóc trzeźwiejący alkoholik. 
Największe sukcesy w zaleczeniu choroby, daje praca w grupach  
Anonimowych Alkoholików. Podobnie rodzinie osoby pijącej 
– może pomóc krąg osób, które zmierzyły się z podobnymi 
problemami w Al.-Anon. Apele i działania prawne, a nawet 
tragiczne skutki pijaństwa prezentowane przez media, nie są 
w stanie zapobiec łamaniu prawa i pazerności wielu sprzedawców.  
Usprawiedliwiają oni swoją postawę czytaj : łamanie prawa, 
grożące utratą koncesji mówiąc ,: „jeżeli klientowi wyglądającemu 
na pijanego nie sprzedam, to szef, szefowa mnie zwolni” . Więc do 
Szefów i Szefowych , a także do klientów kierujemy apel. Szanujcie 
prawo! Nikt z Was nie wie kiedy sam będziecie potrzebował 
pomocy z powodu „wybryków” nadużywających alkoholu? 
Statystyki pokazują, że koszty  społeczne  tragicznych skutków 
pijaństwa, przewyższają zyski ze sprzedaży alkoholu. Każdy 
sprzedawca podający alkohol osobie nieletniej  
popełnia przestępstwo. Nie da się  przy każdym młodym 
człowieku z alkoholem postawić policjanta. Należy oczekiwać od 
sprzedawców przestrzegania prawa. „Metodą” na sprzedających 
alkohol nietrzeźwym i nieletnim jest  omijanie tych punktów, 
w których zasady przyzwoitości i przykazania „Nie czyń 
drugiemu, co tobie niemiłe”- jest   obce. Jako klient „ Reaguj, 
gdy niepełnoletni kupuje alkohol”! 

„  POZORY MYLĄ , DOWÓD NIE ”

UWAGA
„Przypominamy, że do 15 września można składać wnioski 

o pomoc materialną o charakterze edukacyjnym. Więcej 
informacji: www.bip.kosakowo.pl w zakładce „Oświata”.”

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

MAŁE MORZE 
OGŁASZA NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIE 

 

„MANAGER TURYSTYKI” 
Udział w szkoleniu mogą wziąć: 

- mieszkańcy powiatu puckiego 

- zatrudnieni na umowę o pracę (bądź zlecenie, o dzieło) 

- osoby w wieku 45+ 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i dostarczenie dokumentów  (wraz z zaświadczeniem o 
zatrudnieniu od pracodawcy) dostępnych na stronie www.lgd-malemorze.pl, lub bezpośrednio w 
Biurze Projektu w Pucku, ul. Judyckiego 2. 

Wszelkich informacji udziela Koordynator Projektu Barbara Cupriak, b.cupriak@lgd-malemorze.pl, 
58/774-76-44 

REKRUTACJA TRWA DO 20 WRZEŚNIA 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Człowiek - najlepsza inwestycja 
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WYDARZENIA KULTURALNE

FESTYN KASZUBSKI

Dnia 15 sierpnia po raz XV odbył się Festyn Kaszubski 
organizowany przez  Oddział Zrzeszenia Kaszubsko - 
Pomorskiego w Dębogórzu. Rozpoczął się przemarszem  
na czele z orkiestrą dętą MCT z Żerkowa przez Rewę na 
Szperk do krzyża, gdzie została odprawiona msza św. 
w intencji Kaszubów oraz przybyłych gości. Mszę w koncelebrze i 
w oprawie muzycznej Chóru Morzanie wraz dyrygentem panem 
Przemysławem Stanisławskim odprawił ks. Adam Cholcha. 
Obecni byli ks. proboszczowie z Rewy i Kosakowa. 
Po mszy, na scenie, orkiestra dęta dała występ gościnny, po którym 
prowadzący E. Lewańczyk  poprosił Prezesa  Oddziału  i Wójta 
Gminy Kosakowo o otwarcie festynu. Swoją obecnością festyn 
zaszczycili: Minister Rolnictwa K. Plocke, senator D. Arciszewska, 
senator E. Wittbrodt, Starosta Pucki W. Dettlaff, prezes Zarządu 
Głównego ZKP Ł. Grzedzicki  i T. Hoppe. Wszyscy zostali 
poproszeni na scenę by wspólnie otworzyć ten Jubileuszowy 
15. Festyn, życząc dobrej zabawy i niezapomnianych  wrażeń, 
a naszemu Oddziałowi ZKP wykonania zaplanowanego celu, 

jakim jest zakończenie budowy Checzy Nordowych Kaszebów .
Panie ze zrzeszenia spisały się na piątkę,  zresztą nie tylko pod 
względem kulinarnym. Przyniosły ciasto swojego wypieku, 
smalec, bułki i śledzie. Można było kupić jubileuszowe koszulki  
i inne  rzeczy z regionalnymi motywami. Podczas, gdy artyści 
na scenie zabawiali publiczność, przy krzyżu odbywał się 
kolejny konkurs w rzucie głazem o tytuł króla Stolema. Wzięło 
w nim udział ponad 20 śmiałków. Najdalej jednak rzucił jeden 
z trzech braci Reinhardt – Łukasz, zdobywając tytuł i statuetkę 
Stolema. 
Gościem  Festynu był Maciej Miecznikowski z zespołem 
Leszcze, który został gorąco  przyjęty przez zgromadzoną 
publiczność. Wszyscy byli  zachwyceni  wokalistą, jego łatwością 
w nawiązywaniu kontaktów i cierpliwością. Na sam koniec 
podpisywał on kartki pamiątkowe i wpisał się do kroniki ZKP. Po 
występie Leszczy, na scenie pojawił się zespół  Dual. Na koniec, 
po godzinie 21:00 odbył pokaz fajerwerków. 
Na festynie swoje wyroby wystawili twórcy ludowi, tabakiernicy 

 
 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 
 

 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze realizuje projekt 

„Nasze Przedszkolaki Nasze Są – inne formy wychowania 
przedszkolnego dla dzieci z powiatu puckiego” 

w ramach, którego utworzono punkty przedszkolne  

na obszarze powiatu puckiego w Darzlubiu, Helu, Krokowej, Leśniewie, Swarzewie oraz Pogórzu. 

!! MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA WE WSZYSTKICH PLACÓWKACH !! 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne dzieci, należy dostarczyć  osobiście (do biura projektu przy ulicy 
Judyckiego 2 w Pucku), listownie (ul. Judyckiego 2, 84-100 Puck) lub drogą elektroniczną. 

 
 
 
     

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Sponsorzy wyjazdu Mistrzów Polski Odysei Umysłu ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu na Mistrzostwa 
Świata w USA, gdzie nasi uczniowie po raz drugi mieli okazję skonfrontować swoje umiejętności i zdolności 
z dziećmi z całego świata podczas Światowego Finału w Maryland, o czym informowaliśmy w czerwcowym 
biuletynie. Zajęli 4. miejsce. Jeszcze raz gratulujemy!!!, a poniżej wymienionym sponsorom oraz Wójtowi 

i Radzie Gminy Kosakowo dziękujemy.

SPONSORZY ODYSEI UMYSŁU
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FESTYN W SUCHYM DWORZE

SPOTKANIE INFORMACYJNE W GOPS

Organizacja corocznego święta  Kaszubów i  miłośników 
kultury i tradycji kaszubskiej w tym roku przypadła w udziale 
Lęborkowi. Niemal 10 tysięcy Kaszubów przybyło tam 23 lipca 
na XIII Światowy Zjazd. Nie mogło też zabraknąć członków 

FESTYN KASZUBSKI

30 lipca br. w Suchym Dworze odbył się Festyn z okazji 10. lecia 
Sołectwa, zorganizowany przez Wójta Gminy oraz Sołtysa Wsi 
wraz z Radą Sołecką, przy współpracy z Referatem Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo. 
W programie nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych oraz 
zabawy tanecznej dla dorosłych, aż do późnych godzin nocnych. 
Przygrywał zespół Solo-Band. 

Pani Sołtys pragnie serdecznie podziękować wszystkim 
sponsorom oraz tym, którzy pomogli w organizacji jubileuszu, 
jak również mieszkańcom za wysoką frekwencję i równie 
wspaniałą zabawę.   

częstowali tabaką, zapraszając do jej zakupu, wikliniarze również 
starali zainteresować swoimi wyrobami, pokazując jak się wyplata 
z wykliny. Była też możliwość zakupu haowanych obrusów 
i malowideł na szkle, drzewie oraz wielu innych ciekawych 

wyrobów.
Należą się podziękowania sponsorom, gdyż bez nich 
przygotowanie tak wielkiego przedsięwzięcia, będącego 
jednocześnie podsumowaniem „trzydniówki” kulturalnej Gminy 
Kosakowo, byłoby niemożliwe. 
Dziękujemy  członkom zrzeszenia, �rmom: Spartan, Tradis, 
Ludek , Mspex, Wilbo, Fortis, Zywiec, Wroński, Elson, Bankowi 
Rumia Spółdzielczemu. Impreza uzyskała do�nansowanie ze 
Starostwa Powiatowego w Pucku, z Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku z Programu Regionalnego U.E. oraz grant z budżetu 
Gminy Kosakowo w wysokości 18 tys. zł.

Dziękujemy księżom, Chórowi Morzanie, orkiestrze dętej MCT 
z Żerkowa, pracownikom Referatu Kultury i Sportu.
ZKP zaprasza na kolejną imprezę, która odbędzie się 17 września 
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie - Festiwal Piosenki 
Żołnierskiej.
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SPORT

6 sierpnia br.  
w Rewie odbyły się 
III Regaty o Puchar 
Przewodniczącego 
Rady Gminy 
Kosakowo. Dopisała 
pogoda i frekwencja. 
Ogółem w imprezie 
uczestniczyło 10 
załóg. W skład 
każdej z załóg 
wchodził sternik 
i dwóch członków 
załogi. 
O godzinie 10:
00 rozpoczęto 
losowanie łodzi, 
a godzinę później 
P r z e w o d n i c z ą c y 
Rady Gminy 
K o s a k o w o 
Pan Mirosław 
Marek o�cjalnie 
rozpoczął regaty, życząc wszystkim załogom pomyślnych 
wiatrów.Rywalizacja była zacięta od samego startu, 
a walka o miejsce na podium była również emocjonująca. 
Przemierzając zatokę motorówką, całości przyglądał się 
Przewodniczący Rady Pan Mirosław Marek.
Oto wyniki: miejsce pierwsze wraz z największym 

III REGATY O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

Turniej odbył się w dniu 3  czerwca 2011 w sali 
gimnastycznej w Dębogórzu. Organizatorem był nasz 
Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze. Do Turnieju 
przystąpiło 5 drużyn, wiec rozgrywki odbywały się 
systemem każdy z każdym.  Turniej miał bardzo zabawowy 
charakter. Natomiast celem tych zawodów było zachęcenie 
do udziału jak największej ilości młodzieży szkolnej nie 
tylko UKS LIDER, ale z całej Gminy Kosakowo. Łącznie 
w Turnieju wzięło udział aż 35 zawodników. Wśród 
aktywnie uczestniczących drużyn były takie zespoły, jak: 
VIPY, HELLO KITY, WOLNE ODBICIE, FINAŁOWA 
SIÓDEMKA oraz BLACK ANGELS. Wszystkie rozgrywane 
mecze miały niezwykle emocjonujący charakter ponieważ 
zaobserwować można było wiele wyśmienitych akcji. 
Poziom gry wszystkich ekip  był więc całkiem wysoki. 
Oto wyniki turnieju: 1. HELLO KITY, 2. VIPY, 
3. FINAŁOWA SIÓDEMKA, 4. BLACK ANGELS, 5. 
WOLNE ODBICIE. Trzy najlepsze zespoły otrzymały 
piękne puchary, zaś zawodnicy pamiątkowe medale. 
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim drużynom 
dziękujemy za udział  w Turnieju.

Uczniowski Klub Sportowy LIDER 
Dębogórze ogłasza nabory do 
drużyn ligowych  SEKCJI PIŁKI 
NOŻNEJ roczniki: 1995 do 2005 – 
chłopcy oraz nabory do  SEKCJI PIŁKI 
SIATKOWEJ roczniki: 1995 do 2001 - 
dziewczęta

NABORY

TURNIRJ PIŁKI SIATKOWEJ

ZAPISY
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA – PIĄTEK godz. 17:00 - 19:00 
(boisko w Dębogórzu) lub pod nr tel: 602 385 709,e-mail 
- liderdebogorze@gmail.com
Trenuj z nami trzy razy w tygodniu! Gwarantujemy 
profesjonalne treningi i gwarancję zadowolenia z atmosfery 
jaka panuje w Klubie!!! Składka członkowska wynosi tylko 
35 zł miesięcznie. Organizujemy turnieje oraz inne imprezy 
integracyjne - nie tylko sportowe!  ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH CHĘTNYCH z GminKosakowo i nie 
tylko!

dębogórskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
Udaliśmy się autokarem, wszyscy ubrani w regionalne, kaszubskie 
stroje. Mimo deszczowej, lecz ciepłej  pogody  atmosfera zjazdu 
była znakomita. Mieliśmy okazję krótkiej rozmowy z Premierem 
Rządu p. Donaldem Tuskiem, który podpisał się  na wydanej 
okazjonalnej gazecie zjazdowej. Było mnóstwo tabaczenia, rodnej 
mowy, kaszubskich specjałów kulinarnych, kolorowych ubiorów 
regionalnych i folkowej muzyki, a gwiazdą wieczoru - Pectus.
Dziękuję tym, którzy zdecydowali się  z  nami wybrać i liczę na to, 
że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Danuta Tocke
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FESTYN SPORTOWY

W dniu 18 czerwca 2011 r., na obiektach sportowych Szkoły 
Podstawowej, Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze, 
we współpracy z Dyrektor SP Dębogórze, zorganizował I 
Festyn Sportowy , którego celem było upowszechnianie sportu 
wśród mieszkańców Gminy Kosakowo oraz integracja z innymi 
Klubami Sportowymi.
Podczas festynu rozegrano turnieje: 
- Piłki Siatkowej Open, w którym udział wzięły 4 zespoły. Po 
zaciętej i emocjonującej walce zwyciężyła drużyna z Dębogórza.
- Turnieje Piłki Nożnej: - chłopców z rocznika 1998-99, 
w którym zagrały 4 drużyny: UKS Lider Dębogórze, Sapa Rumia, 
Bałtyk Gdynia oraz Olivia Gdańsk.  Mimo niedopisującej aury 
i padającego deszczu, zawodnicy dzielnie walczyli o zwycięstwo. 
Wszystkie mecze okazały się  być ciekawym widowiskiem i dobrą 
zabawą. Wyniki końcowe: I miejsce: Olivia Gdańsk, II miejsce: 
Sapa Rumia, III miejsce: Lider Dębogórze, IV miejsce: Bałtyk 
Gdynia.Do kolejnych rozgrywkach zgłosiły się  dwie drużyny 
z rocznika 2000-2001: Lider Dębogórze i Sapa Rumia, które zagrały 
ze sobą mecz i rewanż. W obu spotkaniach wygrała drużyna 

gospodarzy. W ostatnich rozgrywkach młodzieżowych udział 
wzięły najmłodsze drużyny z Sapy Rumia i Lidera Dębogórze, 
z roczników 2003-2004. Spotkanie było udaną zabawą zarówno 
dla najmłodszych piłkarzy oraz ich rodziców, którzy dopingowali 

swoje pociechy. Ostatni Turniej Piłki Nożnej, w Kategorii Open 
rozegrany został pomiędzy 3 drużynami: Reda/Rumia, Dębogórze 
i Dębogórze OldBoys. Pomimo wyrównanej walki drużyn 
z Dębogórza, po bezbramkowym  meczu �nałowym, zwycięzcą 
Turnieju okazał się zespół OldBoys’ów. Oprócz rozgrywek, 
podczas Festynu nie brakowało atrakcji: pokaz Wojskowej Straży 
Pożarnej z Jednostki Wojskowej Dębogórze, konkursy dla dzieci, 

pucharem Przewodniczącego Rady Gminy zdobyła załoga: 
Łukasz Derek, Krzysztof Stromski, Jakub Załucki.
II miejsce: Kuba Jakubczyk, Mirosław Lipiński, Małgorzata 
Lipińska.
III miejsce: Andrzej Hoszko, Marcin Wysocki, Sławomir 
Julke.
Wszystkie załogi otrzymały dyplomy oraz upominki 
od Przewodniczącego Rady Gminy w postacie czapeczek, 
kubków i książek. Oczywiście, nie obeszło się bez uroczystej 

ceremonii wrzucenia sternika zwycięskiej załogi do wody 
z pomostu cumowniczego w Rewie. 
Po uroczystym rozdaniu nagród, w którym uczestniczył 
również Wójt Gminy, wszyscy udali się do siedziby Klubu 
Żeglarskiego „Rewska Szkuta”, gdzie żeglarze i goście posilili 
się pyszną kiełbaską z grilla i miło spędzili popołudnie przy 
śpiewach i muzyce. 

POZOSTAŁE MIEJSCA
Miejsce Sternik Załoga

IV Artur Siwik Rafał Padzik, Kuba Padziak
V Jarosław Siuta Bronisław Patock, 

Dawid Byczkowski
VI Sławomir Bone Krzysztof Derek
VII Karol Turek Wioletta Joskowska, 

Karol Jakubowski
VIII Janusz Hajdel Dominika Sobieraj, 

Joanna Walczak
IX Wiesław Ratajczak Michał Walaskowski, 

Roman Sucharzewski
X Mirosław Zając Maciej Łęski, 

Janusz Tarczyński
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DOPIERO PRZED NAMI

9-11.09.11r. w Rewie odbędą się zawody windsur�ngowe 
pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika: 
Mistrzostwa Polski w Slalomie i Mistrzostwa Polski Seniorów 
w klasie Formuła Windsur�ng.
Organizatorem imprezy jest szkoła windsur�ngu Rewa Surf 
Centrum.
W Rewie wystartują najlepsi Polscy deskarze tacy jak: Wojtek 
Brzozowski, Przemyslaw Miarczyński, Paweł Hlavaty i inni. 
Zapraszamy serdecznie widzów do oglądania zawodów.

ZAWODY WINSURFINGOWE
W pierwszą niedzielę września, po wakacyjnej przerwie, 
wznawiane zostają Rozgrywki Letniej Ligi Piłki Nożnej. Mecze 
rozgrywane są na boisku Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej 
w Mostach.
Terminarz 5. kolejki (04.09.2011): 14:10 Dębogórze - Pierwoszyno, 
15:20 Dębogórze Wybudowanie - Kosakowo II, 16:30 Kazimierz 
- Rewa, 17:40 Kosakowo - Sztorm Mosty; Suchy Dwór - pauza. 
Terminarz 6. kolejki (18.09.2011): 14:10 Pierwoszyno - Rewa, 15:
20 Sztorm Mosty - Kazimierz, 16:30 Suchy Dwór - Dębogórze 
Wybudowanie, 17:40 Kosakowo - Dębogórze; Kosakowo II - 
pauza.
Po czterech wakacyjnych kolejkach na czele tabeli z kompletem 
punktów znajdują się: Sztorm Mosty (12 pkt.) i Rewa (9 pkt., 

LETNIA LIGA PIŁKI NOŻNEJ KOSAKOWO

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA 
WALK O KĘPĘ OKSYWSKĄ

Dnia 18 września 2011 roku w godz. 13:30 – 15:30 w Mechelinkach 
odbędzie się Mała Rekonstrukcja Historyczna Walk w obronie 
Kępy Oksywskiej pt. „Kępa Oksywska 1939 – Kosakowo 2011” 
w wykonaniu Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
Lądowej Obrony Wybrzeża. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny. 

FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ

Kultywując najświetniejsze 
żołnierskie, patriotyczne 
i muzyczne tradycje, 
Wójt Gminy Kosakowo 
oraz Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorsk ie 
Oddział w Dębogórzu, 
zapraszają na V Festiwal 
Piosenki Żołnierskiej Kosakowo 2011, 
który odbędzie się w dniach 17-18 września 
2011 r. w Gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie. Wstęp wolny. Szczegółowe 
informacje na stronie internetowej: 
www.rkis.kosakowo.pl

Na tradycyjne uroczystości z okazji 
święta plonów - Dożynki Gminy 
Kosakowo, zaprasza Wójt Gminy 
Kosakowo. Dożynki odbędą się w 
niedzielę 11 września 2011 r. na 
placu obok górki saneczkowej w 
Kosakowie, po przeciwnej stronie 
za Urzędem Gminy. 
Poniżej przedstawiamy program Imprezy. 
13:45 Przemarsz Sołectw z wieńcami ścieżką rowerową 
spod kościoła w Kosakowie na miejsce imprezy.
14:00 Msza Św.
15:00 Dzielenie chlebem, zwiedzanie straganów 
przygotowanych przez Sołectwa, ocena straganów 
przez komisję.
16:00 Występy dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo.
17:00 Występ Małgorzaty Szczepańskiej-Stankiewicz 
– Finalistki I Edycji Programu X Factor.
18:30 Występ Don Wasyla Juniora i Cygańskich 
Gwiazd.
20:00 Zabawa z zespołem e Best.
24:00 Zakończenie Dożynek. 
Wstęp wolny.

DOŻYNKI GMINY KOSAKOWO

TURNIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ W 
REWIE

Rewa, 31.07 / 07.08.2011 W dwie kolejne wakacyjne niedziele (31 
lipca oraz 7 sierpnia br.), na plaży w Rewie odbywał się Turniej 
Plażowej Piłki Siatkowej.

występy taneczne i wokalne uczniów Szkoły Podstawowej, a także 
kiełbaski z grilla, kawa i ciasto. Zarząd UKS Lider.
Dębogórze składa wszystkim przybyłym drużynom oraz obecnym 
na Festynie gościom podziękowania za udział i dobrą zabawę! 
Podziękowania należą się również osobom zaangażowanym 
w przygotowanie i  obsługę Festynu oraz sponsorom:
p. Szymonowi Tabakiernik (�rma Grafprom), p. Kamili Jaroń 
(Inter Color) oraz p. Bogdanowi Maciejewskiemu. Szczególne 
podziękowania kierujemy również do Pani Dyrektor Haliny 
Foltynowicz za udostępnienie obiektów sportowych i obecność. 

Podajemy końcową klasy�kację:
1. Maciej Budzisz, Tomasz Dera - 5 gier, 11 pkt.
2. Grzegorz Kudirka, Wojciech Kudirka - 5 gier, 7 pkt.
3. Łukasz Ceyrowski, Maciej Magulski - 2 gry, 6 pkt.
4. Damian Tokaj, Marcin Gamrot - 3 gry, 3 pkt.
5. Piotr Chrostowski, Robert Miotk - 3 gry, 0 pkt.
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ZESPOŁOWE GRY TERENOWE

Wójt Gminy Kosakowo oraz Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Lądowej Obrony Wybrzeża  zapraszają w dniu 
17.09.2011r. o godz. 9:00 do Dębogórza na boisko przy stawie, 
uczniów szóstej klasy Szkół Podstawowych oraz Gimnazjalistów 
do wzięcia udziału w Zespołowych Grach Terenowych  
Pt. „Obrońcom Kępy Oksywskiej – Śladami Porucznika 
Chudego”. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Szkół i Grupy 
Młodzieży. Na zgłoszenia czekamy pod nr tel. 600-407-934 
p. Sebastian Draga.

ROZGRYWKI PIŁKI NOZNEJ O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Marek zaprasza na 
rozgrywki piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego. Rozgrywki 
odbędą się 24 września (sobota) w Mostach na boisku Orlik przy 
szkole. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! 
Szczegółowe informacje ukażą się niebawem na stronie 
internetowej www.kosakowo.pl oraz na plakatach!

Wójt Gminy Kosakowo oraz Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Lądowej Obrony Wybrzeża  zapraszają w dniu 
17.09.2011r. o godz. 9:00 do Mechelinek w pobliże ul. Klifowej, 
uczniów szóstej klasy Szkół Podstawowych oraz Gimnazjalistów do 
wzięcia udziału w Zespołowych Grach Terenowych  pt. „Obrońcom 
Kępy Oksywskiej – Śladami Porucznika Chudego”. Serdecznie 
zapraszamy przedstawicieli Szkół i Grupy Młodzieży. Na zgłoszenia 
czekamy pod nr tel. 600-407-934 ( Sebastian Draga).

ZESPOŁOWE GRY TERENOWE

KALENDARZ IMPREZ
Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce

WRZESIEŃ 2011
1.IX Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/2012 Szkoły Gminy Kosakowo Szkoły gminne: Dębogórze,

Mosty, Pogórze
1.IX- 15.00 72. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej Wójt Gminy Kosakowo Obelisk i Cmentarz Kosakowo

3.IX III Dębogórskie Święto Tabaki Fundacja „Transgressive Art.” Dębogórze
4.IX-9.X Rozgrywki Letniej Ligi Piłki Nożnej RKiS Kosakowo Boisko Orlik Mosty
9-11.IX Mistrzostwa Polski w Slalomie i Mistrzostwo Polski 

Seniorów w klasie Formuła Winsur�ng
Rewa Surf Centrum Rewa

11.IX- 14.00 Dożynki Gminy Kosakowo Wójt Gm. Kosakowo, 
RKiS Kosakowo, 

ZKP o/Dębogórze

Kosakowo

17.IX
9.00-13.00

Zespołowe Gry Terenowe „Obrońcom Kępy 
Oksywskiej - Śladami Porucznika Chudego”

Wójt Gminy Kosakowo
Stowarzyszenie GRHLOW

Boisko przy stawie Dębogórze

17-18. X
16.00

V Festiwal Piosenki Żołnierskiej RKiS Kosakowo
ZKP o/Dębogórze

Dom Kultury Pierwoszyno

18.IX
13.30-15.30

Rekonstrukcja Historyczna Obrony Kępy 
Oksywskiej

Wójt Gminy Kosakowo
Stowarzyszenie GRHLOW

Mechelinki

19.IX
11.00

72. Rocznica Zakończenia Walk w Obronie Kępy 
Oksywskiej , Msza Polowa

Wójt Gm. Kosakowo
RKiS Kosakowo

Obelisk, Mosty

24.IX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy 

Rada Gminy Kosakowo Boisko Orlik, Mosty

30.IX Otrzęsiny dla uczniów klas I Gimnazjum - 
pasowanie na gimnazjaliste

Gimnazjum Mosty Gimnazjum Mosty

Legenda:
Wójt Gminy Kosakowo, Kancelaria Wójta - tel. 58 660 43 00

Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji przy Urzędzie Gminy Kosakowo - tel. 58 620 06 95
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie o/Dębogórze - tel. 58 664 720 707

Fundacja „Transgressive Art.” - ul. Rydzowa 14, Dębogórze
Rewa Surf Centrum - tel. 58 516 403 103

SGRHLOW-Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Lądowej Obrony Wybrzeża - tel. 600 407 934
Zespół Szkóły Podstawowej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu - tel. 58 679 13 25

Szkoła Podstawowa w Mostach - tel. 58 679 13 21
Gimnazjum w Mostach - tel. 58 679 23 90

Szkoła Podstawowa w Pogórzu - tel. 58 665 76 30

Uprzejmie informujemy, że książkę Kolory przeszłości, 
autorstwa Zygmunta Miszewskiego, której promocja odbyła 
się 12 maja, można nabyć w gminnej Bibliotece w cenie 
25,00 złotych. Zapraszamy do lektury wszystkich chętnych, a 
szczególnie mieszkańców gminy Kosakowo,  gdyż w książce 
zawarta jest historia naszych terenów.

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo zaprasza do 
obejrzenia wystawy zatytułowanej „Barwy Kaszub”, na którą 
składają się  m. in.  serwetki z haem kaszubskim, ręcznie 
robione laleczki kaszubskie, wazony, ku�e, zastawa stołowa 
z motywami kaszubskimi, rogi do tabaki itp. Głównym 
elementem wystawy jest oryginalny kobiecy strój kaszubski. 
Ekspozycja stanowi prywatną kolekcję Pani Jadwigi 
Piernickiej. Wystawa będzie czynna do końca sierpnia.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ale jeden rozegrany mecz mniej). Najwięcej bramek jak dotąd 
zdobyli: Patryk Augustowski ze Sztormu (21) i Adam Zdrojewski 
z Kosakowa (17).
Aktualne tabele i terminarze uaktualniane są na bieżąco 
na podstronie Urzędu Gminy: kosakowo.pl/rkis/Sport
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ODDAJ  BEZPIECZNIE ODPADY NIEBEZPIECZNE ! 

 
 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od wielu lat prowadzi na swoim terenie zbiórkę odpadów 
niebezpiecznych w systemie zarówno stacjonarnym (Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych- PZON) jak i 
objazdowym (Objazdowa zbiórka Odpadów Niebezpiecznych-OZON) które dają mieszkańcom możliwość nieodpłatnego 
oddania odpadów min. baterii, lekarstw, sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpiecznie. 
 

Każdy mieszkaniec, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nie może 
wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Za pozostawienie tego typu sprzętu w 
miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy 
porzucenie w lesie) grozi kara grzywny. Zatem by bezpiecznie pozbyć się tego rodzaju odpadów, 
należy postępować zgodnie z poniższym schematem.  

 
Sklep oraz punkt serwisowy są zbierającymi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ustawa określa ich rolę w 
następujący sposób:  
1) Sklep ma obowiązek przyjąć zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, 
czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor itp., z zastrzeżeniem, że mieszkaniec osobiście dostarczy go do miejsca 
sprzedaży. 
2) Użytkownik końcowy może nieodpłatnie zostawić zepsuty sprzęt w punkcie serwisowym, w sytuacji gdy naprawa 
sprzętu jest niemożliwa lub nieopłacalna. 

 
Kwestię bezpiecznego pozbywania się zużytych baterii reguluje ustawa o bateriach i akumulatorach. 
Obowiązuje zakaz umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w 
tym samym pojemniku.  
  
Mieszkaniec jest zobligowany do przekazania zużytych baterii do zbierającego zużyte baterie (np. KZG, 

firmy wywozowe) lub do miejsca posiadającego specjalny pojemnik do tego przeznaczony. Pojemniki znajdują się w 
placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych, siedzibach urzędów, instytucji, punktów świadczących usługi w 
zakresie wymiany zużytych baterii lub w sklepach sprzedających baterie. Sukcesywnie tworzone są nowe miejsca 
odbioru. Wykaz miejsc posiadających pojemniki do zbiórki zużytych baterii dostępny jest na stronie internetowej 
Związku oraz w Dziale Gospodarki Odpadami KZG pod numerem telefonu  (58) 624 66 1. 

 
Niewykorzystane przez nas lekarstwa są niezwykle niebezpieczne dla środowiska. Należy je 
wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników ustawionych w aptekach i przychodniach. 
Dokładne adresy miejsc gdzie ustawione są pojemniki rozbiórki lekarstw dostępne są na stronie 
www.kzg.pl. 
 

 

Mieszkańcy gminy Kosakowo mogą i mają możliwość bezpłatnego oddawania wszystkich wyżej wymienionych odpadów 
do stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych lub w trakcie OZON-u (zużyty sprzęt do rozmiarów 
telewizora), którego terminy zamieszczamy w Biuletynie na bieżąco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl  
gospodarka odpadami: (58) 624 66 11, dgo@kzg.pl 
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58)6247515, dos@kzg.pl 

  
ODDAJ ZUŻYTY SPRZĘT 

 ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY  DO 

PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (PZON): 

- w Rumi przy ul. Dębogórskiej 148 (czynny pon-pt 10-18 sob 10-15) 

- w Gdyni-Pogórze przy ul. Żeliwnej 3 (czynny wt i czw 14-17 sob 11-15) 
 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE   WWW.KZG.PL 

 


