
R A D Y  I  W Ó J TA  G M I N Y  K O S A K O W ONR 11/2015
KOSAKOWO
Listopad 2015 r.

X Jubileuszowa Uroczysta Akademia 
z okazji Święta Niepodległości

oraz wręczenie statuetek Złotego Kłosa
 

 We wtorek 10 listopada 2015r. 
odbyła się X Jubileuszowa Uroczysta 
Akademia z okazji 97. rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
podczas której Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik uhonorował statuetkami 
„Złotego Kłosa” osoby zasłużone 
dla Gminy Kosakowo: Marcina 
Gienieczko, Emilię  Kula, Lucjana 
Wojciechowskiego, Antoniego  Wicę,  
Sylwestra  Raduchę, Mirosława   
Marka, Piotra   Bolina,  Adama   
Miklaszewicza. Więcej na stronie 5-6
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Uchwały podjęte na XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
w dniu 29 października 2015 roku

1. Uchwała Nr XVII/77/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kosakowo dotyczącej bezczynności 
w sprawie wniosku o usunięcie drzewa. 

2. Uchwała Nr XVII/78/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kosakowo w sprawie dokonywania 
pomiarów emisji spalin w m. Rewa gmina Kosakowo.

3. Uchwała Nr XVII/79/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kosakowo w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 
nr 114/59, 114/60, 114/62, 114/63, 114/64 i   cz. działki 
1151/4 w  Pogórzu (gm. Kosakowo). 

4. Uchwała Nr XVII/80/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kosakowo dotyczącej składowania 
odpadów w rejonie żwirowni w miejscowości Suchy Dwór. 

5. Uchwała Nr XVII/81/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działanie Wójta Gminy Kosakowo w sprawie udzielenia 
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Pucku 
wyjaśnień niezgodnych z zapisami mpzp wsi Rewa.  

6. Uchwała Nr XVII/82/2015 w sprawie rozpatrzenia określenia 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w placówkach oświatowych gminy Kosakowo.

7. Uchwała Nr XVII/83/2015 w sprawie zmiany załącznika do 
Uchwały  Rady Gminy Kosakowo Nr XIV/66/2015 z  dnia 
27 sierpnia 2015 roku, w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych.

8. Uchwała Nr XVII/84/2015 w sprawie terminu, częstotliwości 
i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

9. Uchwała Nr XVII/85/2015 w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

10. Uchwała Nr XVII/86/2015 w sprawie zmiany uchwały  
 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy 
Kosakowo na lata 2015-2023. 

11. Uchwała Nr XVII/87/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy 
Kosakowo na rok 2015. 

12. Uchwała Nr XVII/88/2015 w sprawie wyboru ławników na 
kadencję w latach 2016 – 2019

SPRAWOZDANIE z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 1.10. – 29.10.2015r. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 110/2015 określiłem wysokość kwoty dotacji 

z budżetu Gminy do kosztów utrzymania jednego dziecka 
w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych 
prowadzonych  na terenie Gminy Kosakowo (dotacja dla 
przedszkoli niepublicznych  wynosi 426,57 zł., dotacja dla 
punktów przedszkolnych – 227,51 zł.). Zarządzenie weszło  
w życie z dniem 23.10.2015r. 

2. W wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, jakie odbyły się 
25.10.2015r. frekwencja w Gminie Kosakowo wyniosła 
61,87%, najwyższa była w Suchym Dworze - 69,09%, najniższa  
w Dębogórzu - 53,82%. 

 Procent poparcia dla poszczególnych komitetów wyborczych  
w Gminie Kosakowo: PiS – 26,48%, PO – 32,89%, Partia Razem 
– 4,74%, Korwin – 5,23%, PSL – 1,62%, Zjednoczona Lewica – 
5,49, Kukiz 15 – 10,12%, Nowoczesna – 12,46%, Zbigniewa 
Stonogi – 0,97%.

Najwięcej głosów otrzymali (SEJM): Marek Biernacki (PO) – 610, 
Janusz Śniadek (PIS) – 371, Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS) – 
363, Kazimierz Plocke (PO) – 344, Henryka Krzywonos-Strycharska 
(PO) – 317, Grzegorz Furgo (Nowoczesna) – 285, Jolanta Szczypińska 
(PiS) – 228, Małgorzata Zwiercan (Kukiz 15) – 151, Zbigniew Wysocki 
(Korwin) – 150, Leszek Miller – 148, Adriana Zagrobelna (Kukiz 15) 
– 130.
Rozkład głosów do Senatu RP: Rybicki Sławomir Piotr (PO) – 2829 
(50,4%), Miotke Jerzy Piotr (PIS) – 1961 (34,9%), Wójcik Józef 
Franciszek (KWW Józefa Franciszka Wójcika) – 827 (14,7%).
Liczba głosów nieważnych: w głosowaniu do Sejmu - 104 (1,78%), 
do Senatu, 225 (3,85%). Przede wszystkim z powodu postawienia 
więcej znaków x na karcie do głosowania, ale także niepostawienia 
znaku x.  

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Wydano cztery decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu 

podziału nieruchomości, w łącznej wysokości 61.500,00 zł dla 
nieruchomości położonych w Mechelinkach (2), Rewie i Pogórzu.

2. Przedłużono umowy najmu lokalu socjalnego z trema lokatorami 
– na okres 6 albo 12 miesięcy, wpisano wnioskodawcę z Kazi- 
mierza na listę oczekujących na przyznanie lokalu socjalnego. 

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Projekty 

wykonawcze przebudowy ulic na terenie Gminy Kosakowo  
w części 4, 18 i 19 wygrała oferta firmy Przedsiębiorstwo 
Projektowo-Usługowe ARTO z Gdańska w części 4 cena ofertowa 
wykonania zamówienia wynosiła 8 996 zł, termin wykonania 
zamówienia to  10.12.2015, w części 18 cena ofertowa wykonania 
zamówienia wynosiła 9 896 zł, termin wykonania zamówienia to  
10.12.2015, w części 19 cena ofertowa wykonania zamówienia 
wynosiła 9 896 zł, termin wykonania zamówienia to  10.12.2015r.

2. Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Projekty wyko-
nawcze przebudowy ulic na terenie Gminy Kosakowo II dla części 
1 to 9 717 zł, dla części 2 to 9 717 zł, dla części 4 to 17 712 zł, 
dla części 6 to 8 856 zł, termin wykonania dla wszystkich części 
zamówienia to 29.01.2016

3. Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Budowę oświe-
tlenia w miejscowości Kazimierz. Wygrała oferta firmy ELDO 
P.P.H.U. Sławomir Dobryłko, 81-218 Gdynia ul. Szkutnicza 6, cena 
ofertowa wykonania zamówienia wynosiła 15 600,27 zł, termin 
wykonania zamówienia to  14.12.2015r.

4. Z powodu braku ofert unieważniono przetarg na Opracowanie 
koncepcji wielobranżowej wraz z analizą środowiskową dla 
inwestycji: Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Szkoły 
Podstawowej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Pogórzu 
przy ul. Szkolnej/Słowackiego, gm. Kosakowo na potrzeby Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego.

5. W wyniku przetargu nieograniczonego na Projekty wykonawcze 
przebudowy ulic na terenie Gminy Kosakowo III wybrano firmę 
DROGADO z Gdyni. Zwycięska oferta obejmuje wykonanie 
zadania w części 3 za kwotę 23862 zł, w części 5 za kwotę 16728 
zl i w części 7 za 13161 zł.

6. W wyniku przetargu nieograniczonego na  Opracowanie koncepcji 
wielobranżowej wraz z analizą środowiskową dla inwestycji: 
Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Szkoły Podstawowej 
im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Pogórzu przy  
ul. Szkolnej/Słowackiego, gm. Kosakowo na potrzeby Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego – 2 zawarto umowę z firmą OSA biuro 
projektowe sp. z.o.o. z Poznania. Wartość umowy zgodnie  
z najkorzystniejszą ofertą wynosi 60 270 zł

7. Ogłoszono zwycięzcę przetargu nieograniczonego na Kontynu-
ację budowy kanalizacji sanitarnej w Mostach. Złożono 13 
ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wielobranżowe 
Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych EKO S.J.B. Brzęczek Z. 
Wójcik. Wartość umowy to 147 600 zł.
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PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM
Referat ds. Oświaty i Zdrowia Urzędu Gminy 

Kosakowo informuje, iż w ramach współpracy z Funda-
cją Medicover podpisaną z Gminą w dniu 17 września 
2015r. rozpoczęto cykl bezpłatnych i bezinwa- 
zyjnych badań przesiewowych, którymi objęci zostali 
uczniowie pierwszych klas Gimnazjum w Kosakowie. 
Badania te polegają m.in. na ocenie ostrości widzenia, 
postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej 
oraz ocenie masy i składu ciała.
Założeniem programu PoZdro! Jest poprawa stanu zdrowia 
uczniów, poprzez zmniejszenia ryzyka wystąpienia cukrzycy oraz 
innych chorób cywilizacyjnych np. nadciśnienia tętniczego czy 
podwyższonego poziomu cholesterolu, podniesienie świadomości 
środowiska szkolnego i rodzinnego, a także walki z otyłością, która 
w dzisiejszych czasach jest częstym schorzeniem, mającym m.in. 
wpływ na sprawność fizyczną oraz niską samoocenę uczniów. 

Dzieci, które po przeprowadzeniu badań znajdują się w 
grupie ryzyka zostają objęte 2-letnią bezpłatną opieką 
specjalistów takich jak: lekarz, dietetyk, psycholog czy 
specjalista od sprawności fizycznej.
PoZdro! Jest jednym z największych programów  
w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebada-
nych dzieci. Statystyka badań uczniów pierwszych 
klas Gimnazjum w sąsiadującej z Gminą Kosakowo-
Gdynią wykazała, iż na przebadanych 2268 uczniów,  

w grupie ryzyka znalazło się ich 362.
Dotychczas 104 rodziców uczniów klas I Gimnazjum w Kosakowie 
wyraziło zgodę na udział w badaniach. Zachęcamy rodziców 
pozostałych uczniów kl. I Gimnazjum do podjęcia podobnej decyzji. 
Zgłoszenia w Sekretariacie Gimnazjum w Kosakowie. 

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA NIESEGREGOWANIE ŚMIECI GOSPODARKA ODPADAMI 
– DEKLARACJA

Informujemy, iż zgodnie z § 2 pkt 
1 Uchwały Rady Gminy Kosakowo  Nr 
XXXIX/7/2013 z dnia 28.02.2015r.  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości  
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciele nieruchomości 
zamieszkałych obowiązani są złożyć  
w Urzędzie Gminy Kosakowo do końca lu- 
tego 2016 r. deklarację zmieniającą  
w przypadku zmiany danych będących 
podstawą naliczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W deklaracji należy wykazać roczne zużycie 
wody dla danej nieruchomości zamieszkałej 
w roku 2015. 
Po dokonaniu w/w obowiązku, zostanie 
wysłana jednorazowa informacja o kwar-
talnym wymiarze opłaty i terminach 
płatności. W przypadku braku zmiany 
podstawy naliczenia opłaty - nie ma 
obowiązku składania deklaracji, a opłata za 
odbiór odpadów wskazana w roku ubiegłym 
nie ulega zmianie.
Prosimy również, aby podać firmie 
zaopatrującej w wodę (PEKO, PEWIK) stan 
licznika wody na koniec roku tj. na dzień 
31.12.2015r., aby faktury zamykały cały rok 
kalendarzowy i ułatwiły Państwu prawidłowe 
wypełnienie deklaracji. 

W związku z licznymi pytaniami mie-
szkańców, przypominamy, że odpady 
zielone (biodegradowalne) są odbierane 
bezpośrednio od mieszkańców przez cały  
rok zgodnie z obowiązującyharmonogramem.

Wszelkie informacje dot. gospodarki 
odpadami dostępne są na kosakowo.pl/
odpady

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, 
placów oraz chodników przy drogach powiatowych”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. w Kosakowie informuję, że  
w sezonie zimowym 2015-2016„Zimowym utrzymaniem dróg gminnych, chodników, placów  
oraz chodników przy drogach powiatowych”  zajmują się poszczególne firmy:

Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno i Kosa- 
kowo PP MAJA Maria Bigott , ul. Kaszubska 16 , 81-198 Pierwoszyno  tel. 781-911-112 lub 
58/679-15-08

Rejon miejscowości Pogórze i Suchy Dwór PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, ul. Kilińskiego 58, 
84-230 Rumia  tel. 602-443-214 lub 58/671-57-91

Rejon nr 4 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz Firma 
Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław Nagel, ul. Grzybowa 7, 81-198 Dębogórze  tel. 505-059-120.

SPOŁECZNE AKCJE SPRZĄTANIA
Stowarzyszenie Nasza Ziemia organizowało takie akcje raz 
w  miesiącu od czerwca do września. Tereny objęte działaniem 
stowarzyszenia to: w Rewie plaża od Przystani Rybackiej 
w kierunku do Beki,  w Mechelinkach nad kanałem ściekowym do 
plaży, w Pierwoszynie liczne miejsca po piknikach w plenerze.

Ponadto we wrześniu na Złotych Piaskach usunięte zostało 
dzikie stare wysypisko śmieci. W akcji  wzięli  udział mieszkańcy 
Złotych Piasków i Mostów. Firma PEKO   wywiozła z tego  
miejsca dwa kontenery śmieci. We wrześniu dużą część lasu przy 
trasie wyjazdowej z Mostów do Kosakowa posprzątała jedna 
para małżeńska z Mostów, która włączyła się do współpracy z 
nami.
Szlak Bernarda Chrzanowskiego na odcinku przez Pierwoszyno 
do Mechelinek to trasa długości jednego kilometra, która jest 
bardzo intensywnie użytkowana przez cały rok. Od marca tego 
roku sprzątana jest społecznie przez mieszkankę Pierwoszyna, 
która mówi o sobie, że jest „kustoszem szlaku”. 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2016 
roku obowiązywać będzie wyższa stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane 
w sposób nieselektywny. Wynosi ona 
7,20 zł/1m3 

W przypadku segregacji odpadów nadal 
obowiązuje ta sama stawka 3,60zł/1m3. 
Zmiana podyktowana jest koniecznością 
osiągnięcia przez gminy wymaganych 
poziomów recyklingu i odzysku odpadów. 
Jednocześnie mamy nadzieję, że podniesie 
to świadomość mieszkańców, że należy 
segregować odpady. 
Zmiana stawki opłaty za odpady zbierane 
w sposób nieselektywny nie wpłynie 

na warunki umowy z firmą odbierającą 
odpady komunalne. Opłata z tytułu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
jest przeznaczona wyłącznie na pokrycie 
kosztów funkcjonowania systemu. W 
2016 roku planowane jest  uruchomienie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) na terenie firmy PEKO  
w Kosakowie. Do PSZOKU mieszkańcy 
będą mogli oddać - poza wyznaczonym 
harmonogramem - każdą ilość odpadów 
komunalnych segregowanych.

Przypominamy, iż firma - Pucka 
Gospodarka Komunalna dotychczas 
odbierająca odpady komunalne z terenu 
Gminy Kosakowo jest związana umową do 
31.12.2016 r.

Dziękujemy firmie PEKO, za szybkie wywożenie 
worków ze śmieciami po każdej zakończonej 
akcji. Koordynatorami naszych akcji byli; 
Katarzyna Trepczyk, Lech Czerniak i Alina 
Szydowska.

Coraz częściej spotykamy osoby, które po spacerze 
niosą ze sobą pozbierane śmieci. Niestety,  
nie wszyscy biorą sobie do serca, że po sobie trzeba 
sprzątnąć. Dobry przykład niech będzie zachętą.
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CZAD – CICHY ZABÓJCA
Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie OSTRZEGA !!! BADŹ CZUJNY !!!  

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie 

Tlenek węgla (czad) jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka 
(bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). 
Blokuje dostęp tlenu do organizmu poprzez zajmowanie jego miejsca 
w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu 
(w większych dawkach) śmierć przez uduszenie. Ten silnie trujący gaz 
powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, 
w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej 
atmosferze. 
Może być emitowany przez lampy, piecyki naftowe i gazowe, kotły na 
paliwa stałe i gaz, kominki, czy gazowe podgrzewacze wody na skutek 
nieprawidłowego ich działania – złego zainstalowania, uszkodzenia 
lub niewłaściwej eksploatacji. 

Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu może być także 
niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne kanały spalinowe.
Objawami zatrucia czadem jest ból głowy, mdłości, wymioty, 
osłabienie mięśni, apatie, zapaść, utrata przytomności. Przy wysokich 
stężeniach tlenku węgla, już po kilku wdechach może nastąpić zgon, bez 
objawów ostrzegawczych, wskutek porażenia układu oddechowego 
oraz ostrej niewydolności układu krążenia. Objawy zatrucia mogą być 
czasami mylone z grypą lub zatruciem pokarmowym.
Szczególnie narażeni na niekorzystne skutki działania czadu są ludzie 
starsi, chorujący na serce i z kłopotami w oddychaniu oraz dzieci. 
Powikłaniem zatruć tlenkiem węgla są zmiany zwyrodnieniowe w 
ośrodkowym układzie nerwowym, nerwobóle, niewydolność płuc, 
pogorszenie pamięci oraz zdolności koncentracji.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy !!!
•	 przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie 

szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne 
czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego 
ciągu powietrza,

•	 użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się 
proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,

•	 stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia  
w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych 
należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub 
importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu 
zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz 
przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

•	 nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
•	 w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność 

działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej  
o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych 
w budynku i mogą pogarszać wentylację,

•	 systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez 
przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki 
wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna 
przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki, często 
wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces 
spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe),  
a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie rozszczelnienie okien,

•	 nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, 
nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia 
czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że 
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast 
przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć 
porady lekarskiej.

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy !!!
•	 zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych 

przypadkach wybijając szyby w oknie,
•	 wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie 

stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku 
istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji 
służbom ratowniczym,

•	 wezwać służby ratownicze  (pogotowie ratunkowe, PSP),
•	 jak najszybciej podać tlen,
•	 jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję 

serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. 
metodą usta - usta oraz masaż serca,

•	 nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub 
dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience 
lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania 
pierwszej pomocy.,

zatrucia czadem!!!
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

PAMIĘTAJ !!!
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich.  
A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

OSP KOSAKOWO – WYJAZD SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNY

W dniach 16-18 października strażacy z OSP Kosakowo wzięli udział w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym w Kątach Rybackich. 
Podczas trzydniowego pobytu w tej nadmorskiej miejscowości, strażacy nie tylko zdobywali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i działań 
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, ale także w ramach integracji aktywnie spędzali czas. Odbyły się strażackie zawody w bilardzie 
oraz bowlingu.

Głównym tematem szkolenia było przedstawienie najpoważniejszych i najczęściej występujących zagrożeń w naszym rejonie oraz 
omówienie prawidłowych działań podczas ich wystąpienia, m.in. działań ratowniczych i zabezpieczających, właściwego określenia skali 
zagrożenia, ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia oraz łączność radiowa i alarmowanie.

Podczas szkolenia, strażaków odwiedził Wójt Jerzy Włudzik, który podziękował ochotnikom za trud, wysiłek, narażanie zdrowia i życia w 
walce z żywiołem i nieustanną gotowość do niesienia pomocy.

Fundatorem pucharów dla strażaków był właściciel firmy CELSTAN – mgr Stanisław Śliwa. Dziękujemy.

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

Ś.p.
Jan Frankowski z Mostów, lat 57
Marcin Górny z Mostów, lat 29

Adam Muszyński z Kosakowa, lat 64

Teresa Pielaszek z Mechelinek, lat 77
Jan Płonczak z Suchego Dworu, lat 84

Antoni Westa z Kazimierza, lat 81
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X JUBILEUSZOWA UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

I WRĘCZENIE STATUETEK ZŁOTEGO KŁOSA

Akademie z okazji Święta Niepodległości 
należą w naszej gminie już do tradycji. Prawdziwy 
patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby  
kochać jakąś idealną ojczyznę, ale ażeby kochać, 
badać i pracować dla realnych składników tej 
ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo,  
ludzie i wszelkie ich bogactwa – jak pisał  Bolesław 
Prus. 

Współczesne Święto Niepodległości jest okazją  
do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla 
rozwoju naszej Gminy. Z tej okazji Wójt, za kultywo-
wanie tradycji i wartości patriotycznych, promo- 
wanie Gminy i  jej społeczności, wręczył kolejnym 
osobom statuetki Złotego Kłosa - najbardziej 
prestiżowe wyróżnienie w Gminie Kosakowo. Poniżej 
przedstawiamy sylwetki tegorocznych laureatów, 
którzy dołączyli do grona osób już wcześniej 
uhonorowanych w ten sposób przez Wójta Jerzego 
Włudzika. 

Ponadto Wójt Jerzy Włudzik, który jest jednocześnie 
Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Kosakowo, 
wręczył wraz z Komendantem Gminnym Ochrony 
Przeciwpożarowej Michałem Kuligiem nagrody i wy-
różnienia ochotnikom straży pożarnej. Otrzymali 
je: Emilian Pawłowski, Olimpia Nadolska, Piotr 
Taczała, Andrzej Śliwiński, Paweł Trepczyk, Norbert 
Zioło, Janusz Stasiak, Michał Seweryn, Sławomir 
Murawski, Szymon Maliszewski, Krzysztof Nadolski, 
Artur Szydłowski, Stanisław Tomeczkowski, Grzegorz 
Bławat, Mirosław Lewicki, Gracjan Trepczyk, Łukasz 
Krzyżański, Kamil Kloka, Maja Rompczyk, Maria 
Nawrocka, Krzysztof Nawrocki, Błażej Szefs, Paulina 
Tomeczkowska. Wyróżnienia odebrali również 
seniorzy Ochotniczej Straży Pożarnej Kosakowo: Pan 
Mieczysław Karsznia i Pan Henryk Tomeczkowski.  

Odbyło się także uroczyste pasowanie dzieci i mło-
dzieży na członków Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej Gminy Kosakowo,  a członkowie działającej  
już od 2014 roku Młodzieżowej Drużyny otrzymali z rąk Wójta dyplomy  
za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz kosakowskiej straży pożarnej.

Tegoroczna Akademia miała wspaniałą oprawę muzyczną, o którą zadbali:  
Kaszubski Regionalny Chór Morzanie, Karol Dettlaff – uświetniający swoim 
występem na klawesynie prezentację multimedialną obrazującą 10-letnią 
historię Złotego Kłosa oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą 
Wojciecha Rajskiego, która na zakończenie dała piękny koncert szlagierów  
muzyki klasycznej. Imprezę tradycyjnie poprowadziła Anna Padée - Kruszczak.

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

Ś.p.
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SYLWETKI TEGOROCZNYCH LAUREATÓW ZŁOTEGO KŁOSA:

EMILIA KULA – w 2000 r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej 
w Pogórzu; od początku zajmowała się klasami młodszymi  
i socjoterapią, a od kilku lat pełni również funkcję pedagoga. Wraz 
z p. Marzeną Dettlaff prowadziła pierwszą klasę integracyjną. 
Pani Emilia uczuciowo związała się z Kaszubami. Mimo, że sama 
nie mówi po kaszubsku, język ten nie jest jej obcy. Od wielu lat 
prowadzi społecznie kaszubskie kółko taneczne. Współpracuje ze 
szkołami w Mostach i Dębogórzu oraz ze Zrzeszeniem Kaszubsko-
Pomorskim o/ Dębogórze-Kosakowo. Jej podopieczni występują 
na wielu gminnych imprezach m.in. dożynkach, festynach, licznych 
konkursach kaszubskich odbywających się na terenie Gminy 
Kosakowo. W tym roku została nominowana do nagrody Ministra 
Edukacji Narodowej. 

MARCIN GIENIECZKO – mieszkaniec Suchego Dworu. Jeden  
z najbardziej aktywnych obieżyświatów w Polsce. Członek 
Polskiego Klubu Przygody. Pływał jako marynarz pod banderą 
holenderską. Z zamiłowania żeglarz. Niestrudzony organizator 
samotnych wypraw. Specjalizuje się w fotografii outdoorowej. 
Zajmuje się reportażem zagranicznym. Jego artykuły i zdjęcia 
ukazały się m.in. w magazynach: „Sukces”, czy „Newsweek”. Jest 
jednym z niewielu ludzi na świecie, którzy przepłynęli samotnie 
trzy największe rzeki Dalekiej Północy. Jukon na Alasce w 2003 
roku, cały system rzeczny Mackenzie w Kanadzie w 2005r. oraz 
syberyjską rzekę Lenę w 2012 r. Przeszedł góry Mackenzie,  
a zimą na nartach, część rzeki Kołyma na Syberii. W 2015 roku 
zmierzył się z ekstremalnym triathlonem, w ciągu 111 dni - od 
maja do początku września- przemierzył „w poprzek” Amerykę 
Południową. Najpierw 700 km na rowerze przez wysokie na 
prawie 5.000 m n.p.m. Andy, potem 6.000 km w łódce typu canoe 
po najdłuższej rzece świata Amazonce (płynął 94 dni), wreszcie - 
80 km marszobiegu z Belem na wyspę Moskiero nad Atlantykiem. 
Jego dewiza życiowa brzmi: „Żyć silnie i intensywnie”!

LUCJAN WOJCIECHOWSKI – pracę w Ośrodku Zdrowia w Kosakowie, 
jako lekarz stomatolog, rozpoczął w 1977 r. i – pomimo osiągnięcia 
wieku emerytalnego – pracuje tam do dzisiaj. Swoją pracę 
uważa za życiową pasję, a zarazem misję pomagania ludziom. 
Najważniejszą wartością w życiu pana Lucjana jest rodzina.

ANTONI WICA – urodzony w Suchym Dworze, obecnie mieszkaniec 
Mostów. Wieloletni działacz społeczny; prowadził jako instruktor- 

-przewodnik szczep harcerski w Pogórzu oraz Związek Młodzieży 
Wiejskiej. W 1961 r. założył LZS „Sokół” Suchy Dwór. Pozyskał 
z Ministerstwa Rolnictwa ziemię pod pełnowymiarowe boisko 
sportowe w Pogórzu. Przez 8 lat czynnie działał w Radzie Sołeckiej 
wsi Mosty. W 2010 r. założył Klub Sportowy Sztorm Mosty, który 
początkowo liczył jedną grupę juniorów i jedną grupę seniorów, 
prowadzonych przez dwóch trenerów. Obecnie posiada kadrę  
6 instruktorów, liczne zespoły oraz duże osiągnięcia. Społecznik  
z zamiłowania, nie wyobraża sobie życia bez pracy na rzecz Naszej 
Małej Ojczyzny. 

SYLWESTER RADUCHA – od 1968 r. mieszkaniec Gminy Kosakowo. 
Początkowo pracował w Stoczni „NAUTA” w Gdyni, następnie 
zajął się rolnictwem w Gminie Kosakowo. Był inicjatorem budowy 
Gazociągu w Pogórzu (odcinka 8 km). Od zawsze zaangażowany 
w działalność społeczną. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady 
Rodziców, w kadencjach 1998-2006 był radnym Gminy Kosakowo. 
Obecnie wybrano go radnym Powiatu Puckiego, gdzie sprawuje 
funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 

MIROSŁAW MAREK (statuetkę podczas akademii dobrała mał-
żonka) – mieszkaniec Kosakowa, wcześniej Rewy. W latach 90-tych 
czynnie uczestniczył w pracach Rady Sołeckiej Kosakowa. W 2010 r. 
został radnym, obejmując jednocześnie funkcję Przewodniczącego 
Rady Gminy Kosakowo. W 2014 r. ponownie wybrano go do Rady 
Gminy, w której obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz modernizacji 
i upiększania wsi Kosakowo oraz całej gminy. Brał udział w pracach 
związanych z projektem budowy Portu Mechelinki. 

PIOTR BOLIN – przez 15 lat pełnił służbę w komisariatach 
podległych Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni; na stanowiskach 
wykonawczych, kierowniczych do Komendanta Komisariatu 
Policji w Gdyni Śródmieściu włącznie. W 2006 r. został  
I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, by następnie  
w dniu 28.02.2009 r. objąć stanowisko Komendanta. Związany 
z powiatem puckim przez niemal 10 lat. Z dniem 15.10.2015r. 
decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku został 
powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji  
w Sopocie. W ramach działalności na rzecz mieszkańców Gminy 
Kosakowo w kwietniu 2010 r. doprowadził do podniesienia 
rangi struktur policji w Gminie Kosakowo, tworząc w miejsce 
dotychczasowego posterunku – Komisariat Policji i zwiększając 
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flotę transportową gminnej Policji. Ponadto przy udziale Urzędu 
Gminy przyczynił się do rozbudowy komisariatu policji. Należy do 
czynnych uczestników życia społecznego, bywając na wszystkich 
ważniejszych wydarzeniach kulturalnych odbywających się na 
terenie Gminy Kosakowo. Aktywny sportowiec, pomysłodawca i 
inicjator cyklicznie odbywających się Biegów o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Pucku.

ADAM MIKLASZEWICZ – od urodzenia mieszkaniec Kosakowa.  
Po studiach rozpoczął pracę w gospodarstwie rodziców, angażując 
się w rozwój rodzinnej firmy. Zajmująca się pozyskiwaniem 

kruszywa kopalnia w Suchym Dworze zatrudnia obecnie 50 osób, 
z których większość stanowią mieszkańcy Gminy Kosakowo.  
W latach 2002-2010 był radnym Gminy Kosakowo. Mając 26 lat 
został Przewodniczącym Rady Gminy Kosakowo, najmłodszym 
przewodniczącym w historii Gminy Kosakowo. Aktualnie społe-
cznie zaangażowany jest w budowę kościoła w Kosakowie.

Korzenie rodziny p. Adama zawsze związane były z Kosakowem. 
Należy do rodziny, która w historii Gminy zawsze angażowała się 
społecznie, m.in. jego pradziadek Jan Czeliński był pierwszym 
sołtysem wsi Kosakowo. 

KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  
W POGÓRZU

W sobotni wieczór 7 listopada 2015 roku w Szkole  Podstawowej w Pogórzu 
odbył się uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości. Jego pomysłodawcą 
i organizatorem był sołtys wsi Pogórze Antoni Strzelec, a współorganizatorem 
społeczność szkolna z dyrektorem Rafałem Juszczykiem na czele. 

Wystąpili znakomici artyści Opery Bałtyckiej i Akademii Muzycznej: Zofia Kotlicka - Wiesztordt, Aleksandra Bieg - Piaseczna, Wojciech 
Lewandowski, Radosław Kruszyna. Podczas występu rozbrzmiewały piosenki patriotyczne, ale także utwory z lat 20 i 30 oraz znane 
melodie operetkowe. Trybuny sali gimnastycznej w Pogórzu zapełnili nie tylko mieszkańcy Pogórza, ale również z innych miejscowości 
gminnych. Na widowni zasiadła między innymi poseł RP Dorota Arciszewska – Mielewczyk, która już wielokrotnie odwiedzała szkołę  
w Pogórzu. Zgromadzona publiczność znakomicie się bawiła, a dla wszystkich przybyłych gości przygotowano słodki poczęstunek.

ZADUSZKI MORSKIE W REWIE
Uroczystość odbyła się 2 listopada. Rozpoczęła ją Msza Święta w kościele w Rewie 
celebrowana przez Proboszcza Wiesława Philippa, na zakończenie której odbył się krótki 
recital w wykonaniu dr. Karola Dettlaffa. 
Po mszy nastąpił przemarsz na Ogólnopolską Aleję Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Rewie. 
Tam, pod Krzyżem Morskim, przemawiał Zastępca Wójta Zdzisław Miszewski, a modlitwę  
w intencji zmarłych odmówił Ksiądz Proboszcz z Rewy. W asyście Kompanii Honorowej 
Marynarki Wojennej złożono kwiaty, zapalono znicze i położono wieniec na wody Zatoki 
Puckiej. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA 2015
18 października w hali sportowej przy Gimnazjum w Kosakowie już po raz czwarty uroczyście obchodziliśmy w naszej Gminie 
Międzynarodowy Dzień Seniora, zorganizowany przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika. Witając bardzo licznie przybyłych gości 
– Wójt życzył wszystkim pogody ducha, wielu chwil radości, zdrowia, poczucia spełnienia. 
Program imprezy wypełniły specjalne propozycje muzyczno–kabaretowe, a w nich przezabawny Kabaret Weźrzesz, artyści z Teatru 
Muzycznego HALS którzy udowodnili, że „Piosenka jest dobra na wszystko. Na zakończenie do wspólnej zabawy porwała wszystkich 
zgromadzonych gości Kosakowska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Pana Zbigniewa Kostrzewskiego.
Uczestnicy mieli szansę wzięcia udziału w konkursach z nagrodami ufundo-wanymi przez Wójta Gminy, Bibliotekę Publiczną z Kosakowa, 
firmę AVON oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego o.Dębogórze-Kosakowo. 
Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, a także porad kosmetycznych, pokazu rękodzieła, konsultacji prawnych oraz informacji w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej udzielanych przez następujących wystawców:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Gdyni, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KOSAKOWO”, Clinicę Medicę, Zrzeszenie 

Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze-Kosakowo, Fundację „Fly” – Kosakowski Klub Seniora, 
Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla, AVON, Kancelarię Adwokacką 
Krzysztof Maj  Kancelarię Adwokacką Marcin Miszkiewicz.
Imprezę prowadziła Anna Padée-Kruszczak.
Dziękujemy Paniom z Kosakowskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za pomoc 
przy wypiekach, Restauracji Podkowa z Rumi za nieodpłatne wypożyczenie ławek, 
naszym wystawcom, całej obsłudze tego wydarzenia oraz nauczycielom i uczniom szkół 
podstawowych naszej Gminy, którzy przygotowali dekorację sceniczną. Zapraszamy za rok. 

WYDARZENIA  
KULTURALNE

WYJĄTKOWE JUBILEUSZE
Serdeczne gratulacje i życzenia zdrowia i radości  
z okazji 90 – tych urodzin dla naszych mieszkanek  
pań : Gertrudy Bullmann z Pierwoszyna, Jadwigi 
Mudlaff z Dębogórza i Gertrudy Poglettke z Rewy.  
Z tej wyjątkowej okazji dostojne jubilatki  
odwiedziły z kwiatami delegacje z urzędu, a także 
radna i sołtysi.
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BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych, parafia pw. św. 
Antoniego Padewskiego w Kosakowie, we współpracy z Sołtysami 
Dębogórza - Józefem Melzerem i Kosakowa - Andrzejem Śliwińskim, 
zorganizowała dla dzieci Bal Wszystkich Świętych „Holy Wins - Święty 
Zwycięża”. Idea balu powstała jako próba przywrócenia właściwego 
sposobu przeżywania najważniejszego święta ku czci świętych  
i pokazania, że ostatecznym sensem ludzkiego życia jest zbawienie,  
a nie straszenie. W balu uczestniczyło ponad 50-ro dzieci, które 
poprzebierały się za różnych świętych. Przybyło także wielu 
rodziców. Całą zabawę prowadził wodzirej pan Michał Borkowski, 
który kapitalnie nawiązał kontakt z dziećmi i zachęcał wszystkich 
uczestników do wspólnej zabawy, do której włączyli się także 
rodzice. A w programie było dużo tańców, konkursów oraz  
prezentacja przygotowanych kostiumów. Za najlepsze przebrania jury (ks. proboszcz Jan Grzelak, Wójt Jerzy Włudzik, Radna Beata 
Gloza, Radny Marcin Majek i pani Teresa Melzer) przyznało 
5 nagród. Całość zakończyła się po pełnych dwóch godzinach atrakcji. Szkoda było się rozchodzić, ale mamy nadzieję, że podobny bal 
uda się zorganizować także w przyszłym roku.
Z inicjatywą organizacji Balu Wszystkich Świętych wyszedł do Sołtysów ks. Tomasz Jereczek. Bal wsparli także Radni z Dębogórza i 
Kosakowa. 

 „HYMN NARODOWY – WCZORAJ I DZIŚ”
Przez cały listopad w Kosakowskiej Bibliotece była czynna patriotyczna wystawa  
pn. „Hymn Narodowy – wczoraj i dziś” (którą odwiedziła m.in. klasa III B z Kosako-
wskiego Gimnazjum). Ekspozycja powstała 
z inicjatywy Biblioteki oraz Bibliotecznych 
Przyjaciół, głównie Pani Aliny Szydowskiej  
z Pierwoszyna oraz Państwa Urszuli i Romana 
Boszke z Gdańska. Przygotowanie wystawy 
poprzedziła inspirująca wycieczka do Muzeum 

Hymnu Narodowego w Będominie. Pośród 
eksponatów zaprezentowanych na wystawie 
znalazła się bandera handlowa, przekazana 
Bibliotece przez Panią Teresę Krzysztof  
(po zmarłym mężu Tadeuszu Krzysztofie).

Istotnym elementem całego przedsięwzięcia 
związanego z wystawą było spotkanie 
z niezwykłym człowiekiem, Prezesem Stowa-
rzyszenia Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego”  
- Panem Czesławem Skonką, które odbyło się 
12 listopada 2015 r. w Bibliotece. W programie 
wieczoru nie zabrakło oczywiście uroczystego 
odśpiewania Hymnu przy akompaniamencie  
dr. Karola Dettlaffa. 

TEATR MŁODZIEŻOWY GMINY KOSAKOWO 

 PREMIERA DZIADÓW ADAMA MICKIEWICZA

Przybywającą na premierę Dziadów publiczność już w foyer Domu Kultury witały błędne duchy, zapalone znicze i Requiem Mozarta. 
Jeszcze bardziej nastrojowo zrobiło się wówczas, gdy zgasły zupełnie światła, a z różnych miejsc wśród widowni rozległy się głosy 
aktorów wygłaszających słowa Prologu… Odsłonięta jeszcze przed spektaklem kurtyna? Stół ofiarny przed sceną wśród publiczności 
niemal na środku sali? Stało się oczywistym, że najnowsza premiera naszego Teatru Młodzieżowego będzie niezwykła, a widzowie 
poczują się nie tylko jak w teatrze, ale niemal jak na prawdziwych obrzędach. W piątek 30 października br. Dom Kultury w Pierwoszynie 
przeżył prawdziwe oblężenie publiczności pragnącej uczestniczyć w kolejnej artystycznej uczcie w wykonaniu swoich ulubieńców – 
niektórzy nawet oglądali dwugodzinny spektakl na stojąco. Aż wreszcie pojawił się Guślarz i Mickiewiczowskie Dziady zaczęły się na 
dobre. 

BIBLIOTEKA 
GMINNA
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Nie zabrakło żadnej z najważniejszych scen: mogliśmy uczestniczyć w obrzędzie w kaplicy, przysłuchać się rozmowie Księdza  
z Gustawem, wzruszyć się w trakcie sceny więziennej z części III. 
Punktem kulminacyjnym była oczywiście Wielka Improwizacja oraz Widzenie Księdza Piotra. Po krótkim pobycie w salonie Senatora 
wróciliśmy na obrzęd dziadów, by zobaczyć przemarsz skazanych na Sybir. Publiczność nagrodziła twórców spektaklu długą i zasłużoną 
owacją na stojąco, doceniając ambitny projekt wystawienia najważniejszego polskiego dramatu na pierwoszyńskiej scenie, wspaniałą 
grę aktorską i niezwykle przemyślaną oraz nastrojową całość. 

W adaptacji Dziadów wystąpili: Dagmara Kloka, Natalia Mudlaff, Julia Kloka, Natalia Płonka – Duchy z Prologu; Malwina 
Wilkowska, Maria Mikulska – Diabły, Kamila Paprocka – Belzebub; Szymon Kowalski, Sara Muża – Dzieci; Natalia Tylor – 
Pasterka; Kacper Orzechowski – Frejend; Wiktor Gabor – Feliks; Kuba Weber – Jan Sobolewski; Aleksander Wons – Tomasz; 
Adam Szczuko – Gustaw; Sandra Makowska – Zosia; Lidia Mikulska – Pani Rollison; Kamil Romanowski – Ksiądz Piotr; Krzysztof 
Stromski – Guślarz; Paweł Flatau – Konrad. Projekty plakatów i zaproszeń – Ewa Narloch-Kerszka. Współpraca akustyczna  
i oświetleniowa – Ryszard Sosnowski. Współpraca multimedialna – Adam Schröder. Adaptacja i reżyseria – Karol Dettlaff. Twórcy spektaklu 
w sposób szczególny podziękowali za wsparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięcia Wójtowi Gminy Kosakowo panu Jerzemu Włudzikowi 
oraz panu Ryszardowi Kloce. 

SPOTKANIE Z PROF. JANEM CIECHOWICZEM
Na krótko przed premierą Dziadów Adama Mickiewicza, Teatr Młodzieżowy Gminy 

Kosakowo odwiedził niezwykły Gość. 27 października br. zajęcia w Domu Kultury  
w Pierwoszynie poprowadził prof. dr hab. Jan Ciechowicz, jeden z najbardziej znanych  
i cenionych polskich teatrologów, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry 
Kultury i Sztuki, autor licznych publikacj i naukowych, a także… kibic piłkarski. Pan Profesor 
bez trudu znalazł wspólny język z młodzieżą, opowiedział o najważniejszych reali- 
zacjach scenicznych Mickiewiczowych Dziadów, okraszając swoją wypowiedź różnymi 
anegdotami oraz z ciekawością dopytując młodzież, kto kogo gra w najnowszej premierze. 
Członkowie Teatru nie pozostali Panu Profesorowi dłużni – jakże nie wykorzystać takiej 
okazji, by zapytać nie tylko o to, jak to było z różnymi Dziadami, co oferuje gdańska 
Teatrologia, ale również… jakim studentem był opiekun grupy? Spotkanie odbyło się dzięki 
działalności Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo. 

                      WARSZTATY W TEATRZE MIEJSKIM W GDYNI
Premierę dramatu Petera Shaffera, na kanwie którego powstał słynny film Milosa Forma-
na, przygotował Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Z tej też okazji zaprosił  
na specjalne warsztaty teatralne poświęcone Amadeuszowi m.in. członków naszego  
Teatru Młodzieżowego. Warsztaty, które odbyły się 9 listopada br. pod kierunkiem Jacka 
Bały, reżysera spektaklu, oraz Agnieszki Bały, odtwórczyni roli Konstancji Mozart, sku-
piały się wokół problemów kreatywności. Prowadzącym skutecznie – dzięki ćwiczeniom 
na koncentrację, oddech, dykcję oraz wyobraźnię – udało się rozbudzić w młodzieży 
 zapał twórczy oraz ogromne pokłady radości wynikającej z przeżywania wielkiej sztuki, 
zwłaszcza muzyki genialnego kompozytora. Reżyser z uznaniem wypowiadał się o przy-
gotowaniu, zdolnościach oraz kreatywności naszej młodzieży. Dziękujemy serdecznie  
za zaproszenie. 

Z ŻYCIA SZKÓŁ INFORMACJE ZE SZKÓŁ
Szkoła Podstawowa w Pogórzu

BICIE REKORDU ŚWIATA RESUSCYTACJI - jak co roku uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Pogórzu wzięli udział w akcji organizowanej przez Fundację Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy polegającej na biciu rekordu w resuscytacji. Ta niezwykle 
przydatna umiejętność wymaga systematycznych ćwiczeń. Uczniowie z Pogórza wykazują 
się co roku większą odwagą i chęcią do pomocy innym. Koordynatorkami akcji były panie 
Urszula Kozielska i Dorota Nikelska. W podsumowaniu akcji okazało się, że rekord został 
pobity! Gratulujemy uczniom odwagi, a w uznaniu ich zaangażowania Fundacja Jurka 
Owsiaka sprezentowała wszystkim przenośne apteczki.

 Zespół Szkolno Przedszkolny i Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Dębogórzu

BICIE REKORDU GUINNESSA W JEDNOCZESNYM UDZIELANIU 
PIERWSZEJ POMOCY – Szkoła Podstawowa w Dębogórzu także przystąpiła  
do akcji bicia Rekordu Guinnessa w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy 
( resuscytacja krążeniowo – oddechowa) organizowanym przez WOŚP wraz z Polską 
Radą Resuscytacji. Uczniowie klas VIb mogli zademonstrować jak należy wykonywać 
wdechy ratownicze oraz uciski klatki piersiowej w jednym czasie -30 minut. Akcja została 
zorganizowana w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca, która miała na celu 
zwrócenie uwagi na ważną rolę umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
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DZIEŃ PAPIESKI w szkole w Dębogórzu -  „Przyszłość ludzkości 
idzie przez rodzinę” – nauczał Święty Jan Paweł II. Stało się już tradycją, że po 16 
października, uczniowie uczestniczą w uroczystej Mszy Świętej. Przewodniczył 
jej ks. Jan Grzelak, natomiast ks. Tomasz Jereczek wygłosił okolicznościową 
homilię.  Temat rodziny zawsze był dla Jana Pawła II bardzo ważny. Podkreślał, 
że bez rodziny człowiek jest „ubogi w swoim człowieczeństwie”, rodzina 
powinna być dla każdego człowieka pierwszą szkołą miłości, przebaczenia  
i wiary. W kazaniu ks. Tomasz zwrócił uwagę, że nasza szkolna społeczność jest jak 
rodzina, w której dyrekcja i nauczyciele są jak rodzice, którzy przekazują powierzonym 
im dzieciom wychowanie, wiedzę i wiarę.  Po Eucharystii montaż słowno-muzyczny 
ku czci św. Jana Pawła II zaprezentował szkoły chór kierowany przez p. Magdalenę 
Piaseczną.   Po Mszy  świętej rozpoczęła się część mniej oficjalna. Były kremówki  
i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.  

Z WIZYTĄ U WÓJTA - uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej w Dębogórzu 
przyjechali z wizytą do Urzędu Gminy w Kosakowie i Wójta Jerzego Włudzika, aby 
dowiedzieć się czegoś więcej o funkcjonowaniu urzędu i pracy wójta. Wójt przyjął 
dzieci w swoim gabinecie, gdzie opowiedział o najważniejszych zadaniach, które pełni, 
odpowiadał na zadawane pytania, a następnie oprowadził wszystkich po urzędowych 
pokojach. Na zakończenie wizyty Wójt przygotował dla dzieci słodki poczęstunek. 
Spotkanie okazało się bardzo ciekawe, a zdobyta wiedza niezwykle praktyczna. Dzięki 
niej młodzi obywatele będą czuć się swobodnie, gdy przyjdzie im załatwiać sprawy 
administracyjne. Dziękujemy panu Wójtowi.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

„KASZUBY NA FALI” - 2 listopada uczniowie uczący się języka kaszubskiego 
w szkole w Mostach wzięli udział w projekcie „Kaszuby na fali” realizowanym przez 
Akwarium Gdyńskie. Dzieci zapoznały się z życiem zwierząt i roślin żyjących  nad 
Bałtykiem. Podczas lekcji laboratoryjnej miały okazję do pracy z mikroskopem, 
obserwując budowę krewetki i kraba. Warsztaty prowadzone były w języku kaszubskim, 
co dla naszych uczniów było dodatkowym ćwiczeniem sprawności językowej.  
Na zakończenie warsztatów każdy musiał rozwiązać test. Dodatkową atrakcją dla dzieci 
była możliwość zwiedzania całego Akwarium Gdyńskiego. Na uwagę zasługuje też 
fakt, że w czasie naszych warsztatów był redaktor Radia Gdańsk, który przeprowadził 
wywiad z dziećmi i nauczycielami: p.Sorn i p.Pająk.

„WĘDRUJĄCA AKADEMIA BEZPIECZNEGO INTERNETU” - uczniowie klas trzecich 
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mostach wzięli udział w warsztatach „ Wędrująca Akademia 
Bezpiecznego Internetu”.  Zostały one przeprowadzone w ramach II edycji Ogólnopolskiej 
Kampanii Edukacyjno – Prewencyjnej  „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”, której orga-
nizatorem jest Fundacja dla Kultury. Warsztaty przeprowadziły panie: Hanna Szubraczyk  
i Mirosława Adamczak.  Warsztaty maiły na celu nauczenie dzieci ostrożności w sieci, uświadomienie  
jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w Internecie.  Uczniowie nauczyli się jak dbać o własne 
bezpieczeństwo w sieci, jak ważne jest nieujawnianie swoich haseł, danych osobowych, 
loginów. Jak reagować, kiedy coś wzbudza ich podejrzenie. Uczniowie poznali również pojęcie 
 „netykieta”  i zasady związane z  jej przestrzeganiem.  Śmiało  możemy nazwać naszych uczniów 
Ambasadorami Bezpiecznego Internetu.

PROJEKT „Matma – Lubię to!” REALIZOWANY W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOSTACH W RAMACH PROGRAMU „mPotęga” pod 
patronatem Fundacji   mBanku  w partnerstwie z  Fundacją Dobra Sieć - w ramach projektu uczniowie pracują pod opieką 
nauczycielek naszej szkoły p. Aliny Gajewskiej i p. Aleksandry Jachny. Uczniowie tworzą, wg własnych pomysłów, gry 
planszowe i karciane mające ułatwić zapamiętanie tabliczki mnożenia 
i naukę matematyki. Tworzenie i testowanie gier daje wiele radości  
i zadowolenia z własnej pracy. zdjęcie Wykonane przez uczniów gry będą mogły być 
wykorzystywane na zajęciach szkolnych.  Chcemy pokazać, że matematyka nie musi 
być ani nudna, ani trudna. Na kolejnych spotkaniach planujemy tworzenie gier i zabaw 
interaktywnych, które będą dostępne na stronie internetowej naszej szkoły.  Ogłosiliśmy  
również konkurs dla naszych uczniów i ich rodziców na rodzinną grę matematyczno-
logiczną - regulamin konkursu na stronie internetowej naszej szkoły. Czekamy na 
ciekawe i  pomysłowe propozycje gier.

SUKCESY UCZNIÓW NA IX MIEJSKIM KONKURSIE PATRIOTYCZNYM 
- w dniu 4 listopada w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni  odbył się  IX Miejski Konkurs 
Piosenki i Poezji Patriotycznej. Do konkursu zaproszono wszystkie szkoły podstawowe z Gdyni i okolic. Szkoła w Mostach, jak co roku, 
skorzystała z tego zaproszenia. Na konkurs pojechały dwie dziewczynki z klasy VI c oraz uczeń klasy VI a. Młodzi artyści z Mostów nie 
wrócili z pustymi rękami.

Na konkursie swoje talenty wokalno-recytatorskie zaprezentowało 40 uczniów w   kategoriach: kl.”0” - piosenka, kl. I-III - piosenka  
i poezja oraz kl. IV-VI - piosenka i poezja.
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Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prezydent Gdyni p. Wojciech Szczurek oraz Światowy Związek 
Żołnierzy A.K. oraz Instytut Pamięci Narodowej.
W przedziale wiekowym IV – VI w kategorii piosenka II miejsce zdobył duet ze Szkoły w Mostach: Vanessa 
Sarkissian i Martyna Szarnecka. Dziewczynki pięknie wykonały przejmującą piosenkę „Dziewczyna  
z granatem w ręce” . Utwór ten jest znany z filmu „Czas honoru”, ale uczennice z Mostów pod opieką p. 
Doroty Hrycz dorównały oryginalnemu wykonaniu. 
Został także zauważony uczeń klasy VI a, Marcin Niewęgłowski, który w sposób bardzo dojrzały 
zinterpretował wiersz Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”. Chwytające za serce 
słowa, iż „bez tej miłości (nie) można żyć” przemówiły do żołnierzy AK, którzy swym patronatem objęli  
konkurs patriotyczny. Przyznali oni Marcinowi nagrodę specjalną.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez honorowych patronów  
konkursu. Idea popularyzowania wśród młodzieży pieśni i poezji patriotycznej jest bliska nauczycielom  
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mostach, więc bardzo cieszą się z sukcesów swoich uczniów, które  
są zarówno dla nich, jak i dla wychowanków źródłem wielkiej 
satysfakcji. 

SZKOLNA PIŁKA NOŻNA - 15 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach 
odbył się  Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych. Piłkarze ze szkół 
podstawowych z naszej gminy przybyli w składach 8 osobowych ze swoimi nauczycielami wf-u. 
Na boisku zaprezentowały się drużyny 5 osobowe z Dębogórza, Pogórza i Mostów. 

Gimnazjum w Kosakowie

JAN PAWEŁ II - Gimnazjum w Kosakowie ma swoje kilkuletnie tradycje związane   
z upowszechnianiem i rozwijaniem nauczania   Jana Pawła II, promowaniem  
duchowości, kultury i tradycji związanych z dziedzictwem papieża poprzez 
organizowanie licznych uroczystości papieskich, a także międzyszkolnych konkursów 
wiedzy o Św. Janie Pawle II. 

W tym roku szkolnym szkoła jest organizatorem Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy 
o Św. Janie Pawle II, której termin realizacji został zaplanowany w drugą rocznicę 
kanonizacji, tj.: w 27 kwietnia 2016r. a regulamin konkursu jest już dostępny na stronie: 
https://gmosty.edupage.org/

Kolejnym istotnym przedsięwzięciem, które miało miejsce  w dniu 16 października 
2015r. w Gimnazjum w Kosakowie była  uroczystość otwarcia  sali imienia św. Jana  
Pawła II. Sala  ma być miejscem, w którym pragniemy gromadzić pamiątki, pomoce 
dydaktyczne, zdjęcia i wiele cennych drobiazgów, jako skromny wyraz naszej pamięci  
i umiłowania naszego Ojca Świętego. 

Po części oficjalnej uczniowie klasy III B zaprezentowali uroczystą akademię i prezentację 
multimedialną pod opieka katechetki Pani Marii Hinca a szkolny chór pod opieką  
Pani Magdaleny Stenka z artystycznej klasy I C zaśpiewał pieśń: ,,Nie lękajcie się”. 
Spotkanie stało się również doskonałą okazją do podsumowania tegorocznej Szkolnej 
Olimpiady Wiedzy o Św. Janie Pawle II. Laureatami konkursu zostali następujący uczniowie: 
I miejsce zdobył Kamil Romanowski z kl. III B,  II miejsce Mateusz Klein z kl. III B a III miejsce  
Julia Denc z kl. II B.

Przyznano również wyróżnienia: Remigiusza Hinca, kl. II B; Michała Lewickiego, kl. II B; Beniamina Świderskiego, kl. II B; Marii Mikulskiej, 
kl. I E oraz dla Magdaleny Mikulskiej z kl. I E.

HALLOWEEN – w Gimnazjum w Kosakowie Halloween stało się doskonałą 
okazją do tego, by kreatywnie wykorzystać wolny czas, poznać zwyczaje krajów 
anglosaskich i przyswoić sobie nowe słownictwo. 
Na konkurs plastyczno-językowy „The Most Intriguing Pumpkin” (Najciekawsza 
Dynia) uczniowie Gimnazjum oddali  53 prace. W dniu 2 listopada 2015r. 
laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni na apelu za cały 
trud, który włożyli w wycinanie, wydrążanie, malowanie, ozdabianie, rzeźbienie 
i wymyślanie nazwy w j. angielskim dla swojej dyni, dyplomami, słownikami 
polsko - angielskimi, słodkościami oraz  najlepszymi ocenami bieżącymi  
z j. angielskiego.
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SEZONU  
W YACHT-CLUB REWA

24 października w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie miało miejsce 
uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego 2015 w Yacht-Club Rewa.
W pierwszej części uroczystości Janusz Frąckowiak przedstawił prezentację 

ukazującą wydarzenia z mijającego roku wraz z planami na rok następny, 
dziękując wszystkim osobom zaangażowanym w działalność klubu.  
W roku 2015 z Gminy Kosakowo patent żeglarza jachtowego zdobyło 
37 osób, a patent sternika motorowodnego – 40 osób. W drugiej części 
nastąpiło wręczenie wyróżnień. Uroczystość przeplatały występy artystyczne: 
Radosława Milewskiego (akordeon), Pawła Hajdera (taniec), Karola Dettlaffa 
(fortepian) oraz zespołu szantowego w składzie: Marcin Dudkiewicz i Andrzej 
Kadłubicki. Wyróżniono m.in.12 dzieci ze szkół Gminy Kosakowo, najaktywniej 
i najczęściej uczestniczących w zajęciach żeglarskich.
Wśród gości na sali znaleźli się m.in.: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Paweł Jętek, Poseł na Sejm RP Tadeusz 
Aziewicz, brat Marszałka Senatu RP Józef Borusewicz, Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo Marcin Kopitzki, Prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Jan 
Jakubowski, przedstawiciel Pomorskiego Związku Żeglarskiego Łukasz Dubiela, Trener Kadry Narodowej klasy „Finn” Rafał 
Szukiel, Dyrektorzy Szkół, Przedsiębiorcy i Sponsorzy.
Podczas uroczystości Janusz Frąckowiak wręczył Wójtowi Gminy bezterminową legitymację Yacht-Clubu Rewa o numerze 
1, sekstant i góralski oskard. W imieniu Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza Poseł na Sejm Tadeusz Aziewicz nagrodził 
Janusza Frąckowiaka Medalem Senatu RP; w imieniu społeczności lokalnej dr Karol Dettlaff wręczył Januszowi Frąckowiakowi 
i Krzysztofowi Stromskiemu Wyróżnienia Specjalne za zaangażowanie w rozwój sportów wodnych w Gminie Kosakowo.

VII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – JESIENNE MISTRZOSTWA GMINY KOSAKOWO
W dniach 8-15 listopada 2015 r. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Kosakowie odbywały 
się Jesienne Mistrzostwa Gminy Kosakowo w Tenisie Stołowym. W tym roku turniej cieszył 
się większym niż w poprzednich latach zainteresowaniem – w zawodach wzięło udział  
50 graczy.
Do klasyfikacji generalnej brane były pod uwagę wyniki z obu dni zmagań (8 i 15 listopada). 
Najlepszy wśród mieszkańców Gminy Kosakowo okazał się czwarty w klasyfikacji gene-
ralnej – Piotr Grzybek (8,0 pkt.). 
Podobnie jak w ubiegłym sezonie, liczba kolejek i system gier uzależniony zostanie od 
liczby zespołów i ustaleń na spotkaniu organizacyjnym. Termin spotkania zostanie podany 
na stronie internetowej kosakowo.pl/rkis (odbędzie się ono w tygodniu poprzedzającym 
inaugurację rozgrywek). Kontakt: sport@kosakowo.pl.

X GMINNE BIEGI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada na ścieżce pieszo-rowerowej w Kosakowie odbyły się X – jubileuszowe Gminne Biegi z okazji 97. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Na starcie zjawiła się rekordowa liczba biegaczy – zawody ukończyło 310 uczestników. Pełne wyniki dostępne są 
na stronie internetowej: kosakowo.pl/rkis.
Pamiątkowe medale, dyplomy i upominki rzeczowe wręczał Wójt Gminy Kosakowo Jerzy 
Włudzik. Specjalną nagrodę dla najlepszego zawodnika wsi Kosakowo przygotował sołtys 
Kosakowa Andrzej Śliwiński – puchar trafił do Szymona Miklaszewicza. Wyróżniony został 
również najstarszy zawodnik – Sławomir Zajączkowski z Mostów; puchar ufundował Prezes 
Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP – Stanisław Władysław Śliwa.
Słowa podziękowania kierujemy do nauczycieli szkół, instruktorów, opiekunów i ich 
podopiecznych, którzy pomagali w trakcie zawodów. Pragniemy również podziękować 
sponsorom: firmom: GAZ-SYSTEM SA, Decathlon i Trefl. Patronat medialny nad imprezą 
sprawowali: Ziemia Pucka info i TV Kosakowo.

UKS LIDER DĘBOGÓRZE
Drużyna UKS Lider Dębogórze w tym sezonie do rozgrywek ligowych zgłosiła dwa zespoły. 
Zawodnicy z rocznika 2004/2005 jako Młodzicy brali udział w rozgrywkach grupy 2, wraz z drużynami: Gdyńska AP Dąbrowa, Bałtyk II 
Gdynia, AP KP Gdynia, Pomorze Akademia Sportowa, Gryf II Wejherowo WKS, Cisowa Gdynia, Iskra Gdynia, KP Sopot, Karlikowo Sopot. 
Nasi zawodnicy w rundzie jesiennej wygrali 6 spotkań. Zdobytych 18 pkt. dało naszej drużynie, bardzo dobre 3 miejsce po rundzie 
jesiennej. Warto podkreślić, że najlepszym strzelcem w grupie został zawodnik Lidera, Kacper Zwierzchowski, który zdobył 23 bramki. 
Druga drużyna zgłoszona do rozgrywek ligowych to zawodnicy z rocznika 2008, którzy w swojej grupie na zakończenie trzech 
turniejów rozegranych jesienią, zajęli pierwsze miejsce, wyprzedzili drużyny LZS Bojano, Orkan Rumia oraz KP Gdynia. Nasi zawodnicy 
w sumie wygrali 6 meczów. Po zakończonych rozgrywkach, najmłodsi zawodnicy Lidera, pojechali na Turniej Somonino Cup 2015. 
Na tle rówieśników m.in. z Bytowa, Gdańska, Starogardu Gdańskiego, zaprezentowali się bardzo dobrze i zajęli drugie miejsce. Warto 
podkreślić, że w drodze do finału nasz zespół wygrał wszystkie mecze i nie stracił żadnej bramki. Najlepszym strzelcem turnieju został 
nasz zawodnik, Maciej Kowalski, zdobywca 5 goli.
Obie drużyny prowadzi trener Andrzej Zawadzki, które swoje doświadczenie i wiedzę stara się podczas treningów, jak i rozgrywanych  
spotkań, przekazać młodym adeptom piłki nożnej. Mamy nadzieję, że kolejne turnieje i spotkania ligowe, przyniosą wiele radości 
zawodnikom, jak również trenerowi i rodzicom, którzy na każdym spotkaniu z udziałem naszej drużyny, biorą czynny udział, wspierając  
ją głośnym dopingiem.Gratulujemy dotychczasowej postawy i czekamy na kolejne sukcesy drużyny z Dębogórza.

SPORT
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S P O R T

SZTORM MOSTY – I LIGA WOJEWÓDZKA C2, ZAKOŃCZENIE RUNDY JESIENNEJ
Dobrze spisują się trampkarze rocznika 2002 Sztormu Mosty, występujący w I lidze wojewódzkiej C2.  Podopieczni Łukasza 
Godlewskiego i Michała Michalskiego zakończyli rundę jesienną w górnej połowie tabeli – na 7. miejscu. Zespół w lidze zanotował  
6 zwycięstw, 2 remisy i 5 porażek.

SZTORM MOSTY – V LIGA, ZAKOŃCZENIE RUNDY JESIENNEJ
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty po dobrym finiszu zakończył rundę jesienną na 9. 
miejscu – zespół odnotował w V lidze 5 zwycięstw, 5 remisów i 5 porażek. W ostatnim 
meczu, 14.11.2015 r. podopieczni Roberta Mądrzaka pewnie pokonali na Złotych Piaskach 
w Kosakowie reprezentację Startu Mrzezino 5:2 (2:0).

SZTORMU MOSTY – NABÓR DO DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH
Trwa nabór do drużyn młodzieżowych Gminnego Klubu Sportowego „Sztorm Mosty”. Treningi odbywają się na boisku trawiastym 
przy Złotych Piaskach w Kosakowie, sztucznej nawierzchni Orlik 2012 i w Hali Sportowej przy szkole w Mostach. Informacje i zapisy  
u trenerów poszczególnych roczników: 2010 – Michał Michalski (tel. 507 625 650), 2008/09 – Marek Hebel (tel. 512 375 925), 2006/07 
– Adam Mackiewicz (tel. 660 819 182), 2004/05 – Paweł Formella (tel. 608 272 212). Więcej informacji na stronach klubowych pod 
adresem sztormmosty.futbolowo.pl.

WERNISAŻ MALARSKI
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla ma przyjemność zaprosić 
Państwa na wernisaż wystawy malarskiej Ryszarda Goryszewskiego który odbędzie się  
10 grudnia 2015 r. o godz. 17:00 w siedzibie Biblioteki. Zapraszamy wszystkich miło-
śników sztuki.

CHÓR „MORZANIE” ZAPRASZA NA „SPOTKANIE Z KOLĘDĄ”.

Chór „Morzanie” wraz z Wójtem Gminy Kosakowo zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy na jedyny w swoim rodzaju wieczór 
wprowadzający ducha świąt Bożego Narodzenia - pod nazwą „Spotkanie z Kolędą „.
Jak co roku - w kameralnym klimacie przy kawie i ciastku - oprócz „Morzan” kolędy i pastorałki polskie i zagraniczne zaśpiewają 
zaproszeni goście. 
Koncert odbędzie się dnia 14 grudnia o godz. 18.00 w Domu Kultury w Dębogórzu. Serdecznie zapraszamy!

KIERMASZ KOSAKOWSKIEGO KLUBU SENIORA
Kosakowski Klub Seniora zaprasza mieszkańców gminy Kosakowo na kiermasz prac uczestników zajęć KKS. Będzie można nabyć ręcznie 
wykonane przedmioty dekoracyjne i użytkowe. Kiermasz odbędzie się 6 grudnia 2015 od godz.14.00 w Gimnazjum w Kosakowie  
(w trakcie Zabawy Mikołajkowej dla dzieci). Serdecznie zapraszamy

ROZGRYWKI ZIMOWEJ LIGI FUTSALU 2015/16 O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO
1. kolejka Zimowej Ligi Futsalu 2015/16 o Puchar Wójta Gminy Kosakowo zaplanowana jest na sobotę 12 grudnia 2015 r. od godz. 
17.00 (po zakończonym turnieju rocznika 2006). Mecze w sezonie 2015/2016 odbywać się będą w Hali Sportowej przy Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym w Mostach (ul. Szkolna 16). W bieżącym roku odbędzie się jeszcze jedna kolejka – również w sobotę,  
19 grudnia od godz. 15.30.

TURNIEJ SZTORMU MOSTY ROCZNIKA 2006
W sobotę 12 grudnia 2015 r. w Hali Sportowej w Mostach od godz. 9.00 rozgrywany będzie Turniej Halowej Piłki Nożnej rocznika 2006. 
Szczegółowe informacje podawane będą na bieżąco na stronie klubowej: sztormmosty2006.futbolowo.pl.

Żądanie  zamieszczenia sprostowania
Jest uprawnieniem do przedstawienia własnego stanowiska, nie musi oznaczać, że osoba żądająca sprostowania ma rację. Wg uzasadnień 
sądu I i II instancji, zasadniczą funkcją sprostowania jest    umożliwienie zainteresowanemu przedstawienia własnej wersji opisanych faktów  
i zdarzeń bądź własnej oceny wpływu sposobu ich opisania i prawdziwości na dobra osobiste tej osoby. Stanowi szczególny mechanizm prawa 
prasowego pozwalający opinii publicznej na zapoznanie się ze stanowiskiem drugiej strony sporu.
W związku z tym,  przedmiotem sprostowania w  ramach postępowania sądowego co do zasady nie jest badanie prawdziwości twierdzeń 
zainteresowanego, który przedstawia własną wersję zdarzeń. Sąd nie bada również, czy zamieszczona wiadomość w artykule jest nieścisła 
lub nieprawdziwa. Z tego też względu w niniejszym Biuletynie zamieszczamy sprostowanie Henryka Palczewskiego. Jednocześnie informujemy, 
że w/wym. został wezwany przez Wójta do zamieszczenia 10 sprostowań w wydawanych przez niego publikatorach, czego nie uczynił, więc 
sprawą zajmie się sąd.

CO PRZED NAMI
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KALENDARZ  IMPREZ NA GRUDZIEŃ 2015
DATA GODZ. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE

So, 05.12.2015 14:00 Kiermasz przedświąteczny ZKP o. Dębogórze-Kosakowo
Checz Nordowych Kaszubów  

w Kosakowie
N, 06.12.2015 14:00 Zabawa Mikołajkowa dla Dzieci Wójt Gminy Hala Sportowa w Kosakowie

Cz, 10.12.2015 17.00
Wernisaż malarski Ryszarda Goryszewskiego

(wystawa do 08.01.2016)
Biblioteka  

w Kosakowie
Biblioteka w Kosakowie

Pt, 11.12.2015 17:00 Spotkanie Adwentowe przy Świecach ZKP o. Dębogórze-Kosakowo
Checz Nordowych Kaszubów  

w Kosakowie

So, 12.12.2015 09:00 Turniej Halowej Piłki Nożnej – rocznik 2006 Sztorm Mosty Hala Sportowa w Mostach

So, 12.12.2015 17:00
1. kolejka Zimowej Ligi Futsalu  

o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
Wójt Gminy

Hala Sportowa  
w Mostach

Pn, 14.12.2015 18:00 Spotkanie z Kolędą
Wójt Gminy,  

Chór Morzanie
Dom Kaszubski  
w Dębogórzu

Wt, 15.12.2015 17:00
Wieczór Świąteczny i rozstrzygnięcie

XII Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
Wójt Gminy,

Biblioteka  w Kosakowie
Dom Kultury  

w Pierwoszynie

Kiermasz Świąteczny Gimnazjum w Kosakowie Gimnazjum w Kosakowie

Cz, 17.12.2015
16:00

(17:00)
Kiermasze Świąteczne Szkoły w Gminie Kosakowo

ZSPiSSM w Dębogórzu,  
ZS-P w Mostach, SP  w  Pogórzu

Pt, 18.12.2015 17:00
Wieczorek Seniorów – Gwiazdka mieszkańców 

Pierwoszyna
Wójt Gminy,

Sołtys Pierwoszyna
Dom Kultury  

w Pierwoszynie

So, 19.12.2015 15:30
2. kolejka Zimowej Ligi Futsalu o Puchar Wójta 

Gminy Kosakowo
Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

Śr, 23.12.2015 - 
- N, 03.01.2016

– Zimowa przerwa świąteczna – Szkoły w Gminie Kosakowo

Wt, 29.12.2015 17:00
X Festiwal Kolęd Kaszubskich: 

Puck (N, 27.12.) – Gdynia (Pn, 28.12.) – Pierwoszyno 
(Wt, 29.12.)

Wójt Gminy,
Chór Morzanie

Kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. w Pierwoszynie

K A L E N D A R Z  I M P R E Z

BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesiecznik 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 ostatni tydzień miesiąca. Nakład 4.155 egz.

Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI

ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław

www.argi.pl

- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo  
– tel. 58 660 43 43;

- Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo  
– tel. 58 660 43 00;

- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji  

– tel. 58 620 06 95;
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 
   Problemów Alkoholowych – tel. 58 620 06 95;
- Gimnazjum w Kosakowie – dyrektor Adam Pop,  

tel. 58 679 23 90;

- 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;

- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał 
Juszczyk, tel. 58 665 76 30;

- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – 
dyrektor Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-
Kosakowo – prezes Franciszek Sorn;

- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes 
Hildegarda Skurczyńska;

- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” – prezes Antoni 
Wica, tel. 608 276 893;

- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” – prezes 
Mariusz Wiński, tel. 602 385 709;

- Uczniowski Klub Sportowy „Mosty” – prezes Kazimierz 
Wróbel, tel. 504 005 439;

- 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.

 
Spalanie śmieci truje i rujnuje, także finansowo! 
 

Osoby spalające śmieci w przydomowych piecach często są przekonane że 
„wszyscy tak robią”. Tymczasem, wynika to przede wszystkim ze złych 
przyzwyczajeń. Czas to zmienić! 

Spalanie śmieci na własną rękę jest zabronione i wcale nie jest to wymysł 
ekologów. Z Konstytucji RP jasno wynika, że nie tylko władze ale każdy obywatel 
jest zobowiązany do dbania o ochronę środowiska. W ostatnich latach samorządy 
lokalne dokładnie sprawdzają to, w jaki sposób mieszkańcy wywiązują się                       
z obowiązku przestrzegania sposobów postępowania z odpadami określonymi                
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydanej na jej 
podstawie uchwale rady gminy.  

W przypadku podejrzenia spalania odpadów możliwe są kontrole posesji              
z udziałem funkcjonariuszy policji lub straży gminnej. Osobom, które na gorącym 
uczynku zostaną przyłapane na spalaniu odpadów, grozi kara finansowa                        
w wysokosci do 5 000 zł lub nawet areszt. Bądżmy szczerzy- to się po prostu nie 
opłaca! 
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Źródło: Badanie świadomości i zachowań ekologicznych 
mieszkańców Polski (badanie trackingowe 2014, MŚ) 

Nie spalaj – segreguj! 
 
W oparciu o wyniki „Badania świadomości i zachowań 

ekologicznych mieszkańców Polski” wykonanego na zlecenie 
Ministerstwa Środowiska (MŚ) w październiku 2014r., w przeciągu 
minionych czterech lat odsetek Polaków deklarujących regularną 
segregację odpadów wzrósł z 45 do 68% a co za tym idzie, 
sukcesywnie co roku obniża się odsetek osób niesegregujących,            
lub segregujących sporadycznie.     

Wyniki uzyskane w trakcie badania wskazują więc, że 
zmiana przepisów w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi w połączeniu z zaangażowaniem samorządów                 
w edukację oraz promocję właściwego gospodarowania odpadami 
przynosi zamierzone efekty, choć do ideału jeszcze daleko. 
 Zwiększający się z roku na rok odsetek osób deklarujących 
regularną segregację odpadów komunalnych na terenie naszego 
Związku znacznie większy od średniej krajowej, daje realną szansę 
na ograniczenie jednego z najniebezpieczniejszych w okresie 
zimowym zjawisk, czyli spalania odpadów w domowych 
instalacjach grzewczych. 

W trakcie tego samego badania, pytano także w swojej najbliższej okolicy zauważył Pan/Pani kiedyś m.in. 
zjawisko palenia śmieci w domu lub przy domu? Choć odsetek osób odczuwających skutki spalania śmieci w swoim 
otoczeniu sukcesywnie maleje, to wciąż co piąty z nas deklaruje iż w jego otoczeniu zachodzi to niebezpieczne zjawisko. 

Źródło: Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (badanie trackingowe 2014, MŚ) 
 

Wszyscy wiemy, co jest efektem nieodpowiedniego gospodarowania odpadami, a jednak problem ten powraca co 
roku. Zważywszy na to, co znajduje się w naszych koszach na odpady, można by pomyśleć że ich zawartość stanowi 
doskonały materiał opałowy. Nikt nie zaprzeczy, że kolorowe gazety, folie i plastikowe butelki palą się doskonale, swoją 
wydajnością nie ustępując drewnu czy węglu. Odpady, ze względu na swoją wysoką wartość energetyczną stanowią 
potencjalne i jednocześnie niezwykle groźne źródło ciepła.  
 Niebezpieczeństwo spalania odpadów w domowych piecach wynika przede wszystkich z ich nieprzystosowania 
do tego typu opału. Wąskie przewody kominowe, niskie kominy oraz niska temperatura spalania jaką jesteśmy w stanie 
uzyskać w domowych instalacjach przyczyniają się zarówno do zagrożeń występowania pożarów instalacji jak                          
i wytwarzania niezwykle niebezpiecznego dla naszego zdrowia trującego dymu. Spalane w domowych instalacjach                 
w zbyt niskich temperaturach odpady powodują osadzanie się w przewodach kominowych tzw. krustu sadzowego. Jest 
on mieszaniną sadzy, popiołu i wody. Wskutek jego osadzania się przekrój komina ulega zmniejszeniu i osłabia się jego 
ciąg czego konsekwencje mogą być tragiczne. Gruba warstwa osadzonej sadzy na skutek wysokiej temperatury może ulec 
samozapaleniu. Paląc się, temperatura wewnątrz przewodu kominowego gwałtownie rośnie, a ciśnienie wywołane 
powstałymi gazami rozsadza jego ściany powodując liczne pęknięcia. Możemy temu zapobiec dokonując regularnych 
przeglądów instalacji oraz, rzecz jasna- opalać materiałami do tego przeznaczonymi.  
 Podczas spalania odpadów w zbyt niskich temperaturach (czyli w domowych piecach) powstaje wiele 
szkodliwych związków, których stężenie aż 1000-krotnie przekracza dopuszczalne normy. Co gorsza, pył, gaz  i para            
z kominów unosi się bardzo nisko nad ziemią i szybko na nią opada, wzbogacając spożywane przez nas rośliny                              
w niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Nawet, jeśli unikniemy bezpośredniego kontaktu z substancjami unoszącymi 
się w powietrzu, trafią one do naszego organizmu wraz z pożywieniem, w  myśl zasady że „nic w przyrodzie nie ginie”.  

SPALANIE ODPADÓW JEST MOŻLIWE TYLKO W SPECJALNYCH, PROFESJONALNYCH 
ZAKŁADACH POSIADAJĄCYCH INSTALACJE OCZYSZCZAJĄCE SPALINY ! 

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 
 
 



EVVIVA L’ARTE – TEATR MŁODZIEŻOWY 
GMINY KOSAKOWO

19 premier w 8 lat. W rozmaitych zajęciach, 
warsztatach, próbach udział wzięło w sumie 
ponad 200 osób. Ambitny, bezkompromisowy, 
twórczy. Jego wyjątkowość podkreślają zarówno 
specjaliści, jak i wierna publiczność.  

Od 8 lat wzrusza, bawi, uczy. Działa niczym 
mini-instytucja kulturalna, która – pod kierunkiem dr. Karola Dettlaffa 
– jednoczy młodzież wokół wspólnej pasji – tworzenia Sztuki przez 
wielkie S. 

Najważniejszy polski dramat? Proszę bardzo (Dziady - 30.10.2015 
r.). Najsłynniejsza powieść XIX wieku? Damy radę! (Mistrz i Małgorzata 
- 14.11.2014 r.) Komedia wszechczasów? Kolejne wyzwanie (Świętoszek 
- 1.5.2011 r.). Egzotyczna Mahabharata? Czemu nie? Autorskie scenariusze? 
Szalona i wyrafinowana Wyspa surykatek, pełna grozy, komizmu oraz lokalnego 
kolorytu Bestia z Beki. Albo niezwykłe Rytuały, które otrzymały Dechę – nagrodę 
Festiwalu Amatorskich Zespołów Teatralnych w Elblągu. Humor i powaga. Śmiech 
od ucha do ucha i szczere łzy. Jednym słowem – teatr z prawdziwego zdarzenia. 
Każda nowa premiera jest niezwykłym wydarzeniem w Gminie i doświadczeniem 
kulturalnym przyciągającym zawsze komplet widowni. Kolejne spektakle są 
szeroko komentowane oraz przeżywane przez wierną publiczność. O społecznym 
oddziaływaniu sztuk przygotowanych przez nasz Teatr poświadczyć może 
chociażby fakt, iż do zgoła nierzadkich przypadków należą sytuacje, w których 
stali bywalcy teatralni z Gminy posługują się cytatami zaczerpniętymi wprost 
z przedstawień. I nie tylko zresztą oni. Młodzi aktorzy występowali również 
na deskach teatrów w Gdyni, Elblągu i Litwie, osiągają sukcesy w konkursach 
recytatorskich oraz poetyckich w skali ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Jedna  
z najnowszych premier naszego Teatru – adaptacja Mistrza i Małgorzaty, znalazła 
się w wypisie najważniejszych teatralnych adaptacji Bułhakowskiej powieści 
w roku 2014  w Europie obok profesjonalnych teatrów z Moskwy czy Londynu 
(adres strony: www.masterandmargarita.eu).
To teatr moich marzeń – twierdzi Lidia Mikulska, niezapomniana Pani Rollison  
z Dziadów – Z takim Teatrem ciężko się rozstać  mówią z kolei Paweł Flatau 
i Krzysztof Stromski, nie-kwestionowane gwiazdy teatralne Gminy 
Kosakowo – ale wiadomo, przyjdzie taki moment. Matura, studia, pierwsze 
wielkie miłości, praca zawodowa, w przypadku Krzysia sport na poziomie 
wyczynowym – nie do pogodzenia. Jesteśmy jednak przekonani, że po 
50 latach, gdy będziemy już starzy, a Pan Karol bardzo stary, zrobimy 
wspólnie najlepszy teatr seniora w Polsce. Tak jak niepowtarzalny  
jest nasz Teatr Młodzieżowy. 

Polecamy stronę internetową Teatru: www.teatr.kosakowo.com oraz 
fanpage na Facebooku:   
https://www.facebook.com teatrmlodziezowygminykosakowo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

G M I N A  K O S A K O W O  /  S Ą  TA K I E 

„Gmina Kosakowo – są takie miejsca, 
są tacy ludzie…”

Sprostowanie Henryka Palczewskiego do artykułu w Biuletynie Gminnym Kosakowo Nr 1/2015

,,Informacja zawarta w odezwie pt. ,,Szanowni Mieszkańcy” Biuletyn Gminny Nr 1/2015, odnosząca się do 
Henryka Palczewskiego, iż jego ,,wszystkie działania nakierowane są na destrukcję Gminy” są nieprawdziwe. 
Zgodnie ze słownikiem języka polskiego destrukcja to: niszczenie, zniszczenie, rozpad. Moje działania polegają 
jedynie na informowaniu i przedstawianiu dokumentów dotyczących gminy i nie są to działania zmierzające do 
zniszczenia czy też rozpadu gminy Kosakowo. Działania moje są zgodne ze statutem Stowarzyszenia Mieszkańców 
Gminy Kosakowo. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że Henryk Palczewski ,,na potrzeby ewentualnych wyborów  
w Kosakowie (...) zajmuje się teraz sprawą finansowania budowy Gimnazjum (czymś trzeba zawrócić w głowie wyborcom)”. 
Budową Gimnazjum oraz jego finansami zajmuję się już od 2011 roku. Pierwsza publikacja ukazała się w ,,Kosakowo bez 
Tajemnic” Nr 2/2012 oraz biorę udział w posiedzeniach sądu w sprawie przeciwko naszej gminie z pozwu o odszkodowanie 
związane z budową Gimnazjum.”
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