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Listopad 2016 r.

GMINNE UROCZYSTOŚCI W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada - w przeddzień Święta Niepodległości, trady-
cyjnie już, Dom Kultury w Pierwoszynie wypełnił się znakomi-
tymi gośćmi, podniosłą atmosferą oraz piękną muzyką. Odbyła 
się Uroczysta Akademia, podczas której Wójt Gminy statuetką 
„Złotego Kłosa” uhonorował kolejne osoby szczególnie zasłu-
żone dla Gminy Kosakowo. To prestiżowe wyróżnienie przy-
znawane jest za kultywowanie tradycji i wartości patriotycz-
nych, promowanie Gminy i jej społeczności, wkład w rozwój 
nauki, kultury i przedsiębiorczości. 

Statuetkę w tym roku otrzymali: Ewa Marek, Mieczysław 
Nadolski, Jacek Grabiński, Sebastian Draga, Michał Kulig,  

Kazimierz Okrój, prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański,  
Tadeusz Siek, Zespół Regionalny Kosakowianie.
Ponadto Wójt, piastujący jednocześnie funkcję Prezesa Hono-
rowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie, wyróżnił 
strażaków OSP i także członków Młodzieżowej Drużyny OSP   
i podziękował im za wkład pracy w działania ratownicze. 
Uroczystość miała wyjątkową oprawę muzyczną: wysłu-
chaliśmy koncertów: Moniki Czalej-Pujol (mezzosopran)  
i  Krystyny Gorzelniak-Pyszkowskiej (fortepian) oraz występu 
Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo pod batutą Zbigniewa Ko-
strzewskiego.
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UChWaŁY PODjĘTE Na XXXI ZWYCZajNEj SESjI RaDY GMINY KOSaKOWO
W DNIU 3 LISTOPaDa 2016 ROKU

 1. Uchwała Nr XXXI/75/2016 w sprawie zmiany Uchwa-
ły Rady Gminy Kosakowo Nr  XI/47/2015 z dnia 28 maja 
2015 roku zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Kosakowo 
Nr LXI/57/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: 
nadania nazw SEZAMKOWA i DYNIOWA ulicom położonym 
we wsi DĘBOGÓRZE na terenie gminy Kosakowo.
2. Uchwała Nr XXXI/76/2016 w sprawie wyrażenia zgody 

na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 1410/28 
obręb Mosty Gmina Kosakowo.

3. Uchwała Nr XXXI/77/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 146/70 
obręb Kosakowo Gmina Kosakowo.

4. Uchwała Nr XXXI/78/2016 w sprawie wyrażenia zgody 
na odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 208/2 
obręb Pogórze Gmina Kosakowo.

5. Uchwała Nr XXXI/79/2016 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ulicy 
Żeromskiego i Derdowskiego.

6. Uchwała Nr XXXI/80/2016 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego działek nr 989/1 i 989/2 w Mostach 
gmina Kosakowo, przy ul. Cisowej.

7. Uchwała Nr XXXI/81/2016 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Pogórze gm.Kosakowo, 
przy ul.Traugutta.

8. Uchwała Nr XXXI/82/2016 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego działki nr 112/19 i 96/10 w Rewie gmina 
Kosakowo.

9. Uchwała Nr XXXI/83/2016 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXXIX/8/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 
lutego 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie miejscowości Rewa i Mechelinki 
w gminie Kosakowo oraz wysokości stawek opłat za 
parkowanie i opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej 
oraz sposobu ich pobierania.

10. Uchwała Nr XXXI/84/2016 w sprawie zmiany uchwały 
w  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2016-2023.

11. Uchwała Nr XXXI/85/2016 w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Kosakowo na rok 2016.

12. Uchwała Nr XXXI/86/2016 w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

OGŁOSZENIE
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) w wykonaniu uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXIV/28/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r.

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek od nr 57/177 do 57/182, od nr 57/161 
do 57/163, od 57/167 do 57/169 i dz. nr 57/194 w Pierwoszynie gm. Kosakowo z uzasadnieniem oraz prognozą 
oddziaływania na środowisko.
Projekt planu udostępniony będzie w dniach od 1.12.2016r. do 30.12.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. 
Żeromskiego 69, p. nr 7 (parter) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
Kosakowo (I piętro) w dniu 8.12.2016r. o godz. 16.00. 
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi na piśmie 
do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2017r. 
Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy  
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) w związku z prowadzonym 
postępowaniem w  sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu 
do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planów na 
środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do 
Wójta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres e-mail: kosakowo@kosakowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2017r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.

       Wójt Gminy Kosakowo
        /-/ Jerzy Włudzik 
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OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIa MIEjSCOWYCh PLaNÓW ZaGOSPODaROWaNIa PRZESTRZENNEGO

Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016, 
poz. 778 ze zm.), oraz na podstawie uchwał z dnia 3 listopada 2016r. Rady Gminy Kosakowo Nr XXXI/79/2016, XXXI/80/2016, 
XXXI/81/2016 i XXXI/82/2016 

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia:
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ulicy Żeromskiego  

i Derdowskiego;
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 989/1 i 989/2 w Mostach gm. Kosakowo;
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze, gm. Kosakowo, przy ul. Traugutta;
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 112/19 i 96/10 w Rewie gmina Kosakowo.
Przedmiotem opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest zmiana warunków 
zagospodarowania oraz zmiana parametrów i wskaźników zabudowy.
Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne mogą zgłaszać wnioski do w/w planów w terminie do dnia 
22.12.2016r.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, lub w Biurze Obsługi Klienta 
z podaniem nazwy wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o przystąpieniu do opracowania prognozy 
oddziaływania na środowisko do w/w projektów planów zagospodarowania przestrzennego w celu przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Uwagi i wnioski zgodnie z art.40 w/w ustawy mogą być składane w terminie do dnia 22.12.2016r. w formie pisemnej 
na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, ustanie do protokółu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym (adres e-mail: kosakowo@
kosakowo.pl).
Zgodnie z art.41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu, pozostaną bez 
rozpatrzenia. 
         Wójt Gminy Kosakowo
                                  /-/ Jerzy Włudzik 

aKTYWNY POWIaT PUCKI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie poszukuje osób chętnych do udziału w projekcie „Aktywny 

Powiat Pucki” Celem głównym tego projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym.
W ramach trwającego już projektu dla uczestników oferowane są bezpłatne kursy zawodowe. W najbliższym czasie 
planowane jest utworzenie nowych grup uczestników na kursy: 
- recepcjonista i pracownik zieleni/ogrodnik.
Ponadto istnieje możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem zainteresowanych. Kontakt 
osobisty w siedzibie GOPS lub pod nr tel. (58) 620 82 02, 884-024-535.

PODPISaNIE LISTU INTENCYjNEGO W SPRaWIE BUDOWY  
„DROGI TRZECh POWIaTÓW”

3 listopada br. Wójt Gminy Jerzy Włudzik, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech 
Szczurek oraz Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny podpisali List Intencyjny w 
sprawie budowy „Drogi Trzech Powiatów”. Przyszła inwestycja ma połączyć ulice:  
I  Dywizji Wojska Polskiego w Rumi z rejonem skrzyżowania ulic Rajskiej i Długiej 
oraz Dębogórską w Gminie Kosakowo z  ulicą Pucką w Gdyni. Droga jest niezbędna 
do skomunikowania terenów inwestycyjnych w obszarze Doliny Logistycznej. 

Podpisanie Listu Intencyjnego ma na celu wspólne stworzenie dokumentacji 
oraz pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

ODPOWIEDŹ POCZTY POLSKIEj Sa Na SKaRGĘ DOTYCZĄCĄ OPIESZaŁOŚCI W DORĘCZaNIU 
PRZESYŁEK

W odpowiedzi na skargę Wójta Gminy skierowaną do Poczty Polskiej S.A. spowodowanej odczuwalną dla mieszkańców 
opieszałością w doręczaniu przesyłek na terenie naszej gminy, otrzymaliśmy odpowiedź, iż spowodowane one były 
...”przejściową trudnością w zapewnieniu obsady kadrowej w służbie doręczeń, co przyznaję, nie powinno być w żadnej 
mierze odczuwalne przez naszych Klientów. Z uwagi na powyższe, zostały podjęte działania organizacyjne mające na celu 
poprawę istniejącego stanu rzeczy...Przekazując powyższe, za wszelkie niedogodności i utrudnienia związane ze zgłoszoną 
sprawą raz jeszcze uprzejmie przepraszam wyrażając nadzieję, że dalsze korzystanie z naszych usług będzie przebiegać bez 
zastrzeżeń”.  
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„PROGRaM RODZINa 500+
Przypominamy, że każdy kto ma przyznane prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko 

zobowiązany jest do poinformowania Biura Polityki Społecznej w Kosakowie o fakcie uzyskania dochodu. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (58) 732-50-16.”

UTRZYMaNIE DRÓG GMINNYCh
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. w Kosakowie informuje, że w sezonie zimowym 2016-2017 

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 Kosakowo PP MAJA Maria Bigott,  
ul. Kaszubska 16, 81-198 Pierwoszyno, tel. 781-911-112 lub 58/679-15-08

• Rejon nr 3 obejmujący 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

UWaGa NaDChODZI ZIMa
W związku ze zbliżającą się zimą i związanymi z nią zjawiskami w postaci ostrych mrozów, czy intensywnych opadów 

śniegu zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia wielu osób np. bezdomnych, niepełnosprawnych, czy 
starszych i samotnych.

Przypominamy i prosimy mieć na uwadze, że wszystkie służby lokalne gminy Kosakowo tzn. pracownicy socjalni, 
pracownicy służby zdrowia, Straż Gminna i Policja służą pomocą osobom, których życie z powodu warunków zimowych 
może być zagrożone.

 Zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wzmocnienie opieki domowej nad bliskimi sobie ludźmi o ograniczonej 
samodzielności życiowej, bądź też zwrócenie uwagi na najbliższych sąsiadów; jak i zwiększenie stopnia wrażliwości 
społecznej na sytuację rodzin lub osób, które mogą być dotknięte tragicznymi skutkami zimy.

Szczególna w tej sytuacji uwaga i troska może zapobiec nieszczęściom, przemarznięciom, bądź śmierci. 
Bliższych informacji udziela: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo - Tel. (58) 620-

82-02, Straż Gminna - Tel. (58) 620-82-48, 606-428-652, 696-486-517, 696-486-518, Ośrodek Zdrowia Kosakowo -  
Tel. (58) 679-13-23.

POLICjaNCI DZIECIOM - O BEZPIECZEńSTWIE Na DRODZE I NIE TYLKO 
W piątek 28 października 2016r. dzielnicowi  

z Komisariatu Policji w Kosakowie asp. szt. Sławomir 
Chyła oraz asp. Arkadiusz Kupczak spotkali się 
z uczniami klas pierwszych gminnych szkół 
podstawowych. Pogadanka tematyczna dotyczyła 
zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły 
i poza szkołą, zachowań wobec psa, przyjęcia 
bezpiecznej postawy w sytuacji ataku przez 
zwierzę. Policjant omówił zasady poruszania się po  
szosie, chodniku i podczas jazdy rowerem. Podkreślił, 
jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które 
każdy uczeń powinien posiadać. Mundurowy zwrócił 
uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na 
dzieci w kontaktach z obcymi, omówił jak ich unikać. 

Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, 
odgrywali role, dzielili się swoimi spostrzeżeniami 
i doświadczeniami oraz zadawali pytania 
na nurtujące ich zagadnienia. Każdy uczeń 
kl. I  otrzymał z  rąk dzielnicowego „MÓJ ELEMENTARZ  
BEZPIECZEŃSTWA” opracowany przez Komendę Powiatową 
Policji w  Pucku.

Dziękujemy Policji za tego typu działania, mające 
wyrobić wśród najmłodszych właściwe nawyki zachowań 
oraz uświadomić im z jakimi zagrożeniami mogą  
się spotkać.
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         PROGRaMU POZDRO! W GMINIE KOSaKOWO
Informujemy, że 4 listopada br. Wójt Jerzy 

Włudzik w imieniu Gminy Kosakowo podpisał 
umowę o współpracy z Fundacją Medicover. 
Dzięki współpracy uczniowie klas I gimnazjum 
są w bieżącym roku szkolnym - w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki 

Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! - zapraszani do udziału  
w bezpłatnych badaniach przesiewowych. 

Badania - za zgodą rodziców - realizowane będą na terenie szkoły, 
trwać będą ok. 20 min. i obejmą: ocenę ostrości widzenia, postawy ciała 
wraz z badaniem płaskostopia za pomocą podoskopu komputerowego, 
sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i  składu ciała oraz pomiar 
ciśnienia tętniczego. Wszystkim uczniom, którzy znajdą się w  grupie 
ryzyka chorób cywilizacyjnych i  cukrzycy typu 2 oraz ich rodzinom 
Fundacja Medicover oferuje bezpłatny udział w 2-letniej opiece 
prowadzonej przez zespół specjalistów: lekarza, specjalistę od 
aktywności fizycznej, dietetyka i psychologa. Gmina Kosakowo 
dołączyła do Programu PoZdro! już w ubiegłym roku szkolnym. 

Program PoZdro! Fundacji Medicover został objęty patronatem 
honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej za podnoszenie 
świadomości dotyczącej chorób cywilizacyjnych, profilaktyki, promocji 
zdrowego stylu życia wśród młodzieży, a także zaangażowanie 
szerokiego środowiska szkolnego w kampanię prozdrowotną, w tym 
uczniów i nauczycieli.

Zapraszamy do obejrzenia Prezentacji Programu PoZdro! przygo-
towanej specjalnie dla Państwa: https://vimeo.com/138510473

„GDYNIa I PÓŁNOCNE KaSZUBY ZaWSZE W SMaK” – WSPÓLNa PROMOCja
Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „Norda” zaprezentowało nowy projekt 

„Gdynia i Północne Kaszuby zawsze w smak” zrealizowany w ramach współpracy gmin i powiatów zrzeszonych  
w Forum. Podczas konferencji prasowej przygotowanej w Halach Targowych w Gdyni, można było zapoznać się z folderem 
promującym nasz region poprzez tradycyjną kuchnię i regionalne produkty. Wśród wymienionych znajdziemy m.in. miody  
z Pasieki Dębowej z Dębogórza, której produkty prezentował podczas konferencji właściciel, pan Krzysztof Kamiński. 
Aplikację mobilną „Gdynia i Północne Kaszuby” można nieodpłatnie pobrać z   Google Play  i   appStore. Papierowy folder 
dostępny jest w informacjach turystycznych poszczególnych gmin, także w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 24.

Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Norda powstało w 2011 roku, by ułatwić współpracę 
pomiędzy gminami Kaszub Północnych. Dziś zrzesza 24 podmioty, wśród nich Gminę Kosakowo.

SPOTKaNIE GRUPY PaW KOSaKOWO
Wszystkie Panie, które planują założyć własną firmę lub już ją mają, a także te, które 

zastanawiają się nad zmianą swojej kariery zawodowej zapraszamy na kolejne spotkanie grupy 
wsparcia biznesowego  dla  kobiet  PAW  Kosakowo. WSTĘP WOLNY! 
Już niedługo święta, więc spotkanie grupy też będzie miało świąteczny charakter. Przy kawie  
i ciasteczkach panie będą mogły zaprezentować czym się zajmują, co jest ich pasją.  

Poznajmy się bliżej! 
Jeżeli macie własne wyroby, ciekawą ofertę lub produkt na sprzedaż - to przynieście. Niech to spotkanie stanie się naszym 

małym kiermaszem świątecznym. Zapraszamy 8 grudnia br. na godz. 18 do Domu Kultury w Pierwoszynie.
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PRZEDSTaWIaMY SYLWETKI NaGRODZONYCh STaTUETKĄ ZŁOTY KŁOS’2016

MIECZYSŁaW NaDOLSKI - mieszkaniec Dębogórza, z zawodu 
monter aparatury radiowo-telewizyjnej, niemniej jednak całe życie 
związany z pracą na roli. Już od niespełna 60 lat prowadzi 30-hektaro-
we gospodarstwo rodzinne, specjalizując się w produkcji ziemniaków  
i hodowli krów (w przeszłości również owiec oraz świń). Współzałoży-
ciel i  członek lokalnego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
Razem z   małżonką Teresą dochowali się trojga dzieci: dwóch córek  
i syna. W wolnym czasie oddaje się czytaniu książek, zwłaszcza  
historycznych.  

jaCEK GRaBIńSKI - mieszkaniec Mechelinek, związa-
ny od 1968r. z rybołówstwem. Początkowo na łódkach ro-
dzinnych w Obłużu i Mechelinkach, później - kultywując 
tradycje rodzinne - zakupił swoje własne trzy łodzie ry-
backie. Jako rybak wypływał również na kontrakty, m.in. 
w Morskim Instytucie Rybackim. W tym czasie opłynął 
niemalże cały świat - najbardziej w pamięci utkwiły mu 
piękne krajobrazy Wysp Kanaryjskich, Nowej Zelandii, An-
tarktydy, Francji oraz Hiszpanii. Wraz z małżonką Teresą, ak-
tywnie pomagającą panu Jackowi w pracy rybaka, mają dwóch  
synów, którzy obecnie kontynuują rodzinne zamiłowanie do  
rybołówstwa.   

SEBaSTIaN DRaGa – mieszkaniec Dębogórza. Absolwent 
Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Nawigacji i Uzbro-
jenia Okrętów. Żołnierz zawodowy od 1991 r. Kultywuje w ten 
sposób tradycje rodzinne, bowiem jego ojciec też był żołnie-
rzem. Pasjonat i popularyzator historii. Autor licznych publikacji 
popularno-naukowych poświęconych II wojnie światowej, w tym 
również Obronie Kępy Oksywskiej. Zainspirował sprowadzenie 
do Gminy Kosakowo programu Było… nie minęło. Konsultant 
przy produkcji licznych filmów historycznych, m.in.: Wałęsa, Mia-
sto 44, Czarny Czwartek, Tajemnica Westerplatte. Pomysłodawca  
i organizator imprez o charakterze historyczno-kulturalnym 
w Dębogórzu, na terenie Gminy Kosakowo i nie tylko. Twórca 
mobilnej wystawy poświęconej Obronie Wybrzeża. Aktywnie 
współpracuje z trójmiejskimi muzeami.    

EWa MaREK – mieszkanka Kosakowa, z zawodu kraw-
cowa; po ukończeniu szkoły założyła zakład krawiecki, 
który prowadziła przez dwadzieścia pięć lat i także przez  
15 lat cieszący się dużym powodzeniem sklep Marko w Ko-
sakowie, w którym przygotowała do zawodu wiele uczen-
nic. W 2013 r. zajęła III miejsce w konkursie na najlepszy 
sklep powiatu puckiego. Pani Ewa to szczęśliwa żona, matka 
dwójki dzieci: syna i córki, oraz babcia czworga wnucząt.  
W wolnych chwilach oddaje się swoim pasjom: ogrodnictwu  
i podróżom, zwłaszcza po terenach leśnych.  
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MIChaŁ KULIG - pochodzi z Krakowa. Absolwent Szkoły 
Chorążych Pożarnictwa w Krakowie oraz Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Od 1989 r. zawodowo związany z pożar-
nictwem. Przez 15 lat pracował jako dowódca zmiany w gdyń-
skiej straży pożarnej. W tym okresie uczestniczył i dowodził  
w ponad tysiącu akcji ratowniczo-gaśniczych tej jednostki. Od 
2007 r. pracuje jako Dowódca Służby Ratowniczej w Stoczni 
Marynarki Wojennej Gdyni. Z Gminą Kosakowo związał się  
w  1998 r. Pełni u  nas funkcję Komendanta Gminnego Ochrony 
Przeciwpożarowej, koordynując działania Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej oraz dba o  bezpieczeństwo pożarowe obiektów 
gminnych oraz imprez masowych. Członek Zarządu OSP Ko-
sakowo oraz Zarządu Miejsko-Gminnego i    Zarządu Powiato-
wego Ochotniczych Straży Pożarnych w  Pucku. Ojciec trzech 
synów. W wolnych chwilach poświęca się swoim pasjom:  
tenisowi i  motorowodniactwu.

KaZIMIERZ OKRÓj - od urodzenia mieszka w Redzie. Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Wraz 
z synem prowadzi firmę budowlaną, specjalizującą się w wykonywaniu instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych  
i pozostałych instalacji budowlanych. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz lokalnego samorządu. Od roku 1994 jest rad-
nym Miasta Reda. Już w III kadencji Rady Miejskiej pełnił funkcję Przewodniczącego, piastując ją nieprzerwanie w kadencji  
V, VI i VII. Doprowadził do realizacji wielu ważnych 
inwestycji miejskich. Aktywnie działa na rzecz 
Koła Emerytów i Rencistów, Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. 
Od roku 2014 sprawuje funkcję Prezesa Zarządu 
Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów  
Pomorza. Swoje doświadczenie inżynieryjne i in-
westycyjne wykorzystuje również we współpracy  
z Gminą Kosakowo. Doprowadził do zorganizowa-
nia spotkania Forum na terenie naszej Gminy.
Czynnie wspiera działalność kulturową i sporto-
wą w Gminie Kosakowo. Pasjonuje się sportem,  
a jako zapalony myśliwy prawie każdą wolną chwi-
lę spędza w lesie. Jest żonaty, ma czworo doro-
słych dzieci oraz trójkę wnucząt.

Prof. dr hab. n. med. ROMUaLD OSZańSKI - absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Zakładu 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego, specjalizacje: dermatolog, alergolog, medycyna mor-
ska i tropikalna oraz medycyna estetyczna. Jest konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny morskiej, hiperbarycznej  

i tropikalnej. Wieloletni lekarz nurkowy z kwali-
fikacją mistrzowską nurka. W 1998 r. w Toronto  
i Halifaxie (Kanada) ukończył szkolenie z medycyny 
nurkowej dla lekarzy NATO. Autor specjalistycznych 
publikacji naukowych, redaktor naukowy i współau-
tor licznych podręczników. Członek wielu komite-
tów i towarzystw naukowych. W Gminie Kosakowo 
mieszka od 2001 roku. Pasjonat narciarstwa, pły-
wania i żeglarstwa, przejawia również zaintereso-
wania kulturoznawcze. Uczestniczy w tzw. białych 
niedzielach organizowanych na terenie naszej Gmi-
ny. Żona Grażyna jest radcą prawnym, absolwentką 
Uniwersytetu Łódzkiego. Syn Łukasz i synowa Aure-
lia – również radcowie prawni. Ma dwoje wnucząt.  
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TaDEUSZ SIEK - bezpośrednio po zakoń-
czeniu studiów założył pierwszą prywatną 
firmę, specjalizującą się w produkcji wysokiej 
jakości sadzonek roślin, w szczególności ger-
ber. W 1976r. utworzył spółkę Vitroservice  
i zbudował laboratorium kultur tkanko-
wych, które w ciągu 12 lat stało się jednym 
z największych tego typu laboratoriów, 
zatrudniając ok. 100 osób. Cała produk-
cję była kierowana na eksport. W latach 
dziewięćdziesiątych zakupił upadający 
kombinat ogrodniczy w Suchym Dworze, 
który wyremontował i skomputeryzował. 
Na terenie 13 hektarów pod szkłem, pro-
dukowano rocznie kilkadziesiąt mln ro-
ślin. Całość produkcji była zrobotyzowana  
i sterowana komputerowo, co pozwalało 
zagwarantować jakość i efektywność. Za-
trudniał przy nowoczesnej linii produkcyj-
nej łącznie 100 osób, głównie mieszkanki 
Gminy Kosakowo i okolic. W kolejnych latach założył: spółkę VTS Clima, spółkę deweloperską TS Invest-Tesoro,  
TS Development, spółkę Enbio, spółkę FASC, TS Group. Na przestrzeni 25 lat działalności na terenie gminy wybudował  
4 nowoczesne fabryki i zatrudniał łącznie w szczytowym okresie ok. 300 osób. Obecnie działa nowoczesna fabryka  
w  Dębogórzu. Prowadzi działalność deweloperską w Suchym Dworze budując osiedle stwarzające bezpieczną przestrzeń  
do życia o najwyższym standardzie. 

ZESPÓŁ KOSaKOWIaNIE – zespół powstał przy Zrze-
szeniu Kaszubsko-Pomorskim oddział Dębogórze-Kosa-
kowo w październiku 2011 r. Prowadzi go utalentowany 
muzyk Tadeusz Korthals. Zespół wykonuje głównie utwory 
kaszubskie, również autorskie. Ma na koncie dwie debiu-
tanckie płyty, a obecnie pracuje nad trzecią – jubileuszową. 
W składzie zespołu znajdują się pasjonaci śpiewu, folkloru 
i tradycji kaszubskich. Do największych sukcesów Kosako-
wian zaliczyć można m.in.: wyróżnienie i nagrodę specjalną 
Związku Miast i Gmin Morskich podczas Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych w Wierzchucinie w 2013 r., Bursztynowe-
go Skowronka na Festiwalu Pieśni Kaszubskich Kaszebscze 
Tóne w Swarzewie w 2016 r., I miejsce na Festiwalu Kolęd 
Kaszubskich w Pierwoszynie w 2014 r. Zapewniają oprawę 
uroczystości gminnych. Miejscem prób i występów Zespołu 
jest siedziba lokalnego oddziału ZKP – kosakowska Checz.
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  W hOLDZIE PŁK STaNISŁaWOWI DĄBKOWI 
23 października br. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w hołdzie  

płk. Stanisławowi Dąbkowi (pośmiertnie awansowanemu na stopień generała brygady),  
bohaterskiemu dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża podczas kampanii wrześniowej 1939r. 
oraz wszystkim pozostałym bohaterom Obrony Kępy Oksywskiej

Tablicę odsłonili: dowódca Centrum Operacji Morskich wiceadmirał Stanisław Zarych-
ta, wójt gminy Jerzy Włudzik, prezes Krajowego Związku Piłsudczyków RP generał Związ-
ku Stanisław Władysław Śliwa oraz przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki.  
Na uroczystości obecni byli również m.in. zastępca komendanta Portu Wojennego w Gdyni 
kmdr por. Jarosław Wypijewski, prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. Daniel 
Duda, dyrekcja oraz uczniowie szkół gminnych wraz z pocztami sztandarowymi, członkowie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddz. Dębogórze-Kosakowo. 
W ten sposób społeczność gminna dała Pułkownikowi Stanisławowi Dąbkowi wyraz pamięci 
i najgłębszej wdzięczności.

Pułkownik Stanisław Dąbek już podczas I wojny światowej w 1914 roku został powołany do 
służby w piechocie cesarskiej i królewskiej Armii, następnie skierowano go do szkoły dla ofi-
cerów rezerwy. Wkrótce otrzymał stopień podporucznika i   został wysłany na front. Podczas 

walk w Karpatach został ciężko ranny. Po rehabilitacji do końca wojny walczył we Włoszech. Pod koniec 1918r. zgłosił się do 
Wojska Polskiego. Wziął udział w wojnie z Ukraińcami i bolszewikami. Był kolejno dowódcą II batalionu 14 Pułku Piechoty oraz  
w 8 i 7 Pułku Piechoty Legionów.
W przededniu II wojny światowej pod koniec lipca 1939r. został 
wyznaczony na dowódcę Morskiej Brygady Obrony Narodowej 
i Lądowej Obrony Wybrzeża. Podjął aktywne prace nad umoc-
nieniem pozycji obronnych i wzmocnieniem uzbrojenia podle-
głych mu jednostek. Podczas kampanii wrześniowej dowodził 
aktywnie całością sił lądowych zgromadzonych wokół Gdyni. 
Wobec przeważających sił Wehrmachtu i odcięcia wojsk pol-
skich na Wybrzeżu od pozostałej części kraju, podjął decyzję o 
ewakuacji na Kępę Oksywską. Wieczorem 19 września 1939, 
w obliczu nieuchronnej klęski, odebrał sobie życie strzałem 
w głowę. Skromną uroczystość pogrzebową poprowadził ks. 
Władysław Miegoń – pierwszy kapelan Marynarki Wojennej.  
W 1957 roku na jego grobie na Cmentarzu Obrońców Wybrze-
ża w Redłowie została odsłonięta płyta nagrobna z wyrytymi 
słowami „Pokażę Wam jak Polak walczy i umiera”.
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TERaZ KaSZUBY 
4 listopada w Mechelinkach odbyła się XIII Gala wręczenia Tytułu Letniej Stolicy Kaszub 2016. 

Tym razem ten prestiżowy tytuł przypadł gminie Chmielno. 
W czasie imprezy miała miejsce również 

inauguracja nowego projektu. Po raz pierwszy 
wręczono tytuły i godło TERAZ KASZUBY, 
które powstały z myślą o promocji regionu 
i które będą przyznawane dwa razy w roku. 
Godło „Teraz Kaszuby” może dostać każdy, 
kto promuje kulturę Kaszub i działa na tym 
terenie. 

Pierwszymi laureatami byli: z certyfikatem 
nr 1 Poseł RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk, 
nr 2 Referat Kultury, Sportu, Turystyki  

i Rekreacji w gminie Kosakowo (tytuł został złożony na ręce kierownika 
referatu Krzysztofa Andruszkiewicza), nr 3 Józef Franciszek Wójcik – 
pisarz oraz publicysta kaszubski. 

Wręczono także medale honorowe za krzewienie kultury kaszu-
bskiej: Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Chmielnie Edycie 
Klasa oraz Prezes ZKP oddział Chmielno Brygidzie Michalewicz.

Patronat honorowy nad tegoroczną galą objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz posłowie na 
Sejm RP Dorota Arciszewska – Milewczyk i Janusz Śniadek.

Gmina wyróżniona w XVII edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu
Miło nam poinformować że w XVII edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu otrzymaliśmy jako Gmina  

wyróżnienie pn. Inwestor na Medal. Wyróżnienie przyznano za rozwój własnej bazy sportowej i zarazem infrastruktury  
sportowo-rekreacyjnej województwa, za wkład w rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej 
oraz inicjatywę budowy nowoczesnego Centrum Sportowego w Kosakowie.

Samo Centrum zostało wyróżnione jako Sportowy Obiekt Roku 2016. Tytuł przy-
znawany jest przez Klub Sportowa Polska w ramach programu „Budujemy Spor-
tową Polskę” za wyróżniającą się architekturę, konstrukcję, a także zastosowane 
rozwiązania materiałowe, technologiczne i funkcjonalne. 

W Centrum Sportowym w Ko-
sakowie zastosowano m.in. in-
stalację solarną składającą się ze 
155 kolektorów płaskich, nowego 
systemu kontrolowanej wentyla-
cji z odzyskiem ciepła. System nie 
tylko zapewnia dopływ świeżego 
powietrza do wnętrza budynku. 
Dzięki skutecznym filtrom oczysz-
cza powietrze 

DZIEń NIEPODLEGŁOŚCI W KOSaKOWIE
Jak co roku 11 listopada świętowaliśmy w gminie odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. W kościele p.w. św. Antoniego Pa-
dewskiego w Kosakowie została odprawiona msza św. w in-
tencji ojczyzny, w asyście Marynarki Wojennej złożono kwiaty 
pod pomnikiem „Pamięci tutejszych księży, nauczycieli i miesz-
kańców zamordowanych przez hitlerowców w lasach Piaśni-
cy i obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej” 
przy kościele w Kosakowie oraz pod Pomnikiem Józefa Klebby  
w Kosakowie. O oprawę muzyczną zadbał chór „Morzanie”.
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X FESTIWaL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEj 

22 i 23 października w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie rozbrzmiewała muzyka wojskowa. Odbył się  
X Festiwal Piosenki Żołnierskiej Kosakowo’2016 o Złoty Buzdygan, impreza ku czci Obrońców Kępy Oksywskiej.  
Organizatorami Festiwalu byli: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział  
Dębogórze-Kosakowo, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Arcybiskup Metropolita Gdański gen. Sławoj Leszek 
Głódź oraz Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego wiceadm. dr Stanisław Zarychta. Gościem 
specjalnym imprezy był Zespół Wokalny ,,Siedemnastka” działający przy Klubie Wojskowym 17 WBZ w Wędrzynie. Kolejna 
edycja Festiwalu przyciągnęła wokalistów i zespoły m.in. z Gminy Kosakowo, Trójmiasta, Rumi, Wejherowa, Żagania, Słupska, 
Mińska Mazowieckiego czy Dąbrowy Górniczej. To doroczne święto piosenki żołnierskiej oraz patriotycznej przebiegało dwu-
etapowo: w sobotę 22 października odbyły się przesłuchania konkursowe, a w niedzielę 23 października – Koncert Galowy. 
Jury w składzie: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik – przewodniczący Jury, pomysłodawca Festiwalu; por. mar. Marcin Grzy-
wacz – zastępca dowódcy – Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej; Krystyna Gorzelniak-Pyszkow-
ska – pianistka, kameralistka, pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku; Elwira Worzała – pisarka, pedagog muzycz-
ny, prezes Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli i Bibliotekarzy Szkół Polskich; Franciszek Sorn – prezes Zrzeszenia  
Kaszubsko-Pomorskiego oddział Dębogórze-Kosakowo w latach 2013-2016; Katarzyna Bierecka – studentka lat magisterskich 
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Weronika Korthals-Tartas – wokalistka, gwiazda piosenki ka-
szubskiej, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
• Grand Prix i Złoty Buzdygan – Wiktor Gabor (Mosty)
• Nagroda Specjalna Prezesa Krajowego Związku Piłsudczyków RP -Stanisława Władysława Śliwy – Sebastian Dudzik (Dąbro-

wa Górnicza)
Kat. dorośli – soliści - I miejsce – Klaudia Groth (Rumia); I miejsce – Weronika Pryczkowska (Gdynia); II miejsce – Sebastian Du-
dzik (Dąbrowa Górnicza); III miejsce – Ewelina Machalewska (Rumia); wyróżnienie – Agata Michta (Dąbrowa Górnicza).
Kat. dorośli – zespoły - I miejsce – Zespół ,,Wokal” (Kosakowo); I miejsce – Zespół ,,Etta” (Rumia); II miejsce – Zespół ,,Reversed” 
(Gdynia); III miejsce – Zespół ,,Wiarusy” (Słupsk)
Kat. młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – soliści - I miejsce – Weronika Walenciak (Gdynia); II miejsce – Julia 
Łabuda (Żagań); III miejsce – Barbara Majewska (Mińsk Mazowiecki); III miejsce – Amelia Rydzyńska (Gdynia)
Kat. młodzież szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – zespoły- I miejsce – Zespół ,,Granda” (Gdynia); II miejsce – Zespół 
,,Reling” (Gdynia); III miejsce – Zespół Wokalny Gimnazjum w Kosakowie; III miejsce – Zespół ,,Luz” (Gdynia)
Statuetki Ministra Obrony Narodowej - I miejsce – Wiktor Gabor (Mosty); II miejsce – Zespół ,,Etta” (Rumia); III miejsce – Zespół 
,,Granda” (Gdynia)
Wyróżnienia, pamiątkowe albumy i plecaki ufundowane przez Ministra Obrony Narodowej - Martyna Białko (Żagań); Julia 
Łabuda (Żagań); Julia Romanowska (Rumia); Zespół ,,Reversed” (Gdynia); Zespół ,,Reling” (Gdynia)

W czasie Koncertu Galowego niespodzianką był występ członków Jury: Krystyny Gorzelniak-Pyszkowskiej oraz Katarzyny Bierec-
kiej. Imprezę prowadził Krzysztof Andruszkiewicz. Gratulujemy laureatom i pozostałym uczestnikom Festiwalu oraz dziękujemy 
licznie zgromadzonej publiczności. 
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POŻEGNaNIE

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…” - Ks. Jan Twardowski

Nie tak dawno w Biuletynie Gminnym w cyklu „Gmina – Kosakowo – są takie miejsca, 
są tacy ludzie…” przedstawialiśmy Państwu sylwetkę kmdr. dr. hab. inż. Ignacego Gloza – 

Dziekana Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Akademii Marynarki  
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Doktora nauk technicznych w specjalno-
ści hydroakustyka, tytułu nadanego przez radę Wydziału Mechaniczno - Elektrycznego 
AMW. W 1999 roku został przeniesiony do Akademii Marynarki Wojennej i wyznaczony na  
stanowisko adiunkta z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Zakładu Pól  
Fizycznych na WNiUO. Kierownik zakładu Radiolokacji i Hydroakustyki, od 2009 roku szef  
Zespołu Badawczego, od 2011 roku adiunkt- szefem Centrum. Doktor habilitowany  
w dziedzinie nauk technicznych. Członek Rady Naukowo – Przemysłowej w Ministerstwie 
Obrony Narodowej. Z dniem 27 października 2014 roku został wyznaczony przez Ministra 
Obrony Narodowej na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Miał 55 lat i zapewne jeszcze wiele mogło być przed nim. Dzisiaj z żalem zawiadamia-
my, że los chciał inaczej. W pierwszych dniach listopada br. odszedł od nas na zawsze.

Serdeczne wyrazy współczucia jego żonie, radnej Beacie Gloza, dzieciom oraz najbliższym składają Wójt Gminy Jerzy 
Włudzik wraz z pracownikami urzędu oraz Przewodniczący Rady Gminy, radni i sołtysi. 

XV DYKTaNDO KaSZUBSKIE Za NaMI
5 listopada br. w kosakowskim Gimnazjum jak i przyległym kompleksie 

sportowym odbyło się XV Dyktando Kaszubskie. Organizatorzy: inicjator-
ki dyktanda panie Danuta Pioch i Wanda Lew Kiedrowska, Zrzeszenie Ka-
szubsko – Pomorskie oddz. Dębogórze- Kosakowo, dyrektor Gimnazjum w 
Kosakowie, wójt gminy Kosakowo oraz zarządca obiektu dyrektor Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych PEKO zadbali by blisko dwustu uczestników 
miało dogodne warunki sprawdzenia się w piśmie kaszubskim, a pozostały 
czas uznali za dobrze spędzony. 

Wspólnie z organizatorami uczestników przywitali m.in. były minister 
edukacji narodowej senator Edmund Wittbrodt, poseł na Sejm RP Kazimierz 
Plocke, prezes Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego Łukasz Grzędzicki. Po-
morskie Kuratorium Oświaty reprezentowane było przez p. Józefa Bodio, a 
nauczyciele związkowcy przez p. Zdzisławę Hacię, przewodniczącą oświa-
towej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Gdyni. 

Teksty Dyktanda Kaszubskiego przygotowało Centrum Języka i Kultury 
Kaszubskiej. Dla młodszych dzieci były to bajki, a dla starszych uczestników teksty historyczne i ludowe legendy.

Sześć  osób w różnych kategoriach wiekowych zdobyło tytuły mistrzów kaszubskiej pisowni. Były też wyróżnienia.  
Rywalizowano w dwóch turach. Ze 186 pretendentów ostało się w drugiej turze 58 pasjonatów i uczniów. Po raz pierw-
szy mogli wystartować w swojej kategorii uczniowie klas I-III. Z tej szansy skorzystało 9 osób. Do historii przejdzie też  
wynik Karoliny Kossak-Główczewskiej, która będąc uczennicą gimnazjum wystartowała w kategorii szkół średnich i wygrała.  
W dodatku okazało się, że jako jedyna z wszystkich uczestników dyktanda napisała je bezbłędnie. Gratulujemy wyników.

Jak zwykle, na biorących udział w tym wydarzeniu czekały nie tylko trudne teksty, ale i wiele atrakcji. W tym roku były 
to liczne koncerty. Wystąpił zespół „Kosakowianie”, pokaz tańca dał Paweł Hajder, podziwialiśmy „Dębogórskie Kwiatki”  
i „Jantarki” z Mostów, wysłuchaliśmy występu  Weroniki Korthals-Tartas. Pokaz możliwości wokalnych dał też dyrektor  
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie  Tomasz Fopke.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników możliwość skorzystania z pływalni oraz wycieczki po gminie Kosakowo  
zorganizowanym transportem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się fantazyjne dekoracje z owoców i warzyw… Nie można 
było się nudzić. Pełna lista zwycięzców i wyróżnionych na stronie www.kosakowo.pl Dyplomy zwycięzcom wręczała również  
poseł Dorota Arciszewska –Mielewczyk.

haLLOWEENOWE ZaBaWY W GMINIE KOSaKOWO
halloween – to zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października, czyli przed dniem 

Wszystkich Świętych. Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. Halloween 
najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii.Głównym symbolem święta jest 
wydrążona i podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi zębami. 

Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. Nie wszyscy jednak chcą brać w nim udział, gdyż jest wielu, którzy 
przykładają dużą wagę do własnych tradycji. Są jednakże tacy, którzy świętują. Nie zawsze jednak traktują to jako dobrą zabawę, 
tak by nie szkodzić, czy nie przeszkadzać innym. Zdarza się obrzucanie jajami, smarowanie pastą różnych przedmiotów itp. 

Zwracamy się do rodziców, aby przypilnowali w ten czas swoje dzieci, by nie nachodziły one domów i przestrzegały zasad 
dobrego wychowania, gdy sytuacja wskazuje na to, że właściciel nie chce się w to „bawić”. By odpuściły sobie wtedy zabawę, 
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Z ŻYCIa 
SZKÓŁ

XIII Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - Wójt Gminy Kosakowo oraz  
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo ogłaszają XIII Konkurs Szopek 
Bożonarodzeniowych. Konkurs będzie odbywał się tylko w jednej kategorii,  
a mianowicie: szopka rodzinna. 

Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych w gminie Ko-
sakowo, integracja członków rodziny poprzez zaangażowanie w realizację projektu 
(aktywnie i twórczo spędzanie czasu w gronie rodzinnym) oraz wystawa zebranych 
w Konkursie dzieł.

Prace – szopki bożonarodzeniowe (podpisane imionami i nazwiskami, adresem zamiesz-
kania, wiekiem twórców oraz numerem telefonu i adresem e-mail do kontaktu – regulamin 
oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie biblioteka.kosakowo.eu), należy dostarczyć 
do dnia 8 grudnia 2016 r. do budynku Biblioteki.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Wieczoru Świątecznego, który odbędzie się w Bi-
bliotece 13 grudnia 2016 r. o godz. 17:00. Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie.

Z ŻYCIa SZKÓŁ

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY I SZKOLNEGO SChRONISKa 
MŁODZIEŻOWEGO W DĘBOGÓRZU

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W DĘBOGÓRZU 

WIZYTa U PaNa LEŚNICZEGO -12 X b.r. starszaki wybrały się do lasu na 
spotkanie z panem podleśniczym. Piotr Grzonka zaprezentował dzieciom swój 

mundur terenowy i wyjściowy. Opowiadał im o swojej pracy,  
o zwierzętach żyjących lesie, o dokarmianiu ich podczas zimy  
a szczególnie ptaków. Dzieci przypomniały sobie jakie znaczenie 
ma las dla naszego życia i jak należy się w nim zachowywać. 

XVI DZIEń PaPIESKI„jaN PaWEŁ II – bądźcie świadkami 
miłosierdzia!” to hasło XVI Dnia Papieskiego. Stało się już 
tradycją, że 16 października, nasi uczniowie uczestniczą w 
uroczystej Mszy świętej. Przewodniczył jej ks. Jan Grzelak, 
natomiast ks. Tomasz Jereczek wygłosił okolicznościową homilię. 
Po Eucharystii montaż słowno- muzyczny ku czci św. Jana Pawła 
II zaprezentował  chór szkolny, kierowany przez p. Magdalenę 
Piaseczną. Po Mszy  świętej rozpoczęła się część mniej oficjalna. 
Były kremówki i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Następnie 
odbyły się quizy i  zabawy sportowe. 

ŻYWa LEKCja hISTORII - 27 października  w naszej 
szkole odbyło się spotkanie w ramach Żywej Lekcji 
Historii.  Teatr Historyczny: Chorągiew Komturstwa 
Gniewskiego, zaprezentował uczniom klas 4-6 
przedstawienie pt.: „Polska Sarmacka - Husaria chluba 
oręża polskiego”. Ciekawie, ale też humorystycznie 
uczyć się historii. Duża część pokazu poświęcona była 
uzbrojeniu polskiej szlachty. Niektórzy uczniowie 
wzięli udział w pokazie, przygotowanym przez 
prowadzących. Pan Krzysztof Górecki- prowadzący 
ubierał ochotników w stroje polskiej szlachty. Jest 
to już kolejna wizyta Teatru Historycznego w naszej 
szkole- już czekamy na kolejną.

POLa NaDZIEI Na POMORZU - Celem akcji 
jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby hospicjów oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. 
Przedstawiciele uczniów naszej szkoły najpierw udali się do hospicjum w Sopocie po sadzonki żonkili. Co roku na początku 
października w okolicach Międzynarodowego Dnia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej ludzie na całym świecie sadzą żonkile 
przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach i na skwerach.I u nas, tuż przy wejściu do naszej szkoły pojawiła się 
rabatka, w której to przedstawiciele uczniów zasadzili żonkile w ramach akcji „Pola Nadziei na Pomorzu”. Teraz czekamy 
do wiosny, kiedy to je zetniemy i dochód z ich sprzedaży przeznaczymy na Hospicjum Dziecięce w Gdyni Bursztynowa 
Przystań.

BIBLIOTEKa 
GMINNa
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ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W MOSTaCh

aNNa SZYMBORSKa- „SUPER DYREKTOR SZKOŁY” - 28 października 2016 roku w Centrum Olimpijskim w Warsza-
wie rozstrzygnięto III edycję ogólnopolskiego konkursu „Super Dyrektor Szkoły” i „Super Dyrektor Przedszkola”. Konkurs 
objęty był patronatem Ministra Edukacji Narodowej, oraz wojewódzkich Kuratorów Oświaty , w tym Pomorskiego Kuratora 
Oświaty. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymała Pani Anna Szymborska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Mostach. Celem organizowanego konkursu było wyłonienie 
i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów 
liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie 
metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych 
menedżerów, wychowawców i nauczycieli. Super Dyrektorzy to 
bowiem osoby, które budują szkołę jako uczącą się społeczność 
posiadającą wspólnie wypracowaną wizję i standardy pracy oraz 
tworzącą przyjazną atmosferę, która sprzyja edukacji i buduje 
odpowiedzialność za osiągnięcia uczniów. Placówkę otwartą na 
środowisko, dbającą o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym 
otoczeniem. Wyróżnienie dla dyrektor Anny Szymborskiej , a 
zarazem Szkoły Podstawowej w Mostach dotyczyło osiągnięć 
i zasług w dziedzinie podtrzymywania tradycji narodowych, 
regionalnych oraz szkolnych. Gratulujemy!

INNOWaCja PEDaGOGICZNa „BajKI Na FaLI”- Z okazji „Miesiąca Bibliotek Szkolnych” – biblioteka Szkoły Podstawowej 
w Mostach zorganizowała spotkanie autorskie z panią Elżbietą Zubrzycką (pisarka, psycholog, terapeuta). Spotkanie 
odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kosakowie, którego uczestnikami były dzieci ze szkoły w Mostach. Spotkanie 
autorskie wpisało się w realizowaną innowację pedagogiczną w szkole pod tytułem „Bajki na fali”. Uczniowie biorący 
udział w innowacji pytali autorkę o trudności w pisaniu tekstów dla dzieci oraz o inspiracje, dzięki którym może powstać 
książka dla dzieci. 
8 listopada uczestnicy innowacji pedagogicznej „Bajki na fali” spotkali się z pajączkiem Łukaszem i jego właścicielką - 
p. Agnieszką Pacholczyk. Podczas spotkania poznały historię Niebieskiego Pudełka. Losując obrazki z pudełka, układały 
historie i same zaczęły tworzyć bajki. Spotkanie autorskie przyczyniło się do rozbudzenia wyobraźni dziecięcej, której 
potrzebujemy do stworzenia bajek nagranych w efekcie na płytę CD. Innowacja trwa, a o dalszych przygodach z bajkami na 
fali będziemy na bieżąco informować ........ 

DZIEń GŁOŚNEGO CZYTaNIa W MOSTaCh - Ogólno-polski Dzień 
Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej w Mostach połączony 
został z akcją „Narodowe Czytanie” . Od początku września uczniowie 
szkoły w Mostach zapoznawali się z biografią polskiego noblisty 
Henryka Sienkiewicza oraz treścią jego słynnej powieści „Quo vadis”. 
Wszyscy nauczyciele czytali uczniom fragmenty adaptacji dzieła 
przygotowanej specjalnie na akcję „Narodowego Czytania 2016”. 
Uczniowie klas IV – VI wykonywali rysunki i plakaty poświęcone „Quo 
vadis”. Plakaty te przyozdobiły całą szkołę. Kulminacyjnym punktem 
„Narodowego Czytania” w Mostach było spotkanie klas starszych 
w „Dniu Głośnego Czytania”, czyli 29 września, na sali korekcyjnej 
wyścielonej materacami, gdzie w przyjemnej atmosferze odbyło się 
czytanie ostatniego rozdziału powieści. Czytały panie wicedyrektor: 
Anna Podgórska i Alina Gajewska, pani logopeda Monika Borek oraz 

uczniowie - po jednym z każdej klasy. Uczniowie w tym dniu mogli przebrać się w stroje starożytnych Rzymian, by poczuć 
klimat powieści.

SZKOŁa PODSTaWOWa W POGÓRZU

PLEBISCYT „NaUCZYCIEL Na MEDaL”-na drugim stopniu podium 
konkursu „Dziennika Bałtyckiego” - NAUCZYCIEL NA MEDAL - znalazła się 
Pani Marzenna Dettlaff ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Gratulujemy pani 
Marzennie tego osiągnięcia, które tym bardziej jest cenne, że nominacja 
pochodziła od samych rodziców. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 
w sobotę 12 listopada w ERGO ARENIE, a dokonał tego Mariusz Szmidka, 
redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”. Na najlepszych pedagogów 
Pomorza czekał pyszny tort oraz występ kabaretu Neo - Nówka.

REaD ON- Z okazji 60. urodzin budynku Szkoły Podstawowej w Pogórzu 
uczniowie otrzymali niezwykły prezent. Rodzice uczennicy klasy IIb - państwo Agnieszka i Adam Miklaszewiczowie 
postanowili sfinansować niezwykłą rzecz - możliwość dołączenia do innowacyjnego projektu wspierającego czytelnictwo 
w języku angielskim wśród dzieci w wieku 10-13 lat, który przygotował OXFORD UNIVERSITY. Projekt „Read ON” powstał  
z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytelnictwo wśród dzieci od najwcześniejszych lat.  
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Uczniowie z klas przystępujących do projektu otrzymują do dyspozycji zestaw 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej 
tematyce dostosowanej do podstawy programowej w klasach 4-6. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie dziękują rodzinie 
Miklaszewicz za tak wspaniały prezent. 

TYDZIEń DOBREGO ChLEBa - 16-23.10.2016r Szkoła Podstawowa  
w Pogórzu już po raz drugi przyłączyła się do kampanii Fundacji Dobre Życie 
„Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”.
W ciągu tygodnia dniach dzieci z klas młodszych na zajęciach z wychowawcami 
poznały piramidę zdrowia, przypominały sobie zboża, z których robiony jest 
chleb. Obejrzały filmy edukacyjne związane z historią chleba czy sposobem 
jego wypieku w domu i piekarni. Poznały przysłowia o chlebie. Rozmawiały 
na temat zdrowego chleba pieczonego na zakwasie. Rozmawiali o znaczeniu 
drugiego śniadania dla zdrowia i efektywnego uczenia się. Tworzono ciekawe 
prace plastyczne: rodzaje pieczywa, czapeczki piekarczyka. Rozwiązywano 
zagadki, rebusy związane z produkcją chleba, nazwami pieczywa, itp. Uczniowie 
z kilku klas 0-III w grupach wykonali własne piramidy zdrowia z materiałów 
papierniczych, natomiast dzieci z klas drugich - obrazkową historyjkę  
o produkcji chleba. 

Udział w kampanii tak bardzo zaangażował uczniów, rodziców i nauczycieli, że postanowiono projekt TYDZIEŃ DOBREGO 
CHLEBA na stałe włączyć do Kalendarza Imprez Szkolnych, bo zdrowie jest bezcenne! Koordynatorem akcji była pani Marzenna 
Dettlaff.

ŻYWa LEKCja MUZYKI -18 października uczniowie klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu uczestniczyli w żywej lekcji 
muzyki z trąbką w roli głównej. Tajemnice dętego instrumentu odkrył jeden z muzyków, prezentując jej dostojne brzmienie 
w wielu znanych utworach muzycznych. Niektórym udało się nawet spróbować zagrać na prawdziwej trąbce, choć dźwięki 
wydały się wszystkim nader oryginalne! Na koniec spotkania jeszcze grupowy popis muzyczny z trąbką na czele tak zwanej 
kapeli stworzonej spontanicznie  przez ochotników. Jej żywiołowe rytmy silnie wpłynęły na publiczność, która reagowała 
bardzo spontanicznie. Niespodzianką dla wszystkich okazała się trąbka sygnałowa przyniesiona z sali muzycznej przez panią 
Justynę Krytenko. Uczniowie nie odmówili sobie przyjemności posłuchania krótkiej improwizacji na trąbkę w wykonaniu pani 
Justyny. A może dźwięk trąbki mógłby zastąpić szkolne dzwonki? Tylko kto będzie trębaczem?

GIMNaZjUM W KOSaKOWIE

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości nauczyciele i uczniowie Gimnazjum 
w Kosakowie oddali cześć tym, którzy przyczynili się do odbudowy Państwa Polskiego w 1918 roku. Odśpiewano 
Mazurek Dąbrowskiego. O historii sprzed 98 lat opowie-dział p. Tadeusz Lech, nauczyciel historii. Większość  
uczniów a i nauczyciele mieli tego dnia przybrane biało-czerwone kokardy lub kotyliony.  Na ścianach zawieszone zostały 
plakaty konkursowe o tematyce patriotycznej, wykonane z okazji Święta Niepodległości. 
Po ocenie prac wykonanych w ramach   konkursu z okazji Narodowego Święta Niepodległości komisja złożona  
z nauczycieli historii i WoS p. Tedeusza Lecha oraz p. Karola Karczyńskiego  wyłoniła cztery najlepsze prace, autorstwa   
Doriana Cichowskiego (kl. I a), pracę zespołową   Julii   Klemenskiej, Darii   Mroczkowskiej i Sandry   Wojewskiej    
(kl. I a) oraz prace  Magdaleny  Ligęzińskiej  (I f) i  Wiktorii Ossowskiej  (II e). Gratulujemy! 
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Z  Ż YC I A  S Z K Ó Ł

KOSaKOWO 

ZaKaZ ŁOWIENIa RYB - Od dnia 1 listopada 2016 roku obowiązuje 
zakaz łowienia ryb w stawie w Kosakowie. Wznowienie sprzedaży 
zezwoleń na amatorski połów ryb planowane jest na wiosnę 
2017 roku. Wcześniej stosowna informacja pojawi się na stronie 
internetowej  www.kosakowo.solectwo.pl oraz w Biuletynie.

BaL WSZYSTKICh ŚWIĘTYCh - w sobotę 29 listopada 
br. odbył się drugi już Bal Wszystkich Świętych dla dzieci, zorganizowany 
pod hasłem „Jesteś Zwycięzcą!”. Ideą organizacji balu jest przywrócenie 
właściwego sposobu przeżywania najważniejszego święta ku czci 
świętych i ukazania, że ostatecznym sensem ludzkiego życia jest 
zbawienie, a nie straszenie. W balu uczestniczyło blisko 70 dzieci, które 
poprzebierały się za różnych świętych. Do wspólnej zabawy zaproszeni 
zostali również rodzice, co spowodowało, że w wydarzeniu wzięło 
udział ponad sto osób. Imprezę dzieci i dorosłych nakręcał wodzirej 
Michał Borkowski. Trzy godziny upłynęły pod znakiem wspólnych 
tańców i  konkursów oraz prezentacji przebrań. Nagrodzonych zostało 
siedem najciekawszych kostiumów, jednak żadne z dzieci nie opuściło 
balu z pustymi rękoma. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal 
ufundowany przez firmę CELESTAN z Kosakowa.
Podziękowanie dla Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dębogórzu za 
udostępnienie sali i możliwość przeprowadzenia zabawy.

Organizatorem balu była parafia pw. św. Antoniego Padewskiego  
w Kosakowie, we współpracy z Sołtysami Dębogórza – Józefem 
Melzerem i Kosakowa – Andrzejem Śliwińskim. Honorowy patronat 
nad balem sprawował Wójt Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik. Patronat 
medialny objęła telewizja Kosakowo TV. Całe wydarzenie od początku 
do końca koordynował ks. Tomasz Jereczek.

 POGÓRZE

aKaDEMIa Z OKaZjI ŚWIĘTa NIEPODLEGŁOŚCI - 5.11.2016 r.  
w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbyła się akademia z okazji Święta 
Niepodległości, na którą mieszkańców zaprosili Sołtys Antoni Strzelec 
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu Rafał Juszczyk. Pomysł 
na organizowanie tej lokalnej uroczystości wyszedł od św. pamięci 
prof. Leszka Piasecznego. Akademia stanowiła kontynuację lokalnych 
wydarzeń kulturalnych o charakterze patriotyczno – integracyjnym, 
organizowanych z tej okazji w  Pogórzu od kilku lat. Najpierw odśpiewano 
Mazurka Dąbrowskiego. Następnie, pan Zygmunt Miszewski (autor m.in. 
monografii zatytułowanej skromnie Zarys Dziejów Ziemi Kosakowskiej) 
przybliżył uczestnikom Akademii historię odzyskiwania niepodległości 
i powrotu tutejszych ziem do macierzy. Przy muzyce granej przez zespół 

Hubertus Brass, uczestnicy odśpiewali szereg pieśni patriotycznych. Uroczystość prowadził pan Karol Dettlaff. Nie obyło 
się bez poczęstunku. 

Dziękując wszystkim uczestnikom tego uroczystego spotkania sołtys zachęca jednocześnie pozostałych mieszkańców Pogórza 
do włączania się w przyszłości w wir lokalnych wydarzeń.

Z ŻYCIa  
SOŁECTW

DĘBOGÓRZE

W niedzielę 11 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00 w Domu Kaszubskim w Dębogórzu Sołtys Dębogórza z Radą Sołecką, 
wspólnie z gminnym kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Spotkanie Opłatkowe dla 
Seniorów - mieszkańców wsi Dębogórze oraz dla członków Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów. Serdecznie zapraszamy. 
Aktualności z Dębogórza dostępne są na stronie internetowej sołectwa Dębogórza: 
www.debogorze.com.pl 

SOLECTWO DĘBOGÓRZE
W ostatnim czasie sołtys wraz z radnym wsi Dębogórze, z pomocą członków 

Rady sołeckiej oraz  mieszkańców, zagospodarowali wysepkę w centrum wsi przy 
ul. Słonecznikowej.
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S P O R T

SPORT

TEaTR MŁODZIEŻOWY: BEZSENNOŚĆ NOCY ZIMOWEj – PREMIERa
„Gdy rozum śpi, budzą się upiory”. A gdy nie śpi, budzi się Teatr Młodzieżowy. I baśń  
o bezsenności wśród leśnych duchów, satyrów, elfów, trolli, czarownic i innych 
niezwykłych stworzeń. Czas na kolejną niezwykłą szaloną przygodę w jedynym Lesie,  
w którym nie ma kleszczy. Ale za to jest Fistaszy, Morfeusz, Puk i inne paskudztwa. 
Premiera Bezsenności Nocy Zimowej – w piątek 16 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 w Domu 
Kultury w Pierwoszynie. Wstęp wolny. Po spektaklu krótka Gala Nagród i Wyróżnień 
Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo. 

 XI GMINNE BIEGI Z OKaZjI ŚWIĘTa NIEPODLEGŁOŚCI 
11 listopada 2016 r. na ścieżce pieszo-rowerowej w Kosakowie odbyły się  

XI Gminne Biegi z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  
W bieżącym roku bieg ukończyło 193 uczestników. Pełne wyniki dostępne są na stronie 

internetowej www.kosakowo.pl/rkis . 
Pamiątkowe medale, dyplomy i upominki rzeczowe wręczał Wójt Gminy 
Kosakowo Jerzy Włudzik. Nagrody specjalne dla najlepszego zawodnika  
i zawodniczki wsi Kosakowo przygotował sołtys Kosakowa Andrzej Śliwiński. 
Wyróżnieni zostali również biegacze kategorii 55+ z gminy Kosakowo, puchary 
ufundował Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP – Stanisław 
Władysław Śliwa. Po biegu, oprócz dedykowanego, odlewanego medalu, 
uczestnicy XI Gminnych Biegów z okazji Święta Niepodległości otrzymali kawę, 
herbatę i rogalik świętomarciński.
GKS Sztorm Mosty – treningi 
juniorów - Sezon ligowy 
2016/2017 osiąga właśnie 

półmetek. Piłkarze z boisk przenoszą się do hal sportowych, aby szlifować 
formę przed rundą wiosenną. Obecnie klub Sztorm Mosty zrzesza ponad 
130 młodych zawodników z roczników 2002-2012. Zapraszamy do 
dołączenia do klubu:
– roczniki 2010-2012: tr. Michał Michalski – tel. 507 625 650, 

sztormmosty2010.futbolowo.pl
– roczniki 2008-2009: tr. Marek Hebel – tel. 512 375 925, 

sztormmosty2008.futbolowo.pl
– roczniki 2006-2007: tr. Adam Mackiewicz – tel. 660 819 182, 

sztormmosty2006.futbolowo.pl

TURNIEj haLOWEj PIŁKI NOŻNEj – 
Sztorm Mosty Cup - GKS Sztorm Mosty zaprasza na turniej halowej piłki nożnej dla roczników 2006-2007. Rozgrywki 
odbędą się 11 grudnia 2016 r. (niedziela) w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach od godz. 8:00 
do ok. 17:00.

JUBILEUSZ
Życzenia urodzinowe zdrowia 
 pomyślności składamy 
paniom 
Janinie Dzięgielewskiej z 
Kazimierza, 
Gertrudzie Poglettke z Rewy 
oraz Teodorze Rechmal z 
Rewy. 

Pamiętaliśmy o wyjątkowych 
jubileuszach i jak zawsze odwiedziliśmy sędziwe panie 

z kwiatami i słodyczami.
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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
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Ukazuje się w każdy ostatni tydzień miesiąca. Nakład 4.450 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 Marzena 

Korzeniewska, 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.

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

Maria Bąk z Dębogórza, lat 61
Maria Kaleta z Pierwoszyna, lat 75

Ludwika Soczówka z Pogórza, lat 84

KaLENDaRZ IMPREZ GRUDZIEń 2016

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

So, 03.12.2016 14:00 Mikołajki dla dzieci ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów

N, 04.12.2016 14:00 Zabawa Mikołajkowa dla Dzieci Wójt Gminy Hala Sportowa w Kosakowie

Wt,13.12.2016 17:00 Wieczór Świąteczny i rozstrzygnięcie 
XIII Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Wójt Gminy 
Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Wt,13.12.2016 18:00 Kiermasz Świąteczny Gimnazjum w Kosakowie Gimnazjum w Kosakowie

Śr, 14.12.2016 18:00 Spotkanie Adwentowe przy Świecach ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów  
w Kosakowie

Cz, 15.12.2016 16:00 Koncert i Kiermasz Bożonarodzeniowy ZS-P w Mostach ZS-P w Mostach

Pt, 16.12.2016 17:00 Kiermasz Świąteczny ZSPiSSM w Dębogórzu ZSPiSSM w Dębogórzu

Pt, 16.12.2016 18:00

Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo: Premiera
Bezsenność Nocy Zimowej; Gala Nagród 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Artystycznie 
Uzdolnionych Gminy Kosakowo

Wójt Gminy
Teatr Młodzieżowy Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 17.12.2016 16:00 Opłatek sołecki wsi Pierwoszyno Sołtys wsi Pierwoszyno
wraz z Radą Sołecką Dom Kultury w Pierwoszynie

N, 18.12.2016 16:00 Spotkanie z Kolędą Wójt Giny Chór Morzanie Dom Kaszubski  
w Dębogórzu

Pon, 19.12.2016 16:00 Kiermasz Świąteczny SP w Pogórzu SP w Pogórzu

Pt, 23.12.2016 
- N.1.01.2017 - Zimowa Przerwa Świąteczna - Szkoły w gminie Kosakowo

Pt, 30.12.2016 18:30 XI Festiwal Koled Kaszubskich 
- przesłuchania Chórów w Pierwoszynie

Wójt Gminy 
Chóe Morzanie

Kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. w Pierwoszynie
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25 lat Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

 
25 – lecie Związku inspiruje do refleksji i wspomnień. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy                     

i Chylonki” powołany został w 1991 roku w oparciu  o ustawę o samorządzie lokalnym i był odpowiedzią na 
konieczność współpracy międzygminnej tam, gdzie istniały komunalne firmy państwowe zarządzające sieciami 
lub instalacjami przekraczającymi granice jednej gminy. Związek wykonuje działania publiczne, w zastępstwie 
gmin członkowskich w zakresie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, gospodarki wodno – ściekowej, 
grzewczej i odpadami. Zadania te Związek realizuje sam lub poprzez współpracę ze spółkami komunalnymi, dla 
których jest współwłaścicielem tj.: PEWIK sp. z o.o. w Gdyni, OPEC sp. z o.o. w Gdyni, oraz EKO DOLINA 
sp. z o.o. w Łężycach. Gminy zrzeszone w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” wzorowo 
realizują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Są liderami w Polsce, w tym w województwie 
pomorskim. 

 
 Rok 2016 jest dla Związku rokiem szczególnym, bowiem w tym roku obchodzimy 
dwudziestopięciolecie istnienia oraz osiemnastolecie prowadzenia przedsięwzięć informacyjno–promocyjnych 
dla mieszkańców Związku. Swoim zasięgiem obejmujemy 8 gmin tj.: miasta Gdynię, Rumię, Redę, Wejherowo, 
Sopot oraz gminy wiejskie Kosakowo, Wejherowo i Szemud  o łącznej liczbie ok. 460 tysięcy mieszkańców.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
W minionych 25 latach staliśmy się wzorem do naśladowania w wielu dziedzinach. Szeroko rozwinięta 

edukacja i informacja ekologiczna sprawia, że co roku uczniowie ponad setki placówek oświatowych z naszego 
terenu bierze udział w organizowanych warsztatach, konkurasach i projektach rozbudzając w sobie tzw. 
świadomosć ekologiczną i poczucie odpowiedzialnosci za stan środowiska naturalnego. Kampanie edukacyjne 
kierowane są nie tylko do najmłodszych mieszkańców. Poprzez audycje, wywiady  i publikacje w prasie staramy 
się zmieniać także nawyki dorosłych mieszkańców. 

 
W ciągu 25 lat istnienia doprowadziliśmy do wielu zmian także w zakresie gospodarki odpadami. Z 

naszym udziałem powstała spółka EKO DOLINA, która dziś jest jednym z najnowocześniejszych zakładów 
zagospodarowania dopadów w Polsce. Dzięki wspólnej pracy od wielu lat gminy na naszym terenie uzyskają 
wymagane wskaźniki zagopspodarowania odpadów, klasyfikując się na podium wśród polskich samorządów.  
 
 Uhonorowaniem naszych działań była przyznana w 2008 nagroda Ministra 
Środowiska. „Lider Polskiej Ekologii” za kompleksowe działania służące ochronie i 
poprawie stanu środowiska w rejonie Zatoki Gdańskiej. Nagroda ta inspiruje nas do jeszcze 
odważniejszych projektów i działań. Wszak nic nie działa tak motywująco jak efekty, które 
widzimy na co dzień. 
 

Wiele zmian zostało już przez minione lata wprowadzonych, wiele zapewne 
jeszcze przed nami. Wierzymy, że to dopiero początek i że uda nam się zarazić 
zaangażowaniem wszystkich naszych mieszkańców. 
 
KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy  i Chylonki”  
ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia 
gospodarka odpadami: (58)6246611, dgo@kzg.pl 
ochrona środowiska, edukacja:(58)6247515,dos@kzg.pl 
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