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Zakończył się kolejny rok szkolny,
czekają zasłużone urlopy i wakacje. Z tej
okazji wszystkim wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom naszych
gminnych szkół pragnę serdecznie podziękować za ich wkład w rozwój edukacji w Gminie Kosakowo, a uczniom – za

UDANYCH WAKACJI

pilną naukę i sukcesy odnoszone w różnych dziedzinach nauki, kultury oraz
sportu. Życzę aktywnego i pełnego niezapomnianych wspomnień odpoczynku

i powrotu z nowym zapałem i z nowymi
wyzwaniami.
Jerzy Włudzik
Wójt Gminy

ULICA DERDOWSKIEGO
OFICJALNIE OTWARTA
21 czerwca br. samorządowcy oraz wykonawcy inwestycji budowy ulicy Derdowskiego
symbolicznym przecięciem wstęgi o icjalnie ją
otworzyli.
W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Zastępca Wójta Marcin Majek, Ks. kanonik Jan Grzelak
– Proboszcz para ii p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie, Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki
wraz z radnymi, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo Józef Melzer wraz
z sołtysami, Kierownik Referatu ds. Inwestycji UG Kosakowo Andrzej Klemenski wraz
z kierownikami oraz pracownikami urzędu,
Inżynier Projektu Joanna Małasiewicz, Prezes Zarządu Marek Ignatowski oraz Wiceprezes Zarządu Ryszard Zaremba – Firma
Budowlano-Drogową MTM SA, Dyrektor
Grupy Robót Firmy Budowlano-Drogowej
MTM S.A. Waldemar Kalinowski, Kierownik Budowy Adam Kubacki, właściciel Biura
Projektowo-Inżynierskiego PIN KONCEPT
Piotr Gregorowicz, inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
Tradycyjnego poświęcenia nowej inwe-

stycji, a przede wszystkim jej użytkowników
dokonał proboszcz para ii p.w. Św. Antoniego
w Kosakowie Ks. Kanonik Jan Grzelak.
Choć użytkownicy dróg od jakiegoś już czasu
mogli skorzystać z tej alternatywnej dla ulicy
Wiejskiej trasy to prace przy ścieżce pieszo –
rowerowej dobiegają końca tuż przed wakacjami.
Ulica Derdowskiego jest drogą jednojezdniową o szerokości pasa ruchu po 3,5m
w każdym kierunku. Dodatkowo wykonano
utwardzone pobocze o szerokości 1m. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi do rowów
zaprojektowanych po obu stronach jezdni.
Ślad drogi został poprowadzony po wschodniej stronie od istniejącego ciągu rowerowo
-pieszego. Pozwoliło to na zachowanie wybudowanej ścieżki rowerowej a niezbędne
dopasowanie do nowego układu drogowego
obejmie tylko przebudowę stref włączenia
w Kosakowie i przy Galerii Szperk. Zarówno
skrzyżowanie jak i cała ulica została wyposażona w nowoczesne energooszczędne oświetlenie lampami typu LED.
Koszt inwestycji to ponad 10 mln zł, z czego 3 mln zł do inansował Wojewoda Pomorski.

Jednogłośnie
udzielone
absolutorium
Wójtowi Gminy

Informujemy Państwa, iż podczas Sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2018r.
Rada Gminy Kosakowo jednogłośnie
udzieliła Wójtowi Gminy Kosakowo Jerzemu Włudzikowi absolutorium za rok
2017. Rada Gminy zatwierdziła również
sprawozdanie inansowe gminy Kosakowo za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Kosakowo
za rok 2017.
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UCHWAŁA PODJĘTA
NA LVII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 7 CZERWCA 2018 ROKU
UCHWAŁA NR LVII/194/2018 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury

wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Kosakowo w spółce
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni.

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W wyniku przetargu nieograniczonego na II etap przebudowy dróg na ternie Gminy Kosakowo 2018r- 2 edycja zawarto 3 umowy z Konsorcjum Firm Kruszywo sp
z o.o. i Bituminium sp z o.o. z Linii. Wartość umów to:
przebudowa ul. Kasztanowej w Mostach 300.666 ,01
zł; przebudowa ul.Migdałowej w Pierwoszynie 314 814

,86 zł; przebudowa ul. Morsztyna w Suchym Dworze
175 313,52 zł,
2. W przetargu na Budowę zbiornika zewnętrznego na ujęciu
wody Mosty I ofertę złożyła jedna irma: Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „UNITEX” Sp. z o.o. z Gdańska. Cena wykonania zamówienia to 341 940 zł.

Spotkanie z samorządowcami,
które udzieliły wsparcia finansowego
13 czerwca 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku odbyło się spotkanie
samorządów, które udzieliły wsparcia inansowego na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła z nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 przez tereny naszej gminy. Uroczystość uświetnił
koncert Doroty Osińskiej. Nawałnica, która przeszła nad tym
regionem oprócz tragizmu, który ze sobą niosła, przyniosła
także coś pozytywnego. Ta pozytywna strona to solidarność,
którą z mieszkańcami poszkodowanych terenów wyrażały
m.in. samorządy. W chwili, gdy na wielką skalę potrzebna była
pomoc - najpierw przy jak najszybszym dotarciu do poszkodowanych, potem przy likwidowaniu zagrożeń związanych
między innymi z niebezpieczeństwem wystąpienia z brzegów
zawalonych drzewami rzek, a jeszcze później przy usuwaniu
zniszczeń infrastruktury, prywatnej, jak i wspólnej głównie
drogowej - poszkodowani nie zostali pozostawieni sami sobie.
Pomoc przybywała z najodleglejszych zakątków Polski. Pomoc
w różnej postaci... także inansowa przekazywana przez samorządy na konkretny cel – za którą serdecznie dziękujemy.

Natura pokazała swoją siłę łamiąc drzewa jak zapałki, zrywając dachy, burząc budynki, przewracając słupy i zrywając linie
energetyczne. Nawałnica odcisnęła na całym regionie swoje
bezlitosne piętno. Piętno, które niestety dla większości mieszkańców tego terenu, oznacza, że o tym kataklizmie nie zapomnimy nigdy. Bo jak zapomnieć piękne, gęste i wysokie lasy
Borów Tucholskich…
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Zabrania się sadzenia drzew

w pasie drogowym
Niezbędne jest sadzenie drzewa lub krzewów w takiej odległości aby rozrośnięte gałęzie nie
wykraczały poza teren działki. Należy pamiętać, że drzewa mogą po
pewnym czasie zacieniać dom lub
ogród, wrastać korzeniami w ogród
i zmniejszać plony upraw, stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa
mienia przyległych obiektów ogrodzenia oraz pobliskich zabudowań
możliwością uszkodzenia przez powalenie się.
Zapisy art. 148 – 150 Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
uprawniają właściciela sąsiedzkiego
gruntu do obcięcia zwieszających się
gałęzi na teren jego działki, a także
przechodzących z sąsiedniej posesji
korzeni (za wyznaczeniem właścicielowi uprzednio terminu do ich usunięcia). Zaleca się jednak sadzenie drzew
i krzewów w takiej odległości, aby rozrośnięte gałęzie nie wykraczały poza
teren działki.

Jeżeli ktoś zasadził drzewa na swojej
działce, przy samej granicy, to może skutkować ograniczeniem u sąsiada w korzystaniu z własnego gruntu spowodowane
przez te drzewa. Tego rodzaju czynność
lub działanie ze strony sąsiada będą ponad przeciętną miarę utrudniać korzystanie z działki sąsiedniej, a jej właściciel
może domagać się usunięcia roślinności
znajdującej się przy granicy jego działki
przed sądem powszechnym. Kodeks Cywilny w art. 144 ustanawia: „Właściciel
nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od
działań, które by zakłócały korzystanie
z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społecznogospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.” A więc,
drzewa i krzewy trzeba sadzić tak, by nie
przeszkadzały sąsiadowi.
Niestety nie ma przepisów które mówiłyby precyzyjnie o odległości
drzew i krzewów od granicy działki.
Teoretycznie mogą one być sadzone

Remont skrzyżowania
w Kosakowie
Informujemy, iż z dniem 20 czerwca br. irma budowlano- drogowa
MTM SA rozpoczęło inwestycję drogową – rozbudowę skrzyżowania ulic
Rzemieślniczej i Chrzanowskiego
w Kosakowie.
Wartość przedsięwzięcia - 1 790
000 zł, w tym udział z budżetu Powiatu Puckiego 740 000 zł, udział Gminy
Kosakowo 1 050 000 zł.
Na trasie Dębogórze- Kosakowo,
Kosakowo- Dębogórze ruch odbywać
się będzie wahadłowo, natomiast na
ulicy Rzemieślniczej ruch będzie jednokierunkowy w kierunku Złotych
Piasków.
Planowane zakończenie robót to
koniec sierpnia.
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na granicy, ale trzeba pamiętać, że
wówczas, zgodnie z art.154 Kodeksu
Cywilnego, sąsiedzi mają prawo do
równego korzystania z tych drzew
i równego ponoszenia kosztów ich
utrzymania.
Ważne jest aby już przy planowaniu
nasadzeń wyeliminować potencjalne
uciążliwości wobec działek sąsiednich.
Sadząc drzewa lub krzewy, powinniśmy
wybrać taką odległość, by rośliny te rosnąc, swoimi korzeniami i gałęziami nie
przekroczyły granicy posesji. Właściciel
działki bowiem musi się liczyć z sąsiadem i powstrzymywać od działań zakłócających mu korzystanie ze swej własności.
Takim zakłóceniem jest także nadmierne zacienienie czy wyjałowienie
ziemi powodujące, że sąsiad nie może
korzystać ze swej działki w dotychczasowy sposób.
Ponadto przypominamy, że zabrania się samowolnego sadzenia drzew
i krzewów w pasach drogowych oraz
terenach gminnych. Zieleń w pasie
drogowym nie powinna zagrażać
bezpieczeństwu uczestników ruchu
drogowego, ograniczać wymaganego
pola widoczności i skrajni drogi ani
utrudniać utrzymania drogi.

Przerwa
technologiczna
na pływalni
w Centrum
Sportowym
Kosakowo
Informujemy, że od
24.06.2018 r. do 15.07.2018
r. pływalnia jest nieczynna.
Zapraszamy ponownie
od 16 lipca
- ul. Żeromskiego 11,
81-198 Kosakowo,
tel. 661 629 087;
tel. stacjonarny 58 732 50 28.
recepcja.basen@pukpeko.pl,
centrumsportowekosakowo
@pukpeko.pl
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W KOSAKOWIE TRANSPORT PUBLICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

BEZPŁATNY OD DAWNA
Od 29 czerwca br. obowiązywać będą
rozszerzone uprawnienia w transporcie
publicznym w Kosakowie dla dzieci i młodzieży szkolnej.
W ostatnim czasie sąsiednie samorządy
wprowadziły bezpłatny transport środkami
komunikacji publicznej dla swoich młodych
mieszkańców, tymczasem w Gminie Kosakowo jest to standardem od wielu lat.
Bezpłatny przejazd dotyczył dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo
i uczących się w gminnych szkołach w wieku
do 16 roku życia.
W tym roku, na wniosek wójta gminy Kosakowo rozszerzono uprawnienia
transportu zbiorowego do przejazdów
bezpłatnych uczniowie na obszarze Gminy Kosakowo.
Rozszerzenie transportu dotyczy:
Uczniów, którzy do 31 grudnia ukończą
20 lat, posiadają legitymację szkolną
z adresem zamieszkania w gminie Kosa-

kowo. (uprawnienie obowiązuje od dnia
29.06.2018r.).
Dzieci, które do 31grudnia ukończenia
7 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. Uprawnienie do
bezpłatnych przejazdów dla tych dzieci
obowiązuje w całej sieci ZKM Gdynia.
Uczniowie korzystają z darmowych przejazdów również w okresie wakacji.
Uprawnienie bezpłatnego transportu
zbiorowego ujednolicono w każdym samorządzie – zasada jest następująca: młodzi
uczniowie- mieszkańcy gminy Kosakowo na
terenie gminy jeżdżą bezpłatnie, poza nią kupują bilet.
Tak samo uczeń- młody mieszkaniec np.
Gdyni, na terenie swojego miasta, od tego
roku jeździ bezpłatnie, jeżeli zechce pojechać np. do Rewy, na terenie naszej gminy
musi skasować bilet.
Odpowiadając na potrzeby mieszkańców od czerwca ubiegłego roku

o połowę wzrosła częstotliwość kursów
w godzinach szczytów przewozowych i porze między szczytowej dnia powszedniego.
Od kwietnia br. wprowadzonych zostało do
eksploatacji na linii 146 – sześć fabrycznie
nowych, klimatyzowanych, przegubowych
autobusów Mercedes-Benz O530G C2.
Dzięki zwiększeniu kwot jakie tra iają
z budżetu gminy Kosakowo do operatora
komunikacji ZKM Gdynia możliwe było również zwiększenie częstotliwości kursów autobusów i wprowadzenie szeregu korzystnych zmian do rozkładu jazdy.

„Dobry Start” - Biuro Polityki Społecznej informuje
Świadczenie „Dobry Start” to 300 złotych
jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny mają otrzymać świadczenie bez względu na dochód.
Program obejmuje dzieci wychowujące się
zarówno w rodzinach, jak i te przebywające
w pieczy zastępczej, w tym wychowanków
placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje
raz w roku na rozpoczynające rok szkolny
dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci
niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają 300 zł. do ukończenia przez nie 24 roku
życia.
Świadczenie nie przysługuje dzieciom
rozpoczynającym roczne przygotowanie
przedszkolne (tzw. zerówkę).
Świadczenie będzie przyznawane na
wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny
dziecka, a w przypadku dzieci przebywają-

cych w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy,
osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same komórki,
które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”
właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wyprawkę na
dziecko.
Dzieci, które nie mają rodziców, są
między 18, a 21 rokiem życia i uczęszczają
nadal do szkół, mogą same złożyć wniosek
o otrzymanie 300 zł na wyprawkę szkolną
- poinformowała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Podkreśliła, że „warunkiem
koniecznym” do uzyskania wyprawki jest
„kontynuacja nauki”.
Wniosek – podobnie jak wnioski
o świadczenie wychowawcze z programu
„Rodzina 500+” – będzie można składać

już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl
oraz przez bankowość elektroniczną, a od
1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30
listopada. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych
w kolejnych miesiącach, gminy będą miały
maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia
wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Zachęcamy do składania
wniosków w formie elektronicznej – już
od 1 lipca br. Jest to szybka i bezpieczna
forma. Dzięki temu nie ma konieczności
by stawiać się osobiście w Biurze Polityki
Społecznej w Kosakowie, które mieści się
obok apteki przy ośrodku zdrowia. Czynne
w godzinach pracy urzędu gminy. Telefon
kontaktowy 58 732 50 16.

Odbył się XVII Festiwal Pieśni o Morzu
Już po raz XVII odbył się Festiwal Pieśni o Morzu „Jantarowi Bot”.
W tym roku tematem piosenki morskiej była pieśń Jana Trepczyka. Każdy
z występujących miał jedną w swoim
repertuarze. W Jury zasiadali We-
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ronika Kotrhals-Tartas i Wójt Jerzy
Włudzik. Soliści i zespoły, które brały
udział w festiwalu, otrzymały nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy,
upominki.
Dziękujemy paniom z koła gospo-

dyń, które przygotowały poczęstunek,
wszystkie wypieki własne. Zapraszamy na kolejne nasze imprezy. Najbliższa
7 lipca w Luzinie Zjazd Kaszubów, 15
sierpnia zapraszamy na Festyn Kaszubski w Rewie.
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Odznaczenia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie
26 maja odbyła się uroczystość wręczenia strażakom medali z okazji 100-lecia Odzyskiwania Niepodległości. Podczas
uroczystości Wójt Jerzy Włudzik, będący

zarazem prezesem honorowym OSP Kosakowo, podziękował strażakom za trud
ich pracy: gotowość niesienia pomocy,
troskę o bezpieczeństwo ludzi i ich zdro-

wie, za zaangażowanie i odwagę podczas
akcji ratowniczo-gaśniczych oraz za o iarność podczas usuwania skutków katastrof
i klęsk żywiołowych. Dziękujemy.

Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Rewie
W dniu 9 czerwca br. odbyły się w Rewie ćwiczenia przeciwpowodziowe, organizowane przez Komendę Wojewódzką
PSP W Gdańsku, Komendę Powiatową PSP

w Pucku i Gminę Kosakowo. Prawie 60
strażaków PSP I OSP z całego powiatu puckiego ćwiczyło sposoby zabezpieczania
zagrożonych zalaniem obiektów w Rewie,

Co u „Morzan”?

głos i nowa twarz – to potencjał, którego nie
da sie przecenić. Zachęcamy więc śpiewających sympatyków chóralistyki zarówno do
zasilenia szeregów chóru jak i wsparcia pomysłodawczego, opiniodawczego. Chór ma
swoje koncepcje, ale pracuje –- dla słuchaczy bo bez nich ta praca byłaby niczym.
Dlatego może pora wsłuchać się w ich głosy
– co im się podoba, co by zmienili. Od pewnego czasu na budynku Domu Kaszubskiego
w Dębogórzu wisi skrzynka pocztowa Chóru „Morzanie”. Czeka na listy.
Zespół zaprasza i do opiniowania i do
śpiewania. Bo śpiew to radość, dotlenienie,
spotkania w grupie, wyjazdy, emocje i często satysfakcja z włożonego wysiłku po dobrze wykonanym koncercie lub otrzymanej nagrodzie w konkursie... To kolorowe
chwile, których się nie zapomina.
Próby odbywają się we wtorki
i czwartki od 18,15 do 20.15 w Domu
Kaszubskim w Dębogórzu.
ZAPRASZAMY

To pytanie dość często ostatnio zadawane było Chórowi „Morzanie”. Może
dlatego, że coś ostatnio nieco przycichło
o działaniach zespołu. Ten jednak pracował w pocie czoła i – co ważne- z bardzo
dobrym skutkiem. Chór przygotowywał
się do konkursów.
W kwietniu zdobył w Sopocie srebrne pasmo w „IV Festiwalu Wielkanocnej
Pieśni Chóralnej”, w maju - w „II Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym 50+” w Wejherowie otrzymał złote pasmo i I miejsce
w kategorii zespołów kameralnych.
No właśnie...Zespół kameralny... Ludzie
przychodzą i odchodzą. Na szczęście tych
przychodzących jest więcej, co cieszy. Każdy Zespół czeka na nowe twarze bo to nowe
życie w zespole, nowe pomysły, nowe trendy.
Sprawdzone metody są dobre, ale tworzą
stagnację – a to początek skostnienia. Nowy
Nr7/2018

w tym rozstawianie specjalistycznych zapór przeciwpowodziowych. W szkoleniu
wzięli udział Wójt Jerzy Włudzik oraz jego
zastępca Marcin Majek.

ZAJĘCIA WAKACYJNE
TEATRU MŁODZIEŻOWEGO
Zajęcia wakacyjne Teatru Młodzieżowego (przygotowanie Mizantropa
oraz Dziadów, uroczystości 70.-Lecia Biblioteki, skeczów itp.) w każdy
czwartek w godz. 15.00-17.00 na scenie plenerowej w Mechelinkach. Oczywiście wszelcy „nowicjusze” zawsze
mile widziani. Informacje pod numerem telefonu 58 660 43 04.
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Stanisław Śliwa
odznaczony pierścieniem
biskupa Jana
Generał Związku Piłsudczyków RP Stanisław Władysław
Śliwa w dniu 29 czerwca br. został odznaczony przez Henryka
Kardynała Gulbinowicza pierścieniem biskupa Jana w dowód
uznania zasług dla chrześcijaństwa i kultury polskiej. Swoim
zachowaniem oraz czynami propaguje postawę chrześcijańską oraz patriotyzm.
Stanisław Śliwa upamiętnia czyny i dokonania Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego działania służą obronie wartości,

uświadamiają Europie i światu rolę Narodu Polskiego w obronie tych wartości. Gratulujemy tak ogromnego wyróżnienia.

W Gminie Kosakowo
postawiono nowe wiaty
W Gminie Kosakowo postawiono nowe wiaty. Od pewnego
czasu sukcesywnie je wymieniamy.

Trzecia edycja biegu
o puchar sołtysa Mostów
23 czerwca odbyła się trzecia edycja biegu o puchar sołtysa
Mostów. W tej sportowej imprezie z roku na rok uczestniczy
coraz więcej osób. Gratulacje dla wszystkich uczestników i organizatorów biegu.

Kąpieliska w Gminie Kosakowo
W 2018 roku w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia na terenie
Gminy Kosakowo będą funkcjonowały trzy strzeżone kąpieliska morskie. W Rewie dwa kąpieliska - jedno od strony Zatoki
Puckiej, jedno od strony Zatoki Gdańskiej. W Mechelinkach
jedno kąpielisko – między Rewą,
a Mechelinkami. Na każdym kąpielisku w godzinach od 9.00 do 17.00
będzie pracowało trzech wykwali ikowanych ratowników. Informacje
na temat kąpielisk uzyskać można na
portalu kąpieliskowym na stronie internetowej, www.sk.gis.gov.pl gdzie
publikowane będą informacje takie
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jak: temp. wody, temp. Powietrza oraz prędkość wiatru.
Ponadto informujemy, że dzięki połączonym siłom miasta
Gdyni i gminy Kosakowo powstało nowe kąpielisko na granicy Pogórza i Babich Dołów. Łącznie do dyspozycji plażowiczów oddanych zostanie 200 m plaży
wraz z kąpieliskiem.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał pozytywną
opinię czystości wody w kąpieliskach
na terenie naszej gminy.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kosakowa do korzystania z uroków plaży.
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Warsztaty z robotyki
W ramach grantu z Urzędu Gminy Kosakowo, Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo w soboty w kwietniu i maju przeprowadziło warsztaty dla dzieci i młodzieży z robotyki. Uczestniczyło
w nich 36 dzieci. Zainteresowanie było ogromne, a rejestrację
do grup zakończono w dniu otwarcia internetowych zapisów.
Jednym z planowanych działań jest udostępnienie najbardziej trwałych zestawów dla mieszkańców naszej gminy.
Od końca czerwca dwa Ozoboty będą dostępne do wypożyczenia. O szczegóły prosimy pytać w bibliotece w Kosakowie. Zachęcamy do tego bardzo serdecznie. Dodatkowo
do tych zestawów przygotowaliśmy mini-przewodnik dla
młodzieży i rodziców wraz z linkami do stron, na których
znajdą ciekawe zadania logiczne, matematyczne i programistyczne o różnym stopniu trudności.

Ze środków dotacji zakupiono kilka zestawów robotów
(Ozoboty, mBot z akcesoriami,
robot Otto). Organizatorzy postarali się, aby zajęcia były ciekawe. Największą satysfakcją
były uśmiechy dzieci oraz zainteresowanie rodziców. Na początku
czerwca odbyło się podsumowanie zajęć z rodzicami i efekty warsztatów zaprezentowano szerszemu gremium. Za pomoc przy organizacji warsztatów organizatorzy dziękują współprowadzącemu Konradowi Reiterowi
i pracownikom Biblioteki Publicznej w Kosakowie, na czele
z panią Dyrektor Anną Paturej.
Zapraszamy do wypożyczania i odwiedzenia strony www.
aktywnekosakowo.pl, gdzie znajduje się pełna relacja wraz ze
zdjęciami.

Kosakowskie Centrum Kultury

II Festiwal Twórczości dla Dzieci ,,Karuzela Sztuki”
26 maja w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbył się II Festiwal
Twórczości dla Dzieci „Karuzela Sztuki”, organizowany przez Kosakowskie
Centrum Kultury i Projekt Edukacyjny
Pajączek Łukasz. Tematem przewodnim
drugiej edycji festiwalu była literatura,
a patronat nad imprezą objęły: Bibliote-
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ka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla, Fundacja „Cała Polska czyta
dzieciom” oraz Polska Sekcja IBBY. Na festiwalowej scenie gościli: aktor i lalkarz
Piotr Boruta ze swoim włochatym przyjacielem Czocherem, aktor kabaretowy
i dramatopisarz Szymon Jachimek, który
przypomniał małym i dużym widzom

„Baśń o korsarzu Palemonie” Jana Brzechwy, baletnice ze Szkoły Tańca Milo
Dance z programem „Wytańczyć bajkę”
oraz gminna biblioteka z programem
konkursów i zabaw dla wszystkich miłośników książek.
Ważnym punktem programu było
ogłoszenie wyników Konkursu Litera-
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ckiego pt. „Tajemnica biblioteki” zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną
Gminy Kosakowo oraz Kosakowskie
Centrum Kultury. Jury w składzie: dr
Jarosław Jendza (Przewodniczący Jury,
pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego), Joanna Samaszko (nauczyciel
języka polskiego i bibliotekarz) oraz dr
Karol Dettlaff ( ilolog, teatrolog) zdecydowało się przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: Kat. uczniowie szkół
podstawowych kl. I-III: I miejsce: Jan
Dubelewskyj (Gdynia); II miejsce: Radosław Szczepaniak (Mosty); III miejsce:

na Korczyńska (Pogórze); III miejsce ex
aequo: Natalia Orlińska (Mosty) i Martyna Kwinta (Mosty). Wyróżnienia: Anna
Muńska (Rumia) i Agata Reducha (Rumia)
Równocześnie z występami i atrakcjami, które odbywały się na scenie,
w salach domu kultury dzieci mogły
wziąć udział w warsztatach z ilustracji
książkowej, prowadzonych przez artystę
plastyka Ewę Narloch- Kerszkę, czy warsztatach literacko-plastycznych z pisarzem Łukaszem Kosikiem. Młodzi wielbiciele dalekich wypraw, na spotkaniu
z Wydawnictwem Na Szczyt poznawali

Wioletta Hoefta (Wejherowo). Wyróżnienia: Marianna Pacholczyk (Mosty)
i Michelle Roda (Wejherowo)
Kat. uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VII: I miejsce: Wiktoria Rajzyngier (Żelistrzewo); III miejsce Marty-

tajemnice plecaka podróżnika, a najmniejsze dzieci tworzyły własną książeczkę sensoryczną na warsztatach prowadzonych przez Kosakowskie Centrum
Kultury. Choć festiwal kierowany jest do
młodszej widowni to dorośli również

W niedzielę, 3 czerwca obchodziliśmy
w gminie Kosakowo Dzień Dziecka, organizowany przez Wójta Gminy oraz Kosakowskie Centrum Kultury we współpracy
z gminnymi szkołami.
Na najmłodszych naszych mieszkańców na placu przy ul. Żeromskiego czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci do zabawy
porwali bohaterowie bajek, m.in. Świnka Peppa i Myszka Miki, wraz z którymi
uczestnicy udali się na wspaniały bajkowy bal. W niezwykle bogatym programie
nie mogło zabraknąć licznych gier, zabaw,
konkursów oraz konkurencji sportowych,
prowadzonych przez szkolnych instruktorów. Podczas trwania imprezy na scenie
zaprezentował się w pokazie iluzji uczestnik programu ,,Mam talent” Bartosz Szu-

8

znaleźli coś dla siebie, to właśnie dla
nich przygotowana została prelekcja
„Bajkoterapia jako narzędzie komunikacji z dzieckiem” poprowadzona przez
psychologa, psychoterapeutę Martę Jagodzińską.
Podczas festiwalu prowadzona była
zbiórka książek dla Hospicjum im. Św.
Wawrzyńca w Gdyni. Wszyscy, którzy
o iarowali książki w ramach prowadzonej akcji brali udział w loterii z nagrodami. W trakcie trwania festiwalu swoją
ofertę prezentowały księgarnia Koga
z Gdyni, Wydawnictwo „Na Szczyt” Wydawnictwo Inne, Wydawnictwo „Wiatr
od Morza”.
Organizatorzy, dziękują sponsorom:
irmie ENERGA S.A. oraz PEWIK Gdynia
Sp. z o.o. To dzięki ich hojności możliwe
było zapewnienie tylu nagród i atrakcji,
które wywołały uśmiech na dziecięcych
buziach. Patronem medialnym wydarzenia było TV Kosakowo.

Gminny Dzień Dziecka
bert, podczas którego zachwycał naszych
milusińskich znakomitymi sztuczkami.
Dzieci miały także możliwość wzięcia
udziału w warsztatach puszczania baniek
mydlanych, gdzie kolory mieniły się bajecznie i zachęcały do własnych inwencji
twórczych oraz skorzystania z dmuchanego placu zabaw z licznymi atrakcjami.
Zarówno pogoda jak i frekwencja dopisała.
Wydarzenie uświetnił swoją wizytą Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek
Głódź, który udzielił błogosławieństwa
wszystkim uczestnikom imprezy.
Dziękujemy za udział w zabawie wszystkim rodzicom, którzy przybyli licznie na

imprezę wraz z pociechami. Szczególne podziękowania dla sponsora imprezy irmy DS
Development, a także OSP Kosakowo, PUK
PEKO oraz TV Kosakowo za pomoc w realizacji wydarzenia.
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XV Uroczystość w Ogólnopolskiej
Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie
W niedzielę 10 czerwca br. odbyła się XV uroczystość odsłonięcia
tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie. Jak co roku, spotkaliśmy
się na Alei by uczcić pamięć bohaterów polskiego morza. W tym roku
tablicami pamiątkowymi uhonorowano:
kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego,
kpt. ż. w. Bronisława i Edwarda Gubałów
Augustyna Markowc.
Podczas tegorocznej uroczystości nastąpiło również przecięcie
szarfy na postumencie poświęconemu żaglowcowi STS „Generał Zaruski”. Święcenia dokonał oraz modlitwę w intencji Ludzi Morza odmówił ksiądz prałat Michał Oksiuta, proboszcz Para ii pw. Św. Rocha
w Rewie.
Wieńce pod Krzyżem Morskim złożyli m. in.: Wójt Jerzy Włudzik,
Zastępca Wójta Marcin Majek, Przewodniczący Rady Gminy Marcin Kopitzki, radni i sołtysi, wicestarosta Powiatu Puckiego Tomasz Herrmann,
kmdr Kazimierz Pulkowski Szef Szkolenia 3. Flotylli Okrętów, prof. dr honoris causa Akademii Marynarki Wojennej Daniel Duda Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, kpt. ż. w. Andrzej Królikowski
Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, kmdr dr hab. Dariusz Bugajski Prorektor
ds. Kształcenia Akademii Marynarki Wojennej, Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, generał Związku Stanisław Władysław
Śliwa.
W związku z 100. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w czasie uroczystości Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik uhonorował z tej okazji pamiątkowymi medalami osoby zasłużone dla
krzewienia idei patriotycznych i morskich.

Sylwetki uhonorowanych:

kmdr Zbigniew Przybyszewski – urodzony 22 września 1907 r.
w Giżewie. W roku 1930 ukończył O icerską Szkołę Marynarki Wojennej w Toruniu jako podporucznik marynarki. Pierwsze stanowisko służbowe objął w Kadrze Marynarki Wojennej w Świeciu, gdzie
został dowódcą plutonu szkolnego. Praktykę na jednostkach loty
rozpoczął w marcu 1931 r. na okręcie artyleryjskim ORP ,,Mazur”,
później jako o icer wachtowy na torpedowcu ORP ,,Krakowiak”
i kontrtorpedowcu ORP ,,Wicher”. Pod koniec 1933 r., po awansie do
stopnia porucznika marynarki przeszedł do kadry loty w Gdyni na
funkcję dowódcy kompanii. 1 grudnia 1934 r. uzyskał specjalność
o icera artylerii morskiej. W 1936 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy
ORP ,,Mazur”, następnie od 1937 r. był pierwszym o icerem artylerii
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na niszczycielach ORP ,,Burza”
i ORP ,,Błyskawica”.
Doceniony przez przełożonych awansował w 1938 r.
do stopnia kapitana marynarki. Jesienią tego samego roku
powierzono mu dowodzenie
najsilniejszą polską baterią
artylerii nadbrzeżnej - cyplową baterią nr 31 im. Heliodora
Laskowskiego na Helu, która
wchodziła w skład Rejonu
Umocnionego Hel. W 1939 r.
stanowiła bardzo ważny element polskiej obrony Wybrzeża. Bateria brała udział w porannej bitwie artyleryjskiej 3
września 1939 z dwoma niszczycielami niemieckimi, wspierała oddziały Lądowej Obrony Wybrzeża.
Stoczyła dwukrotny pojedynek artyleryjski z niemieckimi pancernikami
szkolnymi ,,Schleswig-Holstein’’ i ,,Schlesien’’ (25 i 27 września), zakończony uzyskaniem na pierwszych z nich jednego tra ienia i ranieniem
kilku członków załogi 27 września. Dzięki dobremu maskowaniu, bateria nie poniosła większych szkód w trakcie kampanii, mimo nalotów lotnictwa i ostrzału pancerników. W czasie II wojny światowej kpt. Przybyszewski odznaczył się szczególnym bohaterstwem, kiedy podczas
obrony polskiego Wybrzeża w 1939 r. pomimo odniesionych ran trwał
na posterunku i kierował ogniem baterii aż do kapitulacji, następnie 2
października dostał się do niewoli i resztę wojny spędził w o lagach.
Po wyzwoleniu z niemieckiej niewoli w 1945 r. przybył do Gdyni,
podjął pracę w Morskim Instytucie Rybackim, a następnie przyjęto go
do formującej się Marynarki Wojennej. W roku 1946 został dowódcą 31. Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej w Gdyni-Redłowie, wówczas
awansując do stopnia komandora porucznika.
W 1950 r. przeniesiono go do Wydziału Marynarki Wojennej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W tym czasie zaciskała się pętla
tajnych informatorów umieszczonych w otoczeniu Zbigniewa Przybyszewskiego, co ostatecznie doprowadziło do jego aresztowania. Brutalne przesłuchania i śledztwo nie złamało Komandora. Skazano go na
karę śmierci. Jako jedyny nie skorzystał z prawa zgłoszenia skargi rewizyjnej do Zgromadzenia Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego,
nie wniósł też prośby o łaskę do Bolesława Bieruta. Wyrok wykonano
16 grudnia 1952 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie.
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2 maja 1956 r. wydano decyzję o całkowitej rehabilitacji Zbigniewa
Przybyszewskiego. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 18 lutego
2015 r. został awansowany do stopnia komandora. 20 maja 2016 r.
został patronem Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach. Odznaczono go m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Medalem ,,Za udział w wojnie obronnej 1939″. W 2011 r. został odznaczony
pośmiertnie Krzyżem O icerskim Orderu Odrodzenia Polski.
kpt. ż. w. Bronisław Gubała – urodzony 27 września 1909 r. w Juzówce na Ukrainie. W 1919 r. wraz z rodziną wrócił do Polski i zamieszkał
w Sosnowcu. W 1930 r. ukończył Wydział Nawigacyjny Szkoły Morskiej w Tczewie. W związku z brakiem możliwości pracy na polskich
statkach, podjął ją na statkach bandery francuskiej. Po wybuchu wojny
jako jeden z pracowników Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni został
przekazany jednostkom wojskowym.
W roku 1939 wydostał się z podbitego kraju. We Francji wstąpił
do Polskich Sił Zbrojnych. Walczył na terenie Alzacji i Jury w krótkiej
wojnie obronnej Francji. Za dzielną postawę żołnierską, odwagę, gotowość do poświęceń oraz bohaterską akcję bojową został uhonorowany: Krzyżem Walecznych i Croix de Guerre z gwiazdką brązową. Po
kapitulacji Francji został internowany w Szwajcarii, skąd dotarł do Hiszpanii, gdzie został zatrzymany i skierowany do obozu koncentracyjnego ,,Miranda de Ebro”. Po ucieczce skierował się na Gibraltar. Podjął
pracę w szkolnictwie morskim. Był wykładowcą na kursach szyprów.
Brał udział w rozwoju kadr polskiej marynarki handlowej, pracował
jako rybak.
W 1947 r. wrócił do Polski. W roku 1952 został aresztowany, a rok
później skazany na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich oraz na przepadek całości mienia na rzecz Skarbu Państwa.
Wyrok został zmieniony postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego na karę 15 lat więzienia z utratą praw na okres 5 lat i przepadek
mienia. Został skierowany do więzienia we Wronkach. Z powodów
zdrowotnych oraz starań żony został zwolniony.
Po odzyskaniu wolności pracował w Urzędzie Morskim w Gdyni, a następnie w Szkole Morskiej. 4 lipca 1960 r. otrzymał dyplom Kapitana
Żeglugi Wielkiej i został zatrudniony w PLO. Zdecydował się jednak na
wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w bankowości. Już
przed II wojną światową publikował pod pseudonimami opowiadania.
Zmarł 26 maja 1981 r. w Kalifornii. Jego prochy spoczywają na Cmentarzu Powązkowskim.
kpt. ż. w. Edward Gubała – urodzony 3 listopada 1904 r. w Rakowie.
Uczęszczał do Szkoły Handlowej w ukraińskim Sławińsku. W 1919 r.
powrócił do kraju i zamieszkał w Dąbrowie Górniczej gdzie kontynuował naukę. W 1920 r. został powołany do wojska, służył w II Pułku
Strzelców Syberyjskich w Warszawie. W roku 1927 ukończył z wyróżnieniem Wydział Nawigacyjny Szkoły Morskiej w Tczewie. W sierpniu 1932 r. został mianowany ppor. Marynarki Wojennej, a z dniem
1 stycznia 1938 r. porucznikiem Marynarki Wojennej. Karierę morską rozpoczął od pełnienia funkcji IV o icera pokładowego na żaglowym statku szkolnym s.v. ,,Lwów”, a od 1936 r. pływał jako kapitan.

10

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Edward Gubała w roku 1935 uzyskał dyplom Kapitana Żeglugi Małej,
zaś dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej otrzymał w Londynie z dniem 1
czerwca 1940 r.
W dniu 1 września 1939 r. jako dowódca statku „Robur IV” odebrał depeszę kierującą go do szwedzkiego Göteborg. Na ,,Roburze
IV” pływał do października 1940 r., następnie przejął dowodzenie
francuskiego frachtowca. W 1945 r. wraz z Władysławem Wagnerem rozpoczął niebezpieczną pracę rybaka na Morzu Północnym.
Od lipca 1946 r. pracował w charakterze inspektora techniczno- nawigacyjnego w Polskiej Misji Morskiej w Londynie. Do Polski wrócił
w 1948 r. i podjął pracę w gdyńskim Dalmorze jako wicedyrektor ds.
połowowych. W 1950 r. pełnił funkcję dyrektora Państwowej Szkoły
Rybaków Morskich.
W sierpniu 1952 r. został aresztowany pod zarzutem udziału w antypaństwowej organizacji ,,Wolność i Niepodległość” i za działalność
szpiegowską skazany na karę śmierci. Po miesiącach pobytu w celi
straceń i próbach egzekucyjnych karę zamieniono na 15 lat więzienia. Edward Gubała wyszedł na wolność w październiku 1956 r. Wrócił
do pracy na morzu.
Za zasługi w pracy i służbie wojennej został odznaczony m.in. Medalem Morskim – Polskiej Marynarki Handlowej, medalem „Zwycięstwa i Wolności 1945”, medalem ,,Atlantic Star” oraz „War Medal 19391945”, a także Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”. Edward
Gubała był autorem wielu publikacji, za co został uhonorowany nagrodą literacką „Josepha Konrada Korzeniowskiego”. Kpt. ż. w. Edward Gubała należał do osób, które wzbogacały zasoby ,,Sali Tradycji” Wyższej
Szkoły Morskiej w Gdyni, a swoimi radami i sugestiami przyczynił się
do rozwoju tej placówki. Zmarł 24 stycznia 1980 r. i został pochowany
na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
Augustyn Markowc – kaszubski armator, urodzony 9 czerwca 1861 r.
w Rewie. Od 1900 r. był właścicielem szkuty Henrietta – jednego z dziesięciu żaglowców stanowiących pierwsze statki handlowe w odrodzonej
Polsce. To właśnie w Rewie, po symbolicznych zaślubinach Polski z morzem w 1920 r., podniesiono na nich polską banderę. Rodzina państwa
Markowc związana była od pokoleń z żeglarskim rzemiosłem. Współtworzyła oryginalną, lokalną kulturę rybacką regionu. Jednym z jej najważniejszych osiągnięć były szkuty – duże statki towarowe o niedużym
zanurzeniu. Szkuta Henrietta uchodziła za największy i najstarszy żaglowiec rewski. Wyjątkowe znaczenie, wyróżniające Augustyna Markowc
spośród innych rewskich szyprów ma fakt, iż osobiście przeprowadził remont swojej szkuty w 1907 r., gdyż posiadał bardzo cenne na
owe czasy umiejętności szkutnika. Gruntowny remont i przebudowa żaglowca dokonana własnoręcznie stanowiła wydarzenie bez
precedensu w historii nie tylko szkut rewskich, ale i w szerszym
środowisku lokalnym Pomorza. Pomimo sprzedaży szkuty w późniejszym czasie, państwo Markowc pozostali wierni pracy na morzu, zajęli się rybołówstwem. Należeli do najbardziej szanowanych
mieszkańców Rewy. Augustyn Markowc zmarł 17 lutego 1940 r.
w Rewie.
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„Z Pogórza lato ruszyło” już po raz szósty
16 czerwca br. przy Galerii Szperk w Pogórzu odbyła się
szósta edycja Festynu Integracyjnego ,,Z Pogórza Lato Rusza”
pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczur-

ka. Organizatorami Festynu byli: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy
Włudzik, Kosakowskie Centrum Kultury, Rady Dzielnic Gdynia
Pogórze i Obłuże oraz Galeria Szperk.
Lato w tym roku przywitano licznymi atrakcjami. Nie zabrakło stoisk z regionalnymi przysmakami, a dla dzieci nie
lada atrakcją był dmuchany plac zabaw. Na scenie swoje umiejętności prezentowały liczne zespoły lokalne, młodzi wokaliści
z okolicznych szkól i przedszkoli. Gminę Kosakowo pięknie reprezentowała młodzież ze szkół podstawowych z Dębogórza,
Mostów oraz Pogórza.
O gorącą atmosferę i muzyczne uniesienia zadbała gwiazda
wieczoru zespół Bracia. Wydarzenie uświetnił dobrze znany
Kabaret Pod Wyrwigroszem, który cieszył się ogromną sympatią publiczności.

KONCERT WAKACYJNY W MECHELINKACH

Wybory

Bursztynowej
Miss Lata 2018

17 czerwca, na scenie plenerowej
w Mechelinkach, Kosakowskie Centrum
Kultury miało przyjemność współorganizować wraz ze Stowarzyszeniem na
Rzecz Promocji Talentów ,,Kuźnia Talentów” - Koncert Wakacyjny w wykonaniu uczestników projektu ,,Wyśpiewaj
Marzenia”. Uczestnicy zachwycili zgromadzoną publiczność pięknie wykonanymi utworami z repertuaru polskiego
i zagranicznego oraz znanych i lubianych
bajek. Dopisała plażowa pogoda i licznie
zgromadzona publiczność.

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Kosakowskie Centrum Kultury
oraz Agencja Artystyczna Impresario
serdecznie
zapraszają
21 lipca 2018 r. (sobota)
od godz. 16:00
na Muzyczne Plażowanie
w Mechelinkach,
podczas którego odbędą się Wybory
Bursztynowej Miss lata 2018. W programie, oprócz konkursowych zmagań
kandydatek, nie zabraknie występów artystycznych oraz animacji dla dzieci.
Nr7/2018
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Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo
Spotkanie autorskie z Martą Polak - 16 maja w Gminnej Bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Martą Polak, w którym
wzięły udział dwie klasy pierwsze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach. Pani Marta jest prezesem Stowarzyszenia Do-

narodowymi: lagą, herbem i słowami hymnu, a na koniec największa atrakcja – malowanie płóciennych toreb przy użyciu farb
i szablonów. Wszystkie dzieci otrzymały takie torby w prezencie
(a także zakładki do książek), a piątka najbardziej aktywnych
podczas zajęć uczniów mogła wykonać takie „graf iti” samodzielnie! Cóż to była za zabawa! Dziękujemy Panu Michałowi i Panu
Arturowi za wspaniałe spotkanie.

„Noc Bibliotek”
w Kosakowskiej Książnicy
brych Wiadomości, prowadzi Wydawnictwo Koziorożec. Jest również autorką wierszy dla dzieci zawartych w książkach pt.: „Pory
roku” oraz „Serce i kwiaty.” Dziękujemy za miłe spotkanie.
7 czerwca br. uroczyście otworzyliśmy wystawę malarstwa pod interesującym tytułem „Amor icznie”.
Na ekspozycję składają się głównie
akwarele przedstawiające postacie
eterycznych kobiet oraz akrylowe
abstrakcje o wypukłej fakturze. Autorka prezentowanych prac to Honorata Wocial, z zawodu biblio il,
nauczyciel sztuki i arteterapeuta.
Niezwykłe obrazy, ich wyjątkowa
Twórczyni oraz przemili Goście
sprawili, iż atmosfera była wspaniała! Wystawa była czynna do 4 lipca.

Począwszy od 5 lipca w Bibliotece będzie
można obejrzeć wystawę malarstwa na jedwabiu autorstwa Ewy Bogdan. Ekspozycja będzie czynna do końca sierpnia w godzinach pracy placówki. Zapraszamy.

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gry „Polak mały”- 21
maja przed południem kosakowską bibliotekę odwiedziła wesoła
gromadka uczniów z klasy Ia ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu.
Dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych na temat symboli
narodowych, które w bardzo interesujący sposób poprowadzili
dwaj Panowie: Michał Przysiecki i Artur Chomicz – pracownicy
Instytutu Pamięci Narodowej.
Na początek, ciekawa lekcja historii plus pytania do dzieci, potem zadania/zabawy z wykorzystaniem gry edukacyjnej „Polak
Mały”, która za pomocą puzzli zapoznaje z polskimi symbolami
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W sobotę 9 czerwca nasza Biblioteka po raz trzeci włączyła się
w ogólnopolską akcję „Noc Bibliotek”, odbywającą się tym razem pod
hasłem przewodnim „RzeczpospoCzyta”.
Już o 17:00 wesoła gromada dzieciaczków stawiła się ochoczo
w progu naszej książnicy. Dzieci z radością i zaangażowaniem rozwiązywały zagadki, słuchały wiersza i brały udział w zabawach, takich
jak „mucha idzie” (zabawa doskonaląca wyobraźnię przestrzenną),
czy też programowanie ruchów „robota”, w którego ochoczo wcieliła
się Pani Daria. Ponadto przy pomocy Pana Michała Przysieckiego nasi
mali biblioteczni goście próbowali swoich sił w malowaniu bawełnianych toreb z wykorzystaniem patriotycznych motywów, a także przy
użyciu gry „Polak mały” układały w odpowiedniej kolejności słowa

hymnu polskiego, który potem odśpiewały. Na koniec zaprosiliśmy
dzieciaczki na seans ilmu przygodowego pt. „Tarapaty”.
Gdy mali czytelnicy udali się do swoich domów, przyszła kolej na
dorosłych i młodzież. Na początek znaleźliśmy się w literackim escape room przygotowanym przez Panią Dagmarę Wełnicką, naszą pomysłową wolontariuszkę. Uczestnicy wcielili się w role detektywów
i na prośbę Dyrektor Biblioteki szukali zaginionych książek. Bardzo
zaangażowani w rozwiązywanie ciekawych zagadek odnaleźli ukryte
lektury i dołączoną do nich nagrodę w postaci cukierków. Następnie
spędziliśmy czas na zabawach i grach do późnych godzin nocnych. Pisaliśmy na przykład listy do samych siebie, które przeczytamy za rok,
tworzyliśmy historię z wykorzystaniem kart z gry Dixit oraz tworzyliśmy śmieszne stworki przedstawiające wymyślone wcześniej wyrazy.
Dziękujemy Pani Dagmarze i Panu Michałowi za włączenie się
w organizację naszej bibliotecznej nocy, a wszystkim uczestnikom za
znakomite towarzystwo, dobre humory i wspaniałą zabawę. Zapraszamy za rok.

Nr7/2018

AKTUALNOŚCI

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Kosakowski Klub Honorowych Dawców Krwi
13 czerwca, po raz dziesiąty, można było oddać krew
w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, który przyjechał do Kosakowa. Zgłosiły

się 32 osoby. Po przejściu niezbędnych badań,
ostatecznie krew oddało 26 z nich. Razem zebrano 11700 ml krwi.
Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Przez
cały
czas przed drzwiami ambulansu gromadziły się osoby, które
czekały na rejestrację. Akcję zorganizowaną przez Kosakowski Klub HDK wsparł Urząd Gminy oraz Bistro Tanie-Szamanie
z Kosakowa, które obdarowywało krwiodawców bonami rabatowymi.
Podczas dotychczasowych dziesięciu akcji, organizowanych od stycznia ubiegłego roku zebraliśmy już ponad 100
litrów krwi! DZIĘKUJEMY ZA TEN DAR
Sołtys Kosakowa, Andrzej Śliwiński dziękuje wszystkim osobom,
które przyłączyły się do tego sukcesu. Kolejna akcja poboru krwi
zaplanowana jest na sobotę 11 sierpnia!

Z życia sołectw
Dębogórze
6 czerwca odbyła się wycieczka dla seniorów. Łącznie
uczestniczyło w niej 50 osób z naszego powiatu. Seniorzy
zwiedzili magazyny podziemne gazu w Dębogórzu oraz - pod
czujnym okiem przewodnika (w tę rolę wcielił się Sołtys Józef Melzer) Rewę, Mechelinki, Centrum Edukacyjno-Sporto-

we w Kosakowie oraz Sołectwo w Dębogórzu. W Kazimierzu
w Muzeum Pod Dębową Górą odbyło się spotkanie z kosakowskimi członkami PZERiI. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek. Dodatkową atrakcję stanowiła możliwość zwiedzenia
muzeum państwa Dzięgielewskich.
Organizatorzy: PZERiI (rejon Puck) oraz Sołtys wsi Dębogórza Józef Melzer.
Sołtys Dębogórza pragnie złożyć podziękowania: kierownikowi Marianowi Ceklarz z Gas-Storage, państwu Dzięgielewskim oraz Marianowi Krauze z Centrum Edukacyjno-Sportowego za pomoc w organizacji wycieczki.
***
9 czerwca odbyły się Rodzinne Zawody Wędkarskie
nad stawem w Dębogórzu. Udział wzięło 28 zawodników,
którzy razem z osobami towarzyszącymi i kibicami tworzyli
100-osobową ekipę pasjonatów wędkarstwa.
Nr7/2018

Pierwsze miejsce zdobyła Kornelia Szatkowska, zdobywając
Puchar Wójta Gminy. Puchar ks. Jana Grzelaka za drugie miejsce tra ił w ręce Mai Janik-Lipińskiej. Trzecie miejsce oraz
Puchar Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowa
otrzymał Antoni Smoczyński. Każdy zawodnik otrzymał nagrodę za udział w zawodach, na wszystkich czekał również
poczęstunek na słodko.
Organizatorzy: Wójt Gminy Jerzy Włudzik, Proboszcz Para ii w Kosakowie ksiądz Jan Grzelak oraz Sołtys Dębogórza
Józef Melzer. Szczególne podziękowania należą się sędziemu
Krzysztofowi Janikowi, tradycyjnie sprawującemu pieczę nad
zawodami.

Kazimierz
Sołtys i Rada Sołecka dziękują chórowi „Rumianie” oraz
gdyńskiemu zespołowi „Bryza” za koncert wykonany dla
mieszkańców Kazimierza.
***
Sołtys wsi Kazimierz Jadwiga Wrzałek dziękuje wszystkim
mieszkańcom, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze Ojca Leona Halk- wieloletniego leśniczego.
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Z życia szkół
Zespół Szkolno-Przedszkolny
i Schroniska Młodzieżowego w Dębogórze
FESTYN RODZINNY - 9 czerwca było ciepło, pogodnie, słodko,
radośnie, głośno, rodzinnie. Na początku Festynu Pani Dyrektor przywitała wszystkich, zaprosiła do dobrej zabawy i miłego
spędzenia czasu. Od samego rana nad naszym bezpieczeństwem
czuwała Straż Pożarna. Panowie pozwolili nam usiąść w swoich
kabinach i przymierzyć, kamizelkę i kaski. Nie tylko dla chłopców
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było to atrakcją... Nie mogło zabraknąć znanych nam z poprzednich lat ogromnych dmuchańców. Były duże bańki mydlane.. Na
deskach naszej sceny prezentowały swoje talenty dzieci zarówno
z przedszkola jaki i szkoły Panie przedszkolanki cierpliwie malowały nasze buźki i wplatały nam bajecznie kolorowe warkoczyki.
Od samego rana, nieprzerwanie działał grill, gdzie mogliśmy zjeść
pyszne kiełbaski. Były też pyszne ciasta przygotowane przez nasze mamy To był naprawdę przyjemnie spędzony czas. Ogromne
podziękowania dla naszych rodziców, nauczycieli, pracowników
obsługi, za tak wspaniałe przygotowanie festynu oraz wszystkim
współtworzącym klimat minionego dnia serdecznie dziękujemy!
***
II WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „Kocham morze” - miło nam poinformować,
iż uczeń naszej szkoły - Szymon
Kołodziejski kl 4 zajął I miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Fotogra icznym. W konkursie brało
udział 60 dzieci z województwa
pomorskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!
***
XVII Powiatowy Przegląd
Zespołów Tanecznych Jastarnia - organizatorami,
a zarazem fundatorami nagród był Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego
w Pucku oraz Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Jastarni.
I miejsce -zespół „Dance Art”
(Zuzia Malinowska, Oliwia
Gątarz, Amelia Mankiewicz, Kinga Grala, Martyna Szczepaniak,
Lena Jaśniewska-Narbut), III miejsce- Sara Dombrowska, Magdalena Guzińska, Lena Zarzycka.
***
Gminny Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta - z okazji Roku Zbigniewa Herberta oraz Roku Jubileuszowego 100-Lecia Odzyskania przez
Polskę Niepodległości Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo
zorganizowała Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości
poetyckiej Zbigniewa Herberta
- autora Pana Cogito oraz Raportu z Oblężonego Miasta. Konkurs
odbył się w ramach Tygodnia Bibliotek 8 maja 2018 r. w Domu
Kultury w Pierwoszynie. Wymogi
konkursowe obejmowały recytację dwóch dowolnie wybranych,
o dowolnej długości utworów
poetyckich Zbigniewa Herberta.
Jury Konkursu w składzie: Anna
Paturej – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo, dr Karol
Dettlaff – teatrolog, Kamil Romanowski – Aktor Roku 2017 Gminy
Kosakowo, przyznało w kat. uczniowie szkół podstawowych kl.
I-III - II miejsce- Pawłowi Selka (Pierwoszyno) .
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!
Nr7/2018

Z ŻYCIA SZKÓŁ

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „ALE KOSMOS” I miejsce Lena oraz Vanessa
wyróżnienie za swą pracę
otrzymała Julia dziewczynki z klasy IIIa. Organizatorzy są pod ogromnym
wrażeniem wysokiego poziomu prac. Prace wszystkich uczniów można obejrzeć w Szkole Podstawowej
nr 13 w Gdyni.

patriotycznej. Nasi uczniowie okazali się wszechstronni, ale
zabrakło im szczęścia i musieli zadowolić się III miejscem,
choć zwycięstwo było w zasięgu ręki. Może za rok się uda?
***
JANTARKI na Festiwalu w Lido di Jesiolo we Włoszech - 22
maja 22 uczniów szkoły w Mostach z klas IV - VII wraz z dyrektor Anną Szymborską i opiekunkami wyjechało do Włoch
na Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych
w Lido di Jesolo. Podczas festiwalu wystąpiło 17 Zespołów
z różnych stron świata. Były to zespoły zarówno dziecięce, jak

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mostach
Wojewódzki Konkurs Piosenki pt. „Piosenka jest dobra na
wszystko” - 14 kwietnia. uczniowie pierwszych klas Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Piosenki w Rumi pt. „Piosenka jest dobra
na wszystko”. W kategorii solistów zaprezentowała się Katarzyna Kępka (kl. Ib) oraz Hubert Kunc (kl. Ib), który otrzymał
i dorosłe. Mieliśmy przyjemność występować obok zespołów
z Rosji, Gruzji, Kirgistanu, Ukrainy, Włoch, Węgier, Austrii, Indii, Polski i innych.
Zespół Jantarki wziął udział w pochodzie przez miasto
i przedstawił dwa 13 minutowe występy taneczno – wokalne.

wyróżnienie. W kategorii zespoły wystąpili chłopcy: Michał
Wica, Mikołaj Sosnowski, Jakub Treder (kl. Ia) oraz dziewczynki: Martyna Reszczyńska, Michalina Bullmann, Otylia Biedzke
(kl. Ia), które również zdobyły wyróżnienie. Wszystkim występującym uczniom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.
***
„Polska nad Bałtykiem” - 8 maja dziesięcioosobowa grupa
uczniów z klasy VII B ze Szkoły Podstawowej z Mostach stanęła w szranki z uczniami gdyńskich szkół by zabłysnąć wiedzą
i sprawnością podczas VII edycji konkursu „Polska nad Bałtykiem – 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Konkurs odbył się w auli Akademii Marynarki Wojennej.
Organizatorem była SP 39. Honorowym patronatem imprezę
Wiceprezydent Miasta Gdyni.
Uczniowie wzięli udział w kilkunastu konkurencjach, w tym:
historycznej, plastycznej, sportowej, geogra icznej, piosenki
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Zostały one przyjęte z entuzjazmem i nagrodzone gromkimi
brawami. Dzieci prezentowały się pięknie na scenie. Bardzo
różniły się od innych zespołów zarówno folklorem jak i wyglądem. Niebieskie spódniczki i kamizelki oraz ręcznie haftowane
bluzki oraz fartuszki podobały się publiczności.
Chętnie fotografowali się z nami turyści i uczestnicy festiwalu. Taki wyjazd to także możliwość pokazania dzieciom uroków świata i ciekawych miejsc. Czas wolny wypełniły kąpiele
w Adriatyku, zabawa w Aqualandii. Zespół udał się również
na wycieczkę do romantycznej Wenecji, gdzie pani przewodnik pokazała najciekawsze miejsca i opowiedziała wiele ciekawych historii o tym jedynym w swoim rodzaju miejscu na
świecie. Dzieci popłynęły też łodzią do Murano, które słynie
z produkcji szkła, ponadto znajduje się tu wiele zabytków.
W Wenecji i na Murano szkło wytwarzano już od VIII wieku.
W roku 1291 została tu założona pierwsza huta szkła. Uczestniczyliśmy w pokazie ręcznej produkcji wyrobów ze szkła. Na
oczach dzieci powstały piękne, szklane igurki.
Występy, spotkania z ciekawymi ludźmi, bogata kultura
i przepiękne miejsca to nagroda za całoroczną pracę uczniów,
ale też promowanie Naszej Małej Ojczyzny.

15

Z ŻYCIA SZKÓŁ

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

II miejsce w Przeglądzie Pieśni o Morzu. Zespół „Jantarki”
roztańczył się we Włoszech, ale także rozśpiewał w Checzy

Nordowych Kaszebów w Kosakowie. 9 czerwca podczas przeglądu Pieśni o Morzu zespół zajął II miejsce.
***
VII Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny
dla klas IV – VII „Mitologia i kultura krajów Dalekiego Wschodu”
odbył się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 7 czerwca. Zgodnie z tradycją zorganizowali go nauczyciele i pani dy-

rektor Szkoły Podstawowej w Mostach. W konkursie wzięły
udział zespoły ze wszystkich gminnych szkół. Jest to konkurs
interdyscyplinarny, rozwijający wielorakie talenty i umiejętności dzieci i młodzieży. Oprócz przyswojenia szczegółowej
wiedzy o mitologii i kulturze Japonii i Chin uczniowie wykazali się talentem literackim, pisząc historie z motywami dalekowschodnimi do teatrzyku kamishibai, zatańczyli tradycyjny
taniec z wachlarzami, zaśpiewali piosenki z ilmów anime. Był
też pokaz makijażu gejszy oraz własnoręcznie wykonanych
wachlarzy w stylu japońskim.
Mimo konkursowej formuły udało się uniknąć niezdrowej
rywalizacji, zachwycona publiczność oklaskiwała wszystkie
występy, a życzliwe podejście komisji konkursowej, w skład
której weszli m.in. pani Anna Paturej i pan Karol Dettlaff, sprawiło, że wszyscy czuli się zwycięzcami.

Szkoła Podstawowa w Pogórzu
z oddziałami gimnazjalnym
KARTA ROWEROWA 2018 - w czerwcu wszystkie klasy 4 oraz
chętni uczniowie z klas starszych odbyli swój pierwszy poważny egzamin – na kartę rowerową. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Pucku. Każdy uczeń miał do przejechania wydzielony
odcinek drogi. Nie można było zapomnieć o znajomości znaków, a i umiejętności musiały być tu doskonale opanowane.
W tegorocznym egzaminie uczestniczyło 71 uczniów i tyle też
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w tym dniu zostało pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Wszystkim świeżo upieczonym rowerzystom życzymy bezpiecznej, szerokiej drogi!!!
***
KONKURS Z OKAZJI DNIA MATKI - 26 maja wszyscy w Pogórzu bawili się wyśmienicie podczas Święta Szkoły. Jednak

nawet ta wspaniała impreza nie mogła przyćmić innego święta, które obchodzono tego dnia- święta wszystkich Mam. To
właśnie z tej okazji ogłoszone zostały dwa konkursy - na portret Mamy- Superbohaterki (dla klas 0-III) oraz na komiks pt.
„Moja Mama Superbohaterka” (dla klas IV-VII). W sobotę ogłoszono zwycięzców. Uczniowie klas młodszych, którzy sportretowali swoje Mamy w najbardziej niebanalny sposób to: Adam
Konarski, Dawid Drewa oraz Jaśmina Woźniak. W klasach IVVII najciekawsze komiksy wykonały Julia Skierka, Emilia Bobrowska oraz Julia Soboń. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a ich
mamy małe pamiątki. W tym miejscu należą się podziękowania dla Pana Ambrożego Gołąbka ze Szkoły Młodych Gra ików
za pomoc w ufundowaniu upominków oraz darmowych lekcji
dla uczniów klas starszych w swojej szkole.
***
Majowy konkurs „Zdrowe
zęby” - po szkolnej akcji „OralB”,
która dotyczyła zwiększenia
świadomości
w zakresie higieny jamy ustnej, klasa 1a
wzięła
udział
w
konkursie
plastyczno
technicznym, który polegał na wykonaniu szczoteczki do zębów technika przestrzenna. Uczniowie wykazali się niesamowita pomysłowością, a precyzja wykonania podziwiana była
przez wszystkich! Gratulujemy zwycięzcom wygranych prac
i dziękujemy wszystkim za udział.
Nr7/2018
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Konkurs THE VOICE OF POGÓRZE – odbył się w czwartek
14 czerwca. Jak co roku zgłosiło się wielu uczestników i jury
miało nie lada wyzwanie. Na obrotowych fotelach w tym roku

zasiadły Pani Kasia z świetlicy, która wcieliła się w Sarsę, Pani
Ola była Vanessą i Pani Kasia z sekretariatu wystąpiła jako
Whitney.
I miejsce zajęli Mikołaj i Jakub z klasy 3a, II Mateusz z klasy
3d i Natalia z klasy 1c, III miejsce zajęło trio z klasy 2a Martyna, Amelia i Natalia. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za pięknie wykonane utwory! Bardzo dziękujemy niezawodnemu Panu Andrzejowi, który pomógł w przygotowaniach
sali gimnastycznej. Mamy nadzieję, że za rok również dopisze
tak wspaniała frekwencja!!

Wielki gimnazjalny bal - wielkim balem pożegnaliśmy
tegorocznych absolwentów Gimnazjum. Uczniowie klas III
mają więc za sobą pierwszy poważny bal. Dziewczęta wystąpiły w balowych kreacjach, chłopcy w garniturach. Odtańczony przez niemal wszystkich uczniów reprezentacyjny polonez wzruszył widzów, czyli zaproszonych rodziców
i przyjaciół oraz nauczycieli, także uczących gimnazjalistów
w ubiegłych trzech latach. Układ choreograficzny oraz figury poloneza przećwiczyli z gimnazjalistkami i gimnazjalistami p. Maria Lebiedzińska i p. Kazimierz Wróbel, nauczyciele
wf. Oboje otrzymali owację. Wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie balu rodzicom, nauczycielom i uczniom
dziękujemy!
***
FINAŁ KRAJOWY 18. Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK
- pod patronatem Gdańskiego Kuratorium Oświaty, a w konkursowych
szrankach uczennica z Pogórza.
W kwietniu Martyna Tomczak z klasy V b wraz z tysiącem Jej rówieśników z całej Polski wzięła udział
w pierwszym etapie konkursu. 80
najlepszych uczniów otrzymało tytuł
FINALISTY. Wyniki poznamy dopiero we wrześniu. Trzymamy kciuki za
naszą inalistkę.

Sport

Konferencja z zakresu

ratownictwa wodnego „On Duty”!
26 maja Mechelinki stały się areną dla
jednej z największych konferencji z zakresu ratownictwa wodnego „On Duty“. Organizatorem tego dużego przedsięwzięcia
była OSP RW Gdynia, współorganizatorem
Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa
Mechelinki. Patronat honorowy objął Wójt
naszej gminy Jerzy Włudzik oraz Rektor –
Komendant Akademii Marynarki Wojennej
komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.
Nr7/2018

Dzień pierwszy konferencji odbywał się w Akademii Marynarki Wojennej, poświęcony był wykładom z:
prawa, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa wodnego, edukacji
i profilaktyki oraz ratownictwa wysokościowego i ewakuacji. Dzień drugi,
to warsztaty na plaży przy Morskiej
Bazie Szkoleniowej Mechelinki. Jednym
słowem praktyka, wymiana doświad-

czeń, a także nauka wykorzystywanych
technik.
Oprócz zajęć odbyły się pokazy sprzętu
ratowniczego, używanego w kraju oraz na
świecie, a który może być z powodzeniem
wykorzystany w Polsce. Były to łodzie motorowe, skutery, platformy, SUP’y. Na miejscu były drony, które coraz powszechniej
używane są do poszukiwań nad terenami
wodnymi.
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Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo”
Dzień Matki ze Sztormem Mosty – odbył
się 28 maja na boisku gminnym przy Złotych
Piaskach w Kosakowie. Mamy najmłodszych
zawodników w sekcjach juniorskich Gminne-

go Klubu Sportowego Sztorm Mosty pojawiły się wraz z dziećmi na wspólnym treningu.
Frekwencja i pogoda dopisały, a wspólne me-

cze pomiędzy mamami i dziećmi dostarczyły
mnóstwa emocji. We wspólnym treningu brały udział roczniki: 2008/2009, 2010, 2011,
2012 i młodsi.
***
Rozgrywki V ligi - w rundzie wiosennej V ligi
Sztorm Mosty dwukrotnie wychodził zwycięsko z meczów derbowych powiatu puckiego:
na boisku w Kosakowie pokonał 3:1 Kaszuby
Połchowo i 2 tygodnie później – 1:0 wyżej
notowanego rywala MKS Władysławowo. Od
tej wygranej Sztorm rozpoczął passę 5 z rzędu meczów bez porażki, zakończoną dopiero porażką 1:4 z rezerwami Bałtyku Gdynia,
w przedostatniej kolejce ligowej.
W kadrze pierwszego zespołu systematycznie pojawiają się młodzieżowcy. W tabeli,
po 29 rozegranych spotkaniach, podopieczni
Aleksandra Cybulskiego zajmują 9. pozycję.
Na kolejkę przed końcem rozgrywek awans
zapewnił sobie zespół GKS Kowale, na II miejscu są Czarni Pruszcz Gdański, a na III MKS
Władysławowo.
***
Całoroczny nabór - od nowego sezonu
w Sztormie powołane zostaną kolejne 3 drużyny: II zespół seniorów (B-Klasa), zespół
Junior B (roczniki 2002-2004) oraz sekcja
dziewcząt w wieku 6-10 lat. Nabór do Gminnego Klubu Sportowego Sztorm Kosakowo
trwa przez cały rok. Kontakt i zapisy możliwe
są u trenerów poszczególnych roczników:
- Sekcja Dziewcząt (roczniki 2008-2012) – tr.
Paweł Formella, tel. 608-272-212,
- 2011-2012 i młodsi – tr. Paweł Formella, tel.
608-272-212,
- 2010 – tr. Michał Michalski, tel. 507-625-650,
- 2008-2009 – tr. Adrian Niewiadomski, tel.
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606-230-977,
- Junior B (2002-2004) – tr. Michał Michalski,
tel. 507-625-650,
- Seniorzy (B-Klasa) – tr. Marcin Kośnik, tel.
608 145 668.
***
Zakończenie
sezonu
piłkarskiego
2017/2018 - 17 czerwca na boiskach kompleksu sportowego przy Złotych Piaskach
w Kosakowie odbyło się zakończenie rozgrywek piłkarskich sezonu 2017/2018.
W wydarzeniu wzięły udział wszystkie roczniki drużyn młodzieżowych, V-Ligowy zespół
seniorów oraz trenerzy i opiekunowie. Tego
też dnia – podkreślając związek Klubu z Gminą Kosakowo – nastąpiła o icjalna zmiana
nazwy klubu z Gminnego Klubu Sportowego Sztorm Mosty na Gminny Klub Sportowy
Sztorm Kosakowo. Na koniec, w części artystycznej zaśpiewali: Dominika Eliasz i Wiktor
Gabor.
Impreza rozpoczęła się od gier i zabaw z piłką dla najmłodszych. Po południu,

w części o icjalnej przypomniano historię
oraz strukturę Klubu: od powstania w 2010
r. do dzisiaj. Prezes Sztormu Antoni Wica
oraz zastępca Wójta Marcin Majek, Kierownik Referatu ds. Sportu Anna Padée
-Kruszczak i Wiceprezes Sztormu Piotr
Fos wyróżnili następujących zawodników:
- w drużynie seniorów V Ligi: Jacek Pieprzyk (najlepszy strzelec zespołu);
- w drużynie Junior B: Marek Stefanowski (najlepszy strzelec zespołu), Krystian Świst (rocznik 2002), Krystian
Gęga (rocznik 2003), Daniel Sikora,
Kacper Gburek, Kajetan Wojciechowski (wyróżnieni za grę w zespole V
Ligi);
- w drużynie rocznika 2004/2005: Tomasz
Siudmiak, Marcel Rzodkiewicz;
- w drużynie rocznika 2006/2007: Jakub Fo-

lega, Mateusz Janas, Paweł Piotrowski (wyróżnienia za frekwencję), Wojciech Osiowy
(wyróżnienie za postęp w umiejętnościach
piłkarskich);
- w drużynie rocznika 2008/2009: Szymon
Kołodziejski, Konrad Karaś, Michał Mikucki,
a także Wiktor Szlachcikowski (wyróżnienie
za postęp w umiejętnościach piłkarskich).
- w drużynach z roczników 2010, 2011, 2012
i młodsi dzieci otrzymały pamiątkowe medale.
Wyróżnienia i podziękowania za włożoną
pracę odebrał także sztab trenerski: Aleksander Cybulski (trener I zespołu seniorów),
Marcin Kośnik (trener zespołu Junior B), Tomasz Tuttas (trener roczników 2004/2005,
2011 oraz 2012 i młodsi), Adam Mackiewicz
(trener rocznika 2006/2007), Marcin Kośnik
(trener rocznika 2006/2007), Rafał Konkol (asystent trenera rocznika 2006/2007),
Adrian Niewiadomski (trener rocznika
2008/2009), Maciej Filip (II trener rocznika 2008/2009), Krystian Pobłocki (II trener
rocznika 2008/2009), Michał Michalski (trener rocznika 2010), Tomasz Barczak (tre-

ner rocznika 2010), Paweł Formella (trener
roczników 2011 oraz 2012 i młodsi), Maciej
Śmiejkowski (asystent trenera roczników
2011 oraz 2012 i młodsi).
Zarządu Sztormu pragnie
także podziękować Sponsorom wspierającym działalność Klubu, są to: Gmina Kosakowo, PUK PEKO Sp. z o.o.,
Zakład Elma w Mostach,
DS Development Kosakowo – Andrzej Siek, Zarząd
Morskiego Portu Gdynia SA,
PEWiK Gdynia Sp. z o.o.
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Stowarzyszenie Port Mechelinki
Puchar Mechelinek już za nami - 170 zawodników, 123
jachty, ponad 200 osób towarzyszących. Tak w liczbach wyglądały największe regaty w Gminie Kosakowo. Udało się
rozegrać wszystkie z 7-miu zaplanowanych wyścigów. Jesteśmy dumni z naszych zawodników, tych starszych i tych
młodszych. Byliśmy reprezentowani przez 20 optymistów, 3
katamarany oraz 2 seniorów na lasarze i OK’dinghy. Wielkie
brawa dla uczniów klasy żeglarskiej ze szkoły podstawowej
z Mostów, dla których były to pierwsze regaty tej rangi w życiu! Jest to dla nas ogromna satysfakcja. Debiut regatowy miała również sekcja Katamaran , w której wystawiliśmy 4 załogi.
Jako organizatorzy dziękujemy wszystkim klubom, zawodnikom, którzy przybyli nie tylko z woj. pomorskiego ale również
z dalszych zakątków kraju. W niedzielę odbyło się uroczyste
zakończenie regat na scenie głównej w Mechelinakch. Wszyscy najmłodsi zostali obdarowani nagrodami oraz pamiątkowymi medalami. Regaty zaliczane były do cyklu Pucharu
Kaszub, a w klasie Optimist B do klasy ikacji Pucharu Polski.
Ogromne brawa dla członków naszego Stowarzyszenia za pomoc w organizacji oraz za tak liczne przybycie. Bez was nie
było by tej imprezy! Byliśmy pod wrażeniem zaangażowania ,
pomocy, współpracy rodziców dzieci z naszego klubu. Wiemy,
że z Wami wszystko jest możliwe!

Wśród naszych zawodników najlepiej wypadli:
Optimist Grupa 0: 3 miejsce – Igor Saj
Dziewczynki: 1 miejsce – Zofia Brzozowicz; 2 miejsce –
Michalina Klimczak
Optimist UKS: Dziewczęta: 2 miejsce Anna Pawelczyk;
3 miejsce Antonina Pierzchalska
UKS do 9 lat: 2 miejsce Maksymilian Stańko
Grupa B do 9 lat: 1 miejsce – Maurycy Kosmowski
Open: 1 miejsce Paweł Pepliński /Natan Hetmańczyk;
2 miejsce Natalia Majewska/Jakub Bentkowski
Organizatorzy: Stowarzyszenie Port Mechelinki, Yacht
& Fun Mechelinki.
Sponsorzy: racingfoils.eu, Gmina Kosakowo, Tre l. Partnerzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska
Federacja Sportu, Radkom Gdynia, @rodziceyachtandfun
***
Stowarzyszenie Port Mechelinki zaprasza na darmowe zajęcia podczas wakacji dla dzieci z Gminy Kosakowo
w ramach Programu Edukacji Żeglarskiej i Morskiej. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy od godz.
16:30 w Przystani Żeglarskiej w Mechelinkach. Zgłoszenia
należy zgłaszać pod nr tel. 511 055 064.

Zawody szlakiem Oktawii Nowackiej
Przy pięknej pogodzie dnia 26.05. w Centrum Sportowym Kosakowo została rozegrana 4 edycja zawodów
z cyklu „Szlakiem Oktawii Nowackiej od dwuboju do pięcioboju”. Uczestników zawodów bardzo miło powitał wielki propagator sportu – Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, który
otworzył zawody życząc zawodnikom ustanowienia rekordów
życiowych.
Oczywiście, w tym dniu organizatorzy zawodów nie zapomnieli o naszych kochanych mamach! Na ręce mamy najmłodszej uczestniczki zawodów 5-cio letniej Róży Czoczys, zostały
złożone życzenia dla naszych kochanych mam!
W zawodach dominowali zawodnicy ze szkoły SP 39 Gdynia, występujący w barwach UKS „Gromik” Gdynia oraz uczniowie z SP 40 Gdynia. Rywalizacje drużynową i Puchar Wójta
Gminy Kosakowo zdobyli uczniowie z UKS „Gromik” Gdynia.
Nr7/2018
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Złoty medal w Mistrzostwach Polski - Suwałki 2018
Dużą niespodziankę na Dzień Dziecka sprawiła lekkoatletka
Uczniowskiego Klubu Sportowego SKOCZEK Pogórze Monika
Pietroń, zdobywając złoty medal w Sztafetowych Mistrzostwach
Polski U-18, rozgrywanych 1 czerwca 2018 r. w Suwałkach. Monika biegła dystans 400 m na ostatniej zmianie sztafety szwedzkiej (
100,200,300,400 ). Po otrzymaniu pałeczki od razu przystąpiła do
ataku, wyraźnie wyprzedzając rywalki z innych polskich klubów.
Miniony sezon Monika zakończyła z brązowym medalem
Mistrzostw Polski, bieżący rozpoczyna od złota - to obiecujące.
Lekkoatleci SKOCZKA Pogórze po solidnym treningu w okresie
zimowym prezentują wysoką formę we wszystkich kategoriach
wiekowych.
Świeżo upieczona mistrzyni Polski Monika wygrała 3 tygodnie
wcześniej Gimnazjadę Wojewódzką w Słupsku na 600 m i zdobyła
złoty medal w sztafecie 4x100 m wraz ze swoją koleżanką klubową Agatą Krzyżanowską. W klubowych Mistrzostwach Okręgu
Pomorskiego w kategorii U-18 rozgrywanych w Sopocie Monika
i Agata zostały najlepszymi sprinterkami, zdobywając złoty i brązowy medal na 100 m. Ich młodsze koleżanki i koledzy, startujący 11
maja 2018 r. w Powiatowej Lidze Lekkoatletycznej w Pucku zdobyli
aż 7 medali. Całe podium zajęły dziewczyny SKOCZKA w biegu na
600 m ( I - miejsce Julia Zduńczyk, II - miejsce Adrianna Gulczyńska, III - Milena Twarowska ). Z prawie 10 sekundową przewagą nad rywalkami do mety w biegu na 600 m przebiegł Jakub
Kościów, uzyskując bardzo dobry wynik 1:38,8 s. Srebrne medale
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zdobyli: Tomasz Grzybek w biegu na 1000 m, Maciej Raczyński
w skoku w dal, Marceli Duraziński i Weronika Sulewska w rzucie oszczepem oraz Michalina Skrzypczak w biegu na 100 m
i Aleksandra Chrzanowska w biegu na 300 m.
21 maja w Powiatowych Igrzyskach w 4 - boju lekkoatletycznym (bieg na 60 m I 600 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową)
reprezentacja Pogórza zdobyła I miejsce w kategorii dziewcząt
oraz II miejsce w kategorii chłopców, awansując do inałów Wojewódzkich w Gdańsku.
Jestem bardzo zadowolony z postawy moich podopiecznych
i wiem że to dopiero początek ich sukcesów powiedział trener Wojciech Niemkiewicz. Liczę również na podjęcie treningów w SKOCZKU przez dzieci, które lubią biegać i chciałyby z nami dzielić trudy
treningu i słodycz sukcesów.
Zapraszamy

Nr7/2018
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Kalendarz Imprez Gminy Kosakowo lipiec/sierpień
LIPIEC 2018
Wt, 03.07.2018

19:00

Koncert Kameralny Tom Bright

Śr, 04.07.2018
Czw, 05.07.2018

15:00
15:00

,,Open’er Festival”(dzień 1) teren otwarty od 15:00 do 04:00
,,Open’er Festival”(dzień 2) teren otwarty od 15:00 do 04:00

Wójt Gminy,
Kosakowskie Centrum Kultury,
Stowarzyszenie Port Mechelinki
Alter Art
Alter Art

Pt, 06.07.2018

15:00

,,Open’er Festival”(dzień 3) teren otwarty od 15:00 do 04:00

Alter Art

Teren lotniska Gdynia-Kosakowo

Sob, 07.07.2018

15:00

,,Open’er Festival”(dzień 4) teren otwarty od 15:00 do 04:00

Teren lotniska Gdynia-Kosakowo

Sob, 07.07.2018

10:00

XX Zjazd Kaszubów

Sob, 07.07.2018

10:00

Zawody wędkarskie dla seniorów
(zapisy do 30 czerwca u Sołtysa)

Alter Art
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ZKP
o. Dębogórze- Kosakowo
Wójt Gminy
Yacht Club Rewa
Sołtys wsi Dębogórze
Polski Związek Emerytów i Rencistów

Żeglarskie środy/Liga Katamaranów

Stowarzyszenie Port Mechelinki

Przystań Żeglarska

Żeglowanie z Muzyką
(darmowe rejsy dla uczestników)
Muzyczne Plażowanie w Mechelinkach
Festyn Rodzinny
Wybory Bursztynowej Miss Lata 2018
XIII Zawody wędkarskie dla dzieci
(zapisy do 15 lipca u Sołtysa)

Stowarzyszenie Port Mechelinki
Kosakowskie Centrum Kultury

Zatoka Mechelinki

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury

Scena Plenerowa w Mechelinkach

Wójt Gminy Kosakowo
Sołtys wsi Dębogórze

Staw w Dębogórzu

Żeglarskie środy/Liga Katamaranów

Stowarzyszenie Port Mechelinki

Sob, 07.07.2018
Śr, 18-19.07.2018

10:00
-12:00
16:3019:30

Śr, 18 .07.2018

20:00

Sob, 21.07.2018

16:00
-21:00

Sob, 21.07.2018
Śr, 25-26.07.2018
Sob, 28.07.2018

10:0012:00
16:30
-19:30
12:00

Lipiec/sierpień

Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

Scena Plenerowa w Mechelinkach
Teren lotniska Gdynia-Kosakowo
Teren lotniska Gdynia-Kosakowo

Luzino
Zatoka w Rewie
Staw w Dębogórzu

Przystań Żeglarska

Turniej Siatkówki Plażowej – Rewa 2018

Wójt Gminy Kosakowo

Plaża w Rewie

„Malowane na jedwabiu” wystawa Ewy Bogdan

Biblioteka Kosakowo

Biblioteka Kosakowo

SIERPIEŃ 2018
Sob, 04.08.2018

09:00

Laser Run Kosakowo

Sob, 11.08.2018

10:00

VII Regaty Sołectw Gminy Kosakowo

Nd, 12.08.2018

10:00

VII Otwarte Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo

Śr, 15.08.2018

13:30

Dni Gminy Kosakowo: XXII Festyn Kaszubski

Pt, 17.08.2018

16:00

Dni Gminy Kosakowo: Festyn Żeglarski

Sob, 18.08.2018

10:00

Marsz Śledzia

Sob, 18.08.2018

17:30

Dni Gminy Kosakowo: Kosakowskie Disco Granie
Wycieczka do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Oborach
(zapisy do 5 sierpnia u sołtysa)

Sob, 18.08.2018
Sob, 25.08.2018
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17:00
-24:00

Rodzinny Festyn Integracyjny

Wójt Gminy Kosakowo, Pomorski
Okręgowy Związek Pięcioboju
Nowoczesnego
Wójt Gminy Kosakowo,
Przewodniczący Rady Sołtysów Gminy
Kosakowo, Stowarzyszenie Port
Mechelinki, Yacht Club Rewa
Wójt Gminy Kosakowo,
Yacht Club Rewa
Wójt Gminy Kosakowo, ZKP
o. Dębogórze- Kosakowo
Wójt Gminy Kosakowo,
Yacht Club Rewa
Stowarzyszenie Studiów i Analiz
Bezpieczeństwa,
Wójt Gminy Kosakowo
Wójt Gminy Kosakowo, Kosakowskie
Centrum Kultury

Hala Centrum Sportowego Kosakowo

Mechelinki- Zatoka Pucka

Zatoka w Rewie
Szpyrk w Rewie
Mechelinki- Scena Plenerowa
Kuźnica-Rewa
Plac przy ul. Żeromskiego w Kosakowie

Sołtys wsi Dębogórze
Polski Związek Emerytów i Rencistów
Sołtys wsi Suchy Dwór, Kosakowskie
Centrum Kultury

Plac i boisko w Suchym Dworze
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Śp. Ksiądz Bogdan Piotr Pulczyński
Śp. Ksiądz Bogdan Piotr Pulczyński urodził się 15 lipca
1979 r. w Pucku, w głęboko wierzącej kaszubskiej rodzinie
Benona i Małgorzaty z d. Kobierzyńskiej. Został ochrzczony w
para ii pw. Św. Michała Archanioła w Starzynie. Bogdan Pulczyński po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Zespole Szkół Zawodowych im. Bohaterów Helu w Pucku, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
im. Stefana Żeromskiego w Pucku. Egzamin dojrzałości zdał w
2001 r. i w tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 2007 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w
Para ii pw. Chrystusa zbawiciela w Gdańsku – Osowej (20072011), w Para ii pw. Św. Brata Alberta w Gdańsku- Przymorzu
(2011-2014), w Para ii pw. Bł. Doroty z Mątew w Gdańsku- Jasieniu (2014-2017) oraz w Para ii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie (2017-2018).
Z szczególnym zaangażowaniem dbał o ministrantów i lektorów będąc dekanalnym duszpasterzem Liturgicznej Służby
Ołtarza oraz o pątników. Uczestniczył w Kaszubskiej Pieszej
Pielgrzymce na Jasną Górę oraz brał udział w pielgrzymkach
do Swarzewa i innych sanktuariów. Zawsze z poczuciem obowiązku i troski o Kościół, gorliwie wypełniał obowiązki duszpasterskie, wspierając w tym zakresie kolejnych proboszczów.
Był ceniony przez wiernych.
Ksiądz Bogdan Piotr Pulczyński zmarł tragicznie 18 czerwca 2018r. w 39 roku życia i w 11 roku kapłaństwa.
Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza

Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego
odbyły się w piątek, 22 czerwca br. o godz. 10.00 w kościele
para ialnym pw. Św. Michała Archanioła w Starzynie. Pochówek nastąpił bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu paraialnym.
Trudno jest słowami wyrazić smutek i ogromny żal z powodu Jego odejścia. Pozostajemy w żałobie i modlitwie wypraszając dla Niego u Boga łaskę nieba. Dziękujemy śp. Księdzu
Bogdanowi za wspaniały przykład życia i posługi kapłańskiej.
Odpoczywaj w pokoju.

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o tragicznej śmierci

ks. Bogdana
PULCZYŃSKIEGO
wikariusza z Para ii
św. Antoniego Padewskiego
w Kosakowie
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Bliskim
składają
Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo
Marcin Kopitzki
oraz radni i sołtysi

Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy

Z głębokim żalem zawiadamiamy,że w ostatnich dniach odeszli od nas
Maria Bigott z Pierwoszyna, lat 93

Ś.P.

Roman Duda z Mostów, lat 78

Urszula Kurowska z Dębogórza-Wybudowania, lat 96

Ważniejsze telefony:
- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 43;
- Sekretariat Wójta Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 00;
- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Kosakowskie Centrum Kultury – tel. 58 620 06 95;
- Referat ds. sportu, turystyki, rekreacji- tel. 58 679 23 90
- Gminna Komisja Pro ilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– tel. 606 731 674;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzy z oddziałami gimnazjalnymi – dyrektor
Rafał Juszczyk, tel. 58 679 23 90;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk, tel. 58 665 76 30;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Dębogórzu – dyrektor Halina Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor Anna Szymborska,
tel. 58 679 13 21;

Elżbieta Kriger z Dębogórza, lat 92

- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – dyrektor
Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo – prezes
Danuta Tocke, tel. 691 747 775;
- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes Hildegarda Skurczyńska;
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” – prezes Antoni Wica,
tel. 608 276 893;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” – prezes Mariusz Wiński,
tel. 602 385 709;
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – prezes Wojciech
Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkolenia Janusz
Frąckowiak, tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz Wiesław
Chojnacki, tel. 696 532 152.

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy pierwszy tydzień miesiąca. Nakład 5.100 egz.
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Nasza droga
do Niepodległości
Pamięć o człowieku utrwalają jego czyny. W przypadku Józefa Klebby były to
czyny społeczne, narodowe i niepodległościowe, a jego pisarstwo zaprowadziło Go, jako jedynego przedstawiciela kosakowskiej społeczności na stronice
„Przewodnika Encyklopedycznego Literatury Polskiej”.

Józef Stefan KLEBBA
U

(1860-1931)

rodził się w Żelistrzewie w rodzinie wiejskiego kowala i zaraz po ukończeniu szkoły podstawowej
rozpoczął naukę zawodu w warsztacie ojca. W wieku
28 lat buduje w Kosakowie kuźnię na działce nabytej
od miejscowego gbura Głowienki. Usytuowanie kuźni
w pobliżu zjazdu Jana Czelińskiego, zdolności manualne, zmysł artystyczny i talent gawędziarza przysparzają
kowalowi Józefowi klientelę z pobliskich wiosek. Niezbyt wykształcony łaknie wiedzy i dużo czyta. Nabyta
wiedza historyczna, niespokojny charakter i wrodzony
zmysł organizacyjny czynią z niego działacza społecznego o głęboko patriotycznych, narodowo-demokratycznych przekonaniach.
Jako społecznik tra ia na schyłkowy okres kulturkampfu i wzmożoną aktywność osławionej Hakaty.
Proces germanizacji ludności Kępy Oksywskiej po stuletnim okresie zaboru zaczynał przynosić widoczne
efekty. W 1897 roku niemiecki zaborca zarządził wycofanie ze szkół podstawowych nauki religii w języku
polskim. Wybuchły strajki szkolne m.in. w Kosakowie
(nauczyciel Juliusz Proch) nie bez udziału J. Klebby jako
rodzica. W tym budzeniu świadomości narodowej pośród mieszkańców idzie dalej i w oparciu o bazę lokalową wspomnianego zajazdu zakłada wraz z oksywskim
wikarym ks. Józefem Dembieńskim kółko śpiewacze
w Kosakowie. Powodzenie tego przedsięwzięcia prowadzi go do założenia w roku 1909 w naszej gminie
Towarzystwa Ludowego (TL), którego przewodnictwo
obejmuje proboszcz ks. Antoni Muchowski. Lokalowo
TL znajduje pomieszczenie w dworku A. Klebby w Mostach. Tam krzewi się język, kulturę i historię Polski,
tam wystawia sztuki teatralne, tam mówi się wiele na
temat wiedzy rolniczej wreszcie tutaj mieści się biblio-
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teka Towarzystwa Czytelni Ludowych. W tych murach
rodzi się koncepcja wybudowania z datków ludności
Kępy, Domu Ludowego na potrzeby TL, która zostaje
zrealizowana w 1913 roku w Pierwoszynie na działce
pp. Brechelków.
Wybuch wojny i sankcje nią wywołane powodują jego zamianę w kaplicę na kanwie, której powstała
para ia w Kosakowie z kościołem w Pierwoszynie. To
J. Klebba proponuje pisanie przez rodziny listów na
front w języku kaszubskim po zakazie ich pisania w języku polskim; to on objaśnia niemieckim żandarmom
zakazującym dzwonienia dzwonami, że dzwonią one
na część niemieckich zwycięstw na frontach wojny. Po
wojnie działał w Subkomisji Północnej na rzecz przyłączenia poszczególnych miejscowości do Polski. Społecznie udzielał się przy Sądzie Pokoju w Wejherowie.
Był kierownikiem poczty w Kosakowie. Czynnie pomagał Aleksandrowi Majkowskiemu w zakładaniu Muzeum Kaszubskiego w Sopocie.
W 1923 roku oddaje kuźnię swojemu synowi Franciszkowi (zamordowanemu w 1942 roku w Stuthof ie),
a sam zaczyna pisać. Najważniejsze utwory to: „Jak
w Pierwoszynie kościół budowano”, „Ścinanie kani”,
„Dwa orły”, „Ballada bez tytułu” i „Tonący okręt” Znał
masę legend i baśni, które zawsze chętnie opowiadał,
a grona słuchaczy jemu nigdy nie brakowało.
Latem 1922 roku zostaje w Rewie odznaczony przez
gen. Józefa Hallera Srebrnym Krzyżem Zasługi i nazwany przez niego „nauczycielem narodu kaszubskiego”.
Czcimy pamięć o tym niezwykłym człowieku, składając kwiaty w dniu Święta Niepodległości przy jego pomniku w Kosakowie.
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Podsumowanie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2017/2018
Kolejny rok szkolny dobiegł końca, zatem czas najwyższy na podsumowanie działań ekologicznych,
przeprowadzonych w placówkach edukacyjnych na terenie Związku – a warto zaznaczyć, że była to już ich
dwudziesta edycja! Każdego roku Związek swoją ofertę edukacyjną kieruje do 250 placówek oświatowych
z obszaru swojego działania. Do aktywnej współpracy w bieżącym roku szkolnym udało się nam zaangażować
prawie 90 szkół i przedszkoli z ilością niemal 30 tys. uczniów i dzieci. W naszej ofercie znalazły
się następujące propozycje:
x

x
x
x
x

pięć konkursów ekologicznych - „Małe dzieci nie chcą śmieci”, „Mała nakrętka duży problem”,
„Konkurs Fotograficzny”, „Ekspert EE czyli w trosce o środowisko”, „Konkursie Wiedzy
Ekologicznej”
projekt edukacyjny dla placówek oświatowych pn. „Lider Lokalnej Ekologii”
program edukacyjny dla nauczycieli pn. „Szkoła/przedszkole dla środowiska”
całorocznym programie dot. zbiórki baterii
62 jednodniowe warsztaty terenowe - „Bliżej Europy-nowoczesne metody gospodarowania
odpadami”, „Ciepło dla Trójmiasta”, „Ujmowanie i uzdatnianie wody”, „Oczyszczanie ścieków”.

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w dn. 14 czerwca w Szkole Muzycznej przy ul. Bpa. Dominika
w Gdyni, wręczone zostały nagrody, a całość ceremonii uświetnił program artystyczny profesjonalnych
muzyków i uczniów Szkoły Muzycznej w Gdyni. Na uroczystości obecni byli też przedstawiciele władz
samorządowych oraz spółek współpracujących ze Związkiem w zakresie edukacji ekologicznej. Nagrody
w konkursach zostały współsfinansowanie przez spółki PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., OPEC Sp. z o.o.,
oraz EKO DOLINA Sp. z o.o..
Spośród placówek oświatowych, wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami
gimnazjalnymi w Kosakowie w konkursie zbiórki plastikowych nakrętek pt. „Mała nakrętka – duży
problem”. Koordynatorem konkursu była Pani Anna Gerber.
Po raz czwarty też została wręczona Róża Ekologii, przyznawana przez Zarząd Komunalnego Związku
Gmin. Nagroda ta ma na celu wyróżnienie placówek oświatowych za wybitne osiągnięcia w obszarze edukacji
ekologicznej, w tym w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. W tym roku statuetki
powędrowały do Przedszkola nr 10 „Pod Wieżyczką” w Sopocie oraz do Szkoły Podstawowej nr 26
w Gdyni.
Aby zapoznać się z pełną listą laureatów, galerią wyróżnionych prac oraz szerszym podsumowaniem roku
szkolnego 2017/2018 zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.kzg.pl.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych wakacji.
Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!

