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UCHWAŁY PODJĘTE  NA LX ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 6 WRZEŚNIA 2018 ROKU

1. Uchwała Nr LX/214/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 6 wrze-
śnia 2018 roku w sprawie: ustale-
nia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Kosakowo;

2. Uchwała Nr LX/215/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 6 wrze-
śnia 2018 roku w sprawie: wyra-
żenia zgody na przystąpienie Gmi-
ny Kosakowo / Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kosakowie 

do realizacji projektu partnerskiego 
pod nazwą „Aktywny Powiat Pucki – 
edycja II” w ramach działania 6.1 Ak-
tywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 
Aktywizacja Społeczno – Zawodowa 
RPO WP 2014 – 2020;

3. Uchwała Nr LX/216/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 6 wrze-
śnia 2018 roku w sprawie: wyraże-
nia zgody na odpłatne nabycie lokalu 
usługowego z udziałem   w gruncie 
- działki nr 146/18 obręb Kosakowo 
gmina Kosakowo;

4. Uchwała Nr LX/216/2018 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 6 wrze-
śnia 2018 roku w sprawie: wyraże-
nia woli współdziałania z Powiatem 
Puckim w realizacji zadania    w ciągu 
dróg powiatowych przebiegających 
przez Gminę Kosakowo;

5. Apel Nr L/4.A/2018 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 6 września 2018 
roku skierowany do Wójta Gminy 
Kosakowo dotyczący stanowiska 
Rady Gminy Kosakowo w sprawie 
decyzji o warunkach zabudowy na 
rozbudowę Osiedla Harmony w Dę-
bogórzu gm. Kosakowo.

Wybory samorządowe
– 21 października 2018 r.

Lokale będą otwarte w godz. 7:00-21:00

LOKALE WYBORCZE
 

 Głosowanie w wyborach do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw 
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast odbywa się wyłącznie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania 
właściwym dla miejsca ich stałego za-
mieszkania. Zaświadczeń o prawie do gło-
sowania poza miejscem stałego zamiesz-
kania nie wydaje się.

 W sprawie spisu wyborców - informa-
cja w Urzędzie Gminy u p. Aurelii Brzo-
zowskiej –Dampc, pok. Nr 5 (na parterze), 
tel. 58 660 43 14, e-mail ewidencja@ko-
sakowo.pl

Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie 

Komisja niezwłocznie bada każdą skargę 
na działalność obwodowej komisji wy-
borczej ds. przeprowadzenia głosowania 
oraz ds. ustalenia wyników głosowania, 
występuje o usunięcie stwierdzonych 
uchybień oraz zawiadamia pisemnie 
skarżącego, i w miarę potrzeby komisa-
rza wyborczego, o rozstrzygnięciu i czyn-
nościach podjętych w związku ze skargą. 
 Komisja współdziała z komisarzem 
wyborczym oraz dyrektorem delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku 
przy ustalaniu zasad i sposobu wykony-
wania zadań wyborczych.  
 Komisja współdziała w wykonywaniu 
zadań wyborczych z urzędnikiem wybor-
czym oraz odpowiednio z marszałkiem 
województwa, starostą, wójtem, burmi-
strzem, prezydentem miasta.
 Pracami Gminnej Komisji Wyborczej 
w Kosakowie kieruje przewodniczący 

Krzysztof Choroś (tel. 511 982 998), 
który w szczególności: czuwa nad wy-
konywaniem zadań komisji, reprezen-
tuje komisję na zewnątrz, ustala projekt 
porządku obrad komisji, zwołuje jej 
posiedzenia i im przewodniczy. W razie 
nieobecności przewodniczącego,  jego 
obowiązki pełni zastępca  - Anna Klau-
dia Tryczyk (tel. 608 497 155).
 W dniu wyborów – 21 października 
2018r. od godz. 6,00 Gminna Komisja 
Wyborcza w Kosakowie będzie pełnić dy-
żur w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy 
Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, w sali po-
siedzeń (na I piętrze), tel. 58 660 43 25. 

Wszelkie niezbędne informacje nt. wybo-
rów i także komunikaty Gminnej Komisji 
Wyborczej w Kosakowie zamieszczać bę-
dziemy na www.bip.kosakowo.pl /Inne / 
Wybory i Referenda.

Głosowanie odbędzie się w stałych obwo-
dach głosowania (obwieszczenie podaje-
my poniżej).
    Zwracamy uwagę, że sołectwo Mechelin-
ki, postanowieniem Komisarza Wyborcze-
go w Słupsku I z dnia 25 lipca 2018r., zna-
lazło się w jednym okręgu wyborczym 
z sołectwem Rewa i mieszkańcy tych so-
łectw wybierają wspólnego radnego. Jeżeli 
zaś chodzi o lokal wyborczy - mieszkań-
cy Rewy głosują w Przedszkolu Rewie, 
a mieszkańcy Mechelinek tak jak do tej 
pory w Szkole Podstawowej w Mostach.
 Wszystkie lokale na terenie Gminy Ko-
sakowo mają podjazdy dla wózków inwa-
lidzkich. Osobom niepełnosprawnym za-
pewnimy transport do lokali wyborczych. 
Zgłoszenia w dniu wyborów pod nr. telefo-
nu 58 660 43 14 w godz. 12:00 – 18:00. 
 Wyborca odbierając karty do gło-
sowania powinien okazać obwodowej 
komisji wyborczej swój dowód osobisty 
lub inny dokument ze zdjęciem.
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Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1     Mechelinki
    Mosty

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach Hala Sportowa
ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2     Rewa Przedszkole w Rewie 
ul. Koralowa 1, 81-198 Rewa

3     Pierwoszyno

Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie
ul. Kaszubska 11, 81-198 Pierwoszyno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4     Kosakowo

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo                                                           
ul. Fiołkowa 2 A, 81-198 Kosakowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5
    Dębogórze
    Dębogórze-Wybudowanie
    Kazimierz

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
ul. Pomorska 30, 81-198 Dębogórze

6     Pogórze

Szkoła Podstawowa w Pogórzu
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogórze

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7     Suchy Dwór Świetlica Sołecka w Suchym Dworze,                                                              
 ul. Jana Chryzostoma Paska 6,  81-198 Suchy Dwór 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kosakowo z dnia 11 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Kosa-
kowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz 
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodo-

wych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania koresponden-
cyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orze-
czenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu ren-
towego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodziel-
nej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w go-
spodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać 
zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Słupsku I najpóźniej 
do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóź-
niej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu ren-
towego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodziel-
nej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy 
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgna-
cyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zo-
stać złożony do Wójta Gminy Kosakowo najpóźniej do dnia 
12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie 
w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Kosakowo
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Bezpłatny przejazd dla uczniów
na trasie Pogórze Górne-Obłuże 

przystanek Maciejewicza

Dobra ocena jakości wody
na pływalni

 

Hałas od lotniska a pozwolenia na budowę

Filia Urzędu Pocztowego Gdynia 1 w Kosakowie w nowym miejscu
 

Informujemy, że Filia Urzędu Pocztowego Gdynia 1 w Kosakowie została przeniesiona do Pasażu Morskiego przy ulicy 
Żeromskiego 63 w Kosakowie.

 Informujemy, że 29 września 2018r. wejdzie w życie 
uchwała Nr XLV/1357/18 Rady Miasta Gdyni  z dnia 29 
sierpnia 2018 r., na podstawie której uczniowie z adresem 
zamieszkania na obszarze gminy Kosakowo do 31 grud-
nia roku ukończenia 20 lat mogą korzystać  dodatkowo 
z przejazdów po terenie Gdyni  liniami 165,194 i 265  na 
trasie Pogórze Górne – Obłuże przystanek Maciejewicza. 
Podstawą do korzystania z tego uprawnienia jest legity-
macja szkolna .
Uwaga: nie mylić „pętli na Maciejewicza”  z „ przystankiem 

na Maciejewicza”.

 Kosakowskie Centrum Sportowe informuje, że na pły-
walni w Kosakowie odbyła się roczna kontrola jakości wody, 
przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną w Pucku. Obiekt otrzymał ocenę bardzo dobrą 
za jakość wody na pływalni oraz pod natryskami. Bardzo 
dobrze oceniono stan wszystkich urządzeń pracujących na 
pływalni. Na stronie pływalni znajduje się link ze szczegó-
łowym protokołem z wynikami badań.  http://www.cen-
trumsportowekosakowo.pl/plywalnia/
 Od 10 września bezpłatne zajęcia na pływalni w ramach 
lekcji wychowania fizycznego rozpoczęli uczniowie naszych 
szkół.

 Wobec nieprawdziwych informacji podawanych w por-
talach społecznościowych na temat rzekomych problemów 
z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę na terenie gminy 
Kosakowo z uwagi na hałas od lotniska Gdynia- Oksywie, 
informujemy, że NIEPRAWDĄ JEST, ŻE STAROSTA PUCKI 
NIE WYDAJE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ  w strefie, gdzie 
może nastąpić przekroczenie hałasu od lotniska wojsko-
wego. Wojsko zleciło wykonanie nowych badań hałasu we 
wrześniu 2017r., w których wyznaczony został całkowity 
zasięg hałasu. Plany miejscowe sporządzane były w latach 
2007-2012 i uwzględniają izolinie, które obowiązywały 
w dacie ich sporządzania.

 Położenie działek w strefie hałasu wiąże się z tym, że 
w nowych budynkach należy zastosować przegrody ze-
wnętrzne (np. ściany, okna, drzwi) o podwyższonej izola-
cyjności akustycznej. 
 Takie zapisy znajdują się również w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego i obowiązywa-
ły każdego, kto występował o pozwolenie na budowę. 
Wszystkie plany uzgodnione zostały z wojskiem, również 
pod względem zasięgu hałasu od lotniska. 
 W obszarze możliwych przekroczeń Starosta Pucki nie od-
mawia wydawania pozwoleń na budowę. Informację tę potwier-
dziliśmy 11 września br. bezpośrednio w Starostwie Puckim.
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 Z  przykrością stwierdzamy, iż podczas rutynowej kontroli boisk i pla-
ców zabaw pracownicy tut. urzędu Gminy po raz kolejny odnotowali znisz-
czenia na boisku sportowym w miejscowości  Pogórze. Urząd będzie - m.in. 
na podstawie zapisu z monitoringu - będzie próbował ustalić sprawców. 
Mieszkańców prosimy o czujność i informowanie o niesportowych zacho-
waniach na terenach rekreacyjnych, zwłaszcza, że za utrzymanie obiektu 
i stałe wymiany i remonty sprzętu płacimy wszyscy.

Współpraca dwóch powiatów na rzecz promocji Kaszub Północnych
 i Żuław Wiślanych w zakresie turystyki wodnej

Wandale na boisku w Pogórzu

 24 sierpnia br., w czasie rejsu do Kryni-
cy Morskiej, starostowie Powiatu Puckie-
go Jarosław Białk i Powiatu Nowodwor-
skiego Zbigniew Ptak, mając na uwadze 
wcześniejsze doświadczenia współpracy 
regionalnej przy tworzeniu przedsięwzię-
cia strategicznego Rozwój oferty turystyki 
wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki 
Gdańskiej oraz pierwszego rejsu kaszub-
skich rybaków Pętlą Żuławską, podpisali 
w obecności Marszałka Województwa Po-
morskiego Mieczysława Struka list inten-
cyjny o współpracy. 
 Priorytetem jest rozwój infrastruk-
tury Zatoki Puckiej będącej rozwinię-
ciem znanej już szerokiej rzeszy że-
glarzy Pętli Żuławskiej. Projekt pod 
egidą Yacht Clubu Rewa – pn. „Rejs 
Kaszubski Pętlą Żuławską – innowacyj-
na forma prezentacji dziedzictwa mor-
skiego i rybackiego Kaszub Północnych 
jako element podpisania porozumienia 
o współpracy w zakresie promocji Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Puckiej” – wpisał się 

w promocję dziedzictwa rybackiego 
i morskiego Kaszub Północnych. 
 Projekt jest elementem budowy 
współpracy na rzecz rozwoju oferty tu-
rystycznej tych obszarów. Wszystkie 
działania w zakresie projektu mają rów-
nież posłużyć wymianie doświadczeń 
w zakresie budowy marki turystycznej 
– Pętla Żuławska. 
 Powiat Pucki oraz Powiat Nowod-
worski podejmą się działań służących 
promocji Kaszub Północnych i Żuław 
Wiślanych wraz z Mierzeją Wiślaną – 
zwłaszcza w zakresie turystyki aktywnej 
w oparciu o akweny wodne. 
 Szczególne podziękowania należą się 
Wójtowi Gminy Cedry Wielkie Januszo-
wi Golińskiemu, który wraz ze swoim 
pracownikiem Łukaszem Żywną przy-
witał i ugościł na przystani w Błotniku 
uczestników rejsu. Cały rejs to wielki 
wkład starostów oraz Daniela Lessnau, 
Janusza Klimczuka i Janusza Frąckowia-
ka z Yacht Clubu Rewa.   
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Ulica Kościuszki 
w budowie

 Rozpoczęliśmy budowę ulicy Ko-
ściuszki w Pogórzu wraz z firmą Euro 
Styl i Orlex Invest.
 Realizujemy podpisane wcześniej 
umowy drogowe w ramach budownic-
twa osiedli mieszkaniowych.
 Od 10 września br. wprowadzana jest 
sukcesywnie tymczasowa organizacja ru-
chu, która przewiduje wyłączenie z ruchu 
fragmentu ulicy Kościuszki – od ulicy Stefa-
na Czarnieckiego do ulicy Feliksa Dorsza.
 Prosimy wszystkich użytkowników 
drogi o zachowanie szczególnej ostroż-
ności oraz zwracanie uwagi na tymcza-
sowe oznakowanie.

 Po raz XXII mogliśmy uczestniczyć w organizowanym 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosako-
wo oraz Wójta Gminy Kosakowo Festynie Kaszubskim, który 
tradycyjnie odbył się 15 sierpnia w Rewie.
 Festyn rozpoczął coroczny przemarsz barwnego korowo-
du, poprowadzonego przez Orkiestrą Dętą Gminy Kosakowo 
główną ulicą Rewy na Szperk, gdzie odbyła się Msza Święta, 
której oprawę muzyczną zapewnił Zespół Kosakowianie. Ca-
łość Festynu prowadził Piotr Lessnau.
 Podczas tradycyjnego święta Kaszubów nie zabrakło mu-
zyki, licznych straganów z wytworami twórców ludowych, 
loteriami oraz przepyszną kuchnią kaszubską. Zespól  Kosa-
kowianie  dał  także koncert na ludowo, Orkiestra  Dęta Gminy  
Kosakowo zaprezentowała znane szlagiery  muzyczne. 

 Ochotnicy z publiczności uczestniczyli w konkursach 
i  w rzucie głazem o tytuł Króla Stolema. Zgłosiło  się ponad 
dwudziestu  śmiałków, każdy  chciał   zdobyć tytuł.  Zwyciężył 
Łukasz Reinherdt, który otrzymał certyfikat  i statuetkę Stole-
ma  oraz nagrodę. 
 Kuchnia regionalna  prowadzona  przez członkinie  nasze-
go  oddziału  cieszyła  się dużym zainteresowaniem. 

Serdecznie  zapraszamy  chętne osoby
w poniedziałek  i  środę (o godz  17)

na robótki  ręczne, wyszywanie, 
 szydełkowanie, roboty  na drutach.

XXII Festyn Kaszubski w Rewie
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Kosakowskie Centrum 
Kultury

Kosakowskie Disco Granie
 Festyn „Kosakowskie Disco Granie”, który odbył się 18 
sierpnia w ramach Dni Gminy Kosakowo rozpoczęliśmy o godz. 
18:00. Na placu pojawił się barwny namiot Teatru Katarynka 

z atrakcjami dla dzieci i całych rodzin. Specjalnie dla najmłod-
szych uczestników imprezy przygotowana została niezwykle 
bajkowa strefa zabaw, animacji i warsztatów. 

 Część artystyczną rozpoczął zespół Top Girls. Urocze trzy 
dziewczyny we wspaniałym klimacie porwały publiczność do 
tańca. W dalszej części programu nie brakowało muzycznych 

emocji. Tłumnie zgromadzona publiczność bawiła się w rytm 
dyskotekowej muzyki, podczas występów zespołów: Bayera 
i Dejw. Następnie wystąpił długo wyczekiwany przez liczną 
rzeszę fanów zespół Boys, który podczas godzinnego występu 
bawił bardzo szeroką rzeszę zgromadzonej widowni. 
 Muzyczne występy zwieńczył koncert gwiazdy wieczoru 
zespołu Boney M. feat. Sheyla Bonnick. Zostaliśmy przenie-
sieni w cudowne lata siedemdziesiąte. Można było potańczyć, 
pośpiewać i powspominać.
 Po koncercie fani mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z ulu-
bioną gwiazdą i zdobyć upragniony autograf. W trakcie imprezy ple-
nerowej jedną z licznych atrakcji był lot balonem na uwięzi, podczas 
którego można było podziwiać piękno krajobrazu naszej gminy.
 W tym miejscu chcemy podziękować partnerowi firmie Orlex 
Invest, bez której impreza nie mogłaby się odbyć, a także wy-
rażamy wdzięczność wszystkim partnerom medialnym: Radio 
Kaszëbë, Radio Norda FM, Ziemia Pucka info, Kosakowo TV, Nad-
morski.24, oraz telewizji TTM.

PIERWSZE WARSZTATY KRETYWNE DLA DZIECI 
 Nowością tegorocznych 
Gminnych Dożynek, odby-
wających się jak co roku we 
wrześniu, były warsztaty 
kreatywne dla najmłod-
szych uczestników, przygo-
towane przez Kosakowskie 
Centrum Kultury.
 Zajęcia kreatywne skie-
rowane do Dzieci, ale i nie 
tylko (również mamy czyn-
nie i z dużym zaangażowa-
niem brały udział)  w two-
rzeniu niepowtarzalnych 
i jedynych w swoim rodza-
ju dekoracji oraz ozdób z wykorzystaniem materiałów natural-
nych takich jak kwiaty, zioła, rośliny, zboża, przyprawy, owoce itp. 
cieszyły się ogromnym powodzeniem. Uczestnicy stworzyli wła-
sne dekoracje, takie jak kompozycje kwiatowe, wianki, pachnące 
obrazki wyklejane przyprawami i ziołami itp. Wykonane ozdoby 
uczestnicy mogli zabrać ze sobą jako pamiątkę tegorocznych do-
żynek. Celem warsztatów kreatywnych z wykorzystaniem plo-
nów oraz darów ziemi było nauczenie dzieci jak w inny ciekawy 
i niekonwencjonalny  sposób można wykorzystać dary ziemi.

„IT FOR SHE”
 „IT FOR SHE”- to zajęcia z podstaw programowania, robotyki 
oraz druku 3D w trakcie półkolonii zorganizowanych przez Kosa-
kowskie Centrum Kultury. W dniach 20.08 - 24.08 2018 r. w Gmin-
nym Domu Kultury w Pierwoszynie „gościł”  wolontariat studencki 
„Projektor” - program polsko-amerykańskiej fundacji wolności re-
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alizowany przez fundację edukacyjną przedsię-
biorczości.
 W trakcie 5-dniowego projektu 
młodzi uczestnicy mieli okazję za-
poznać się z podstawami progra-
mowania, poznać na czym polega 
druk 3D, jakie ma zastosowanie 
w praktyce oraz czym jest robotyka. 
Uczestnicy informatycznych warsz-
tatów z ogromnym zaangażowaniem 
pracowali i bawili się wraz z prowadzący-
mi projekt studentkami. Na zakończenie całego 
projektu dzieci otrzymały dyplomy, upominek w postaci figur-
ki małej foczki wykonany drukarką 3D oraz słodkie paczuszki.
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 Tradycyjne Święto Plonów – Dożyn-
ki Gminne, organizowane przez Wójta 

Gminy Jerzego Włudzika, Sołtysów oraz 
Kosakowskie Centrum Kultury odbyło się 
w tym roku 8 września. Imprezę rozpo-
czął uroczysty korowód dożynkowy, po 
czym odbyła się Msza Święta koncele-

browana przez ks. Kanonika Jana Grze-
laka, proboszcza parafii p.w. Świętego 

Antoniego Padewskiego w Kosakowie. 
Oprawę muzyczną mszy zapewnił Zespół 
Kosakowianie. 
 W czasie imprezy nie zabrakło dzie-
lenia chlebem wśród mieszkańców 

i przybyłych gości. Funkcję Starostów 
Dożynek w tym roku pełniło Państwo Jo-

anna i Paweł Klein z Mostów. 
Wójt podczas uroczystości 
podziękował rolnikom za-
służonym dla naszej Gminy, 
wręczając im pamiątko-
we medale upamiętniające 
100- lecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Ko-
rzystając z tej wspaniałej 
okazji podziękował w spo-
sób szczególny również soł-
tysom za ich współpracę 
i zaangażowanie w sprawy 
Gminy, wręczając im kosze 

upominkowe.Mieliśmy okazję podziwiać 
piękne tradycyjne wieńce dożynkowe 

DOŻYNKI GMINNE W KOSAKOWIE

Dębogórze

Kazimierz

Kosakowo, Dębogórze Wybudowanie

Mechlinki

Pogórze

Pierwoszyno

Mosty
RewaSuchy Dwór
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zrobione przez cztery sołectwa: Dębogó-
rze, Kazimierz, Kosakowo i Pierwoszyno.
 Na część ar-
tystyczną złoży-
ły się występy: 
Orkiestry Dętej 
Gminy Kosakowo, 
Zespołu Kosako-
wianie oraz Chóru 
Morzanie. Można 
było również zo-
baczyć w tańcach 
i śpiewie uzdolnioną młodzież ze szkół 
gminnych: Dębogórskie Kwiatki z Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu, 
Zespół Jantarki z Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Mostach oraz Młodych Arty-
stów ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu: 

Zuzię Polańską i Mikołaja Szwochera.
 W dalszej części wysłuchaliśmy 
zarówno muzyki biesiadnej jak i roc-

ka, w wykonaniu takich artystów, jak: 
Weronka Korthals z Zespołem, Kami-
lo, Diadem, zespół góralski Folk Kapela 
Góralska Hora. Gwiazdą wieczoru był 

Zespół Jary Oddział 
Zamknięty. Na koniec 
można było zobaczyć 
piękny pokaz sztucz-
nych ogni.
 Sołtysi, bardzo 
dziękują swoim radom 
sołeckim, mieszkań-
com zaangażowanym 
w przygotowywanie 

wieńców, namiotów dożynkowych oraz po-
częstunku. Wasza praca jest nieoceniona.  
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Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
KOLEJNA KLASA ŻEGLARSKA 
- Dzięki współpracy dyrekcji 
SP w Mostach wraz ze Stowa-
rzyszenie Port Mechelinki - od 
września powstała kolejna 
klasa usportowiona o profilu 
żeglarskim. Jest to już dru-
ga klasa o takim charakterze. 
Dzieci w swoim tygodniowym 
planie zajęć mają dodatkowe 
lekcje wf, treningi żeglarskie 
a od przyszłego roku również 

Warsztaty plastyczne - Gminna Biblioteka zaprasza dzieci 
w wieku 7-13 lat na bezpłatne cykliczne zajęcia plastyczne 
pn. „Potrafię tworzyć, czyli jak dzięki książce możemy bawić 
się sztuką i rozwijać wyobraźnię”. Warsztaty będą odbywać 
się w każdy poniedziałek w godz. 16:00-16:45. Pierwsze spo-
tkanie już 8 października. Ze względu na ograniczoną ilość 
miejsc obowiązują zapisy (osobiście w Bibliotece lub pod nr. 
tel. 58 735 46 56 lub 725 204 656. Zachęcamy do zapisów!

Konkurs plastyczny „Niepod-
ległość oczami dziecka” - z oka-
zji 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
Gminna Biblioteka ogłasza kon-
kurs plastyczny skierowany do 
uczniów klas 0-VIII. Interpretacja tematu jest dowolna. Wa-
runkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy 

wraz z wypełnioną kartą zgło-
szenia do 30 października 2018 
r. do siedziby Biblioteki. Kon-

kurs jest współorganizowany 
z Michałem Przysieckim i objęty 
honorowym patronatem Instytu-
tu Pamięci Narodowej. Regulamin 
oraz karta do pobrania na stronie 
http://biblioteka.kosakowo.eu/.

Z życia szkół
basen. Program realizowa-
ny będzie w klasie l b oraz 
lll a, i obejmuje treści takie 
jak: Zasady bezpiecznego 
przebywania nad wodą, ele-
menty ratownictwa i me-
teorologii, zasady zdrowego 
odżywiania, popularyzowa-
nie wiedzy przyrodniczej 
teoria żeglowania, przepisy 
regatowe prace bosmańskie 
a przede wszystkim na-
ukę żeglowania na łódkach 
klasy optimist. Już teraz 
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DĘBOGÓRZE
 - 20 października w godzinach 8.00-11.00 po raz ostatni 
w tym roku odbędą się zawody wędkarskie nad Stawem w Dę-
bogórzu dla osób starszych i seniorów. Organizatorami są: soł-
tys  Józef Melzer oraz Wójt Gminy Kosakow. Zapisy u sołtysa 
do dnia 10 października. 

***
- 24 listopada br. zostanie zorganizowana Zabawa Andrzejko-
wa w Domu Kaszubskim w Dębogórzu. Zapisy u Sołtysa wsi 
Dębogórze. Organizatorami są: Sołtys i Polski Związek Emery-
tów Rencistów Gminy Kosakowa.

***
- w czynie społecznym została założona włóknina oraz płyty 
ażurowe na pryzmie, gdzie będzie umieszczony napis „DĘBO-
GÓRZE”. 

uczniowie klasy III a z sukcesami reprezentują naszą gmi-
nę na licznych regatach.

Szkoła Podstawowa w Pogórzu 
z oddziałami gimnazjalnymi
BIWAK INTEGRACYJNY KLAS 4 - zgodnie 
z tradycją szkoły w Pogórzu, uczniowie klas czwartych, 
jak co roku we wrześniu, wraz z nowymi wychowawcami 
spędzili trzy dni na biwaku w Miechucinie na Kaszubach. 
Czas uczestników zajęty był różnorodnymi zadaniami in-

tegracyjnymi (często o charakterze survivalowym). Za-
dania te pod przykrywką ekscytującej zabawy uczy-
ły wielu pozytywnych zachowań i integrowały klasę. 
Zajęcia zaczynały się po śniadaniu, a kończyły po dwudziestej 
drugiej. Wiele zadań wymagało ogromnej odwagi (zjazd na ty-
rolce, wspinaczka po siatce, most linowy nad jeziorkiem). Przy 
wielu zadaniach trzeba było ze sobą współpracować, a przy in-
nych pomagać kolegom i koleżankom. Ekscytujące były nocne 
podchody i „straszne” opowieści przy ognisku.
Pozostały cudowne wspomnienia, setki zdjęć i… oczekiwanie 
na kolejny wspólny wyjazd.

***
GIMNAZJALIŚCI POSPRZĄTALI POGÓRZE - w ramach glo-
balnej akcji „Sprzątania Świata” uczniowie z oddziałów gim-

nazjalnych Szkoły Podstawowej w Pogórzu przyłączyli się do 
akcji zorganizowanej przez mieszkańców Nowego Pogórza 
i uczynili lokalne porządki. Pogoda sprzyjała spacerom, a ilość 
śmieci nie pozwalała na nudę. Organizatorzy ufundowali słod-
kie upominki dla uczniów. 

***
POMOC DLA PANI DARII - podczas zebrań z rodzicami 
w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbyła się akcja pomocy dla 
mamy jednej z uczennic - pani Darii, która czeka na poważną 

i drogą operację w USA. Rodzice z klasy pani Darii pokazali, 
że są jak jedna wielka rodzina. Przygotowali ciasta, babeczki, 
kawę i cały dochód ze sprzedaży przeznaczyli dla Pani Darii. 
To nie ostatnia inicjatywa, którą zmierzać będzie do wsparcia 
pani Darii.
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- 18 sierpnia br. odbyliśmy wycieczkę do Sanktuarium Matki 
Boskiej Bolesnej w Oborach. Udział wzięło 31 osób. Organi-
zatorami byli  Sołtys Dębogórza wspólnie Polskim Związkiem 
Emerytów Rencistów i Inwalidów - Gminnego Koła w Kosako-
wie.

***
- Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Józef Melzer składa podzię-
kowanie Panu Janowi Styn z Dębogórza za dostarczenie gołębi 
na Dożynki Gminne, które wypuszczono ze sceny. 

***
- 15 września br  nad stawem 
w Dębogórzu odbyły się Za-
wody Wędkarskie dla Dzieci. 
Udział wzięło 19 zawodników. 
Pierwsze miejsce zajęła Mar-
celina Kaszuba, drugie Stani-
sław Groszek,  a trzecie Antoni 
Smoczyński. Nad zawodami 
czuwał sędzia Krzysztof Janik. 

***
KAZIMIERZ - Sołtys wsi Kazimierz dziękuje p. Aldonie Soko-
łowskiej, p. Karolowi  Dettlaff, paniom z rady sołeckiej Firmie 
PEKO oraz sponsorowi zabawek dla dzieci państwu Anicie 
i Zdzisławowi Wrzałek. za wkład włożony w przygotowanie 
Festynu Rodzinnego z okazji Święta Ziemniaka. 

***
KOSAKOWO - w sobotę 25 sierpnia nad stawem w Kosakowie 
odbyły się IV Kosakowskie Zawody Wędkarskie, w których 
udział wzięło 26 wędkarzy. Zawody odbywały się w dwóch 
kategoriach wiekowych: junior (do 16 lat) oraz senior. W ry-

walizacji naj-
m ł o d s z y c h 
I miejsce 
i Puchar Soł-
tysa Kosako-
wa Andrzeja 
Śliwińskiego 
zdobył Pa-
weł Saworski 
z Gdyni. Dru-
gie miejsce 

zajęli ex aequo Konrad Pacyński z Mostów i Jakub Markowc 
z Mechelinek. W kategorii seniorów zwyciężył pan Michał Ko-
czur z Dębogórza, który także zdobył Puchar Proboszcza ks. 
kanonika Jana Grzelaka. Warto przypomnieć, że pan Michał 
triumfował już w Kosakowskich zawodach w 2016 roku. Drugie 

miejsce zajął pan Robert 
Markowc z Mechelinek, 
a trzecie Tadeusz Błasz-
kowski z Pogórza, który 
także złowił największą 
rybę, zdobywając tym sa-
mym Puchar Właściciela 
Firmy CELSTAN mgr Stani-
sława Śliwy. Oprócz przy-
znanych nagród głównych, 
każdy uczestnik kategorii 
junior otrzymał pamiątko-
wy medal, a także wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagro-
dy rzeczowe. Zawody odbyły 
się przy wsparciu właścicie-
la kosakowskiej firmy CELSTAN. Do zobaczenia w przyszłym roku!

***
- w niedzielę 16 września 
w Parszczycach (Gmi-
na Krokowa) odbyły się 
dożynki Województwa 
Pomorskiego, a zarazem 
Powiatu Puckiego. W do-
żynkach, gminę Kosako-
wo, reprezentował sołtys 
Andrzej Śliwiński. Pod-
czas dożynek rozstrzy-
gnięto dwa konkursy na 
najpiękniejszy wieniec 
– powiatu puckiego i wo-
jewództwa pomorskiego. 

Do etapu powiatowego zgłoszono 15 wieńców, wśród których 
znalazł się wieniec upleciony przez mieszkańców Kosakowa. 
Niestety, w tym roku nie udało się powtórzyć zeszłorocznego 
sukcesu - 2. miejsce. 
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***
REWA - 15 wrze-
śnia mieszkańcy 
Rewy brali udział 
w sołeckim grzy-
bobraniu w Puszczy 
Darżlubskiej., któ-
rego zakończeniem  
było wspólne bie-
siadowanie. Wielkie 
podziękowania dla 
wszystkich obec-
nych.. Sołtys Marcin 
Kopitzki.

***
SUCHY DWÓR - 25 sierpnia na zakończenie lata w  sołectwie 
Suchy Dwór odbył się coroczny festyn integracyjny dla miesz-
kańców, zorganizowany przez panią sołtys Bożenę Roszak, Radę 

Sołecką przy współpracy z Kosakowskim Centrum Kultury.
 Dzieci miały okazję spróbować swoich sił w konkursie ło-
wienia rybek na czas, poszukiwaniu pirackiego skarbu ukry-
tego na placu zabaw, jak i sprawdzeniu swoich umiejętności 
w klasycznym bowlingu. Najmłodsi uczestnicy mieli okazję 
wziąć udział w zabawie w teatr improwizowany dzięki współ-
pracy z paniami z grupy teatralnej pod nazwą „Zespół Nie-
spokojnych Głów”. Każdy z uczestników wyszedł z nagrodą za 
udział w konkursach. 
 Starsi uczestnicy zabawy plenerowej mieli okazję potań-
czyć do najnowszych kawałów, dzięki profesjonalnej interpre-
tacji muzycznej prowadzącego festyn p .Andrzeja Dąbrowskie-
go znanego szerokiej publiczności jako Solo Band.
 Szczególne podziękowania pani sołtys Bożena Roszak składa  
firmie Spartan Deweloper, Panu Adamowi Miklaszewicz, firmie 
Wentus.oraz spółce Peko za profesjonalną pomoc przy organiza-
cji imprezy.

Zakończenie cyklu 
Pucharu Kaszub 

  
 27 października w Domu Kultury w Pierwoszynie w go-
dzinach 12-15 odbędzie się zakończenie całego cyklu 
regat zaliczanych do Żeglarskiego Pucharu Kaszub. Dzię-
ki doskonałej organizacji regat w Mechelinkach w tym 
i zeszłym roku przez Stowarzyszenie Port Mechelinki, 
Pomorski Związek Żeglarski postanowił przyznać takie 
wyróżnienie naszej gminie. Podczas uroczystości zo-
stanie ogłoszona klasyfikacja generalna po 6 regatach, 
które odbyły się w 6 różnych gminach. (Mechelinki- Ko-
sakowo, Ostrzyce – Somonino, Chmielno, Złota Góra – 
Kartuzy, Wdzydze, Stężyca) Statuetki odbiorą zarówno 
juniorzy jak i seniorzy w klasach : Optimist 0, Optimist 
UKS, Cadet, Omega, Open.
 Organizatorami zakończenia są: Stowarzyszenie Port 
Mechelinki, Gmina Kosakowo, Pomorski Związek Żeglar-
ski.   

Super Puchar Bałtyku
 9 września w Centrum Sportowym w Kosakowie odbył się 
turniej sportowy o Super Puchar Bałtyku, pod honorowym pa-
tronatem Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika.
 Turniej był rozgrywany wg obowiązujących przepisów gry 
– Baszka Méster Sport, w trzech kategoriach: indywidualnej, 
drużynowej oraz par. W turnieju rozegrano 5 rund. Wszyscy 
zawodnicy rywalizowali o puchary oraz nagrody rzeczowe. Dla 
uczestników turnieju przygotowano pamiątkowy button.
 Zwycięzcą turnieju został Sitarz Adam - Szpela Władysła-

AKTUALNOŚCI
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Regaty na 100-Lecie Niepodległości
 

wowo, który dołączył do elitarnego grona Majstra. Drugie 
miejsce zdobył Sosnowski Mirosław - Zacisze Mosty. Na trze-
cim miejscu sklasyfikowany został Skórowski Stanisław - Szpi-
ca Szemud. Turniej par wygrali Sitarz Adam i Konkel Franci-
szek - Szpela Władysławowo. Drugie miejsce zdobył Klimek 
Grudziądz - Kawski Wojciech i Lipowski Mirosław. Trzecie 
miejsce przypadło Orłom Przodkowo - Kolka Roman i Rychert 
Zdzisław. W rywalizacji zespołów zwyciężyła Szpela Władysła-
wowo – kpt. Sitarz Adm, Adas Wojciech, Adas Mateusz, Konkel 
Franciszek. Drugie miejsce zdobyły Orły Przodkowo. Trzecie 
miejsce zajął Klimek Grudziądz. 
 Organizatorem turnieju o Super Puchar Bałtyku w karcianą 
Baśkę, była Gmina Kosakowo i Federacja Kaszëbë Baszka – Lës.

 1 września na wodach Zatoki Puckiej w Rewie za-
uważyć można było biało-czerwone emblematy na ża-
glach startujących w regatach jachtach klasy PUCK oraz 
FINN.  Tego dnia bowiem odbyły się Regaty upamięt-
niające 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Nie zabrakło elementów patriotycznych, nie mogło 

Laser Run City Poland
 4 sierpnia na obiektach sportowych przy szkole w Kosa-
kowie po raz pierwszy w Polsce odbyły się zawody Laser Run 
City Poland pod patronatem Międzynarodowej Organizacji 
Pięcioboju Nowoczesnego – UIPM. Tym samym Polska dołą-
czyła do grona 30 państw, które zorganizowały wyżej wymie-
nione zawody.
 W zawodach wzięło udział około 80 uczestników z terenu ca-
łej Polski w wieku od 8 do 50 lat. Uczestników zawodów przywi-
tał Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik – patron imprezy w to-
warzystwie kierownika Referatu ds. sportu w tut. urzędzie Anny 

Padee-Kruszczak oraz 
pomysłodawcy zawo-
dów prezesa Pomor-
skiego Okręgowego 
Związku Pięcioboju 
Nowoczesnego  Jana 
Szymczuka.
 O r g a n i z a t o ra m i 
zawodów byli: Po-
morski Okręgowy 
Związek Pięcioboju 
Nowoczesnego, Gmi-
na Kosakowo, Urząd 
Marszałka woj. po-
morskiego, Pomor-
ska Federacja Sportu 

w Gdańsku, Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego.
 Laser-Run łączy bieganie i strzelanie w szybkich i dyna-
micznych wyścigach, bieganie odbywa się w rundach 2×400 
metrów, 3×400 metrów, 4×400 metrów w tym od dwóch do 
czterech rund strzelania z pistoletu laserowego z odległości 
5 lub 10  metrów. Uczestnicy rozpoczynają wyścig krótkim 
sprintem 10-20 metrów na strzelnicę. Na strzelnicy z przygo-
towanego pistoletu laserowego, strzelają do tarczy, dopóki nie 
zarejestrują 5 udanych trafień w czarne pole o średnicy 5,95 
cm w czasie 50 sekund. Strzelnice można opuścić po uzyska-
niu 5 trafień lub upłynięciu 50 sekund w zależności od tego, co 
nastąpi wcześniej. Następnie pokonują obwód o długości 400 
metrów, powracając do strzelnicy do drugiej rundy strzelania. 
Pokonują ten obwód dwa, trzy lub cztery razy na przemian, 
biegając i strzelając w zależności od kategorii wiekowej.
Więcej informacji na stronie: uipmworld.org

zabraknąć również emocji sportowych. W olimpijskiej 
klasie FINN zwyciężył Andrzej Romanowski przed Mar-
kiem Kubatem i Wojciechem Nadolskim; w klasie PUCK 
natomiast podium wyglądało następująco: 1. Jacek Lu-
dwiczak, 2. Anna Januszewska, 3. Katarzyna Kowalczyk. 
Organizatorzy: Gmina Kosakowo, Yacht Club Rewa.



BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 10/201816

SPORT

Aquadecathlon po raz pierwszy w Rewie 
 Ponad 100 osób wzięło udział 
w pierwszej odsłonie Aquadecathlo-
nu w Rewie. 25 sierpnia do tej pięknej, 
nadmorskiej miejscowości zjechali entu-
zjaści pływania i biegania. Wielu z nich 

na co dzień uprawia triathlon. Aquade-
cathlon - to nowe zawody aquathlonowe 
w Gminie Kosakowo.
 Dorośli w Rewie rywalizowali na 
dwóch dystansach. Dla początkujących 
przygotowano dystans 500 m pływania 
i 2,5 km biegu, a bardziej zaawansowa-

ni mieli do pokonania dystans 1000 m 
w wodzie i 5 km biegu. Dzieci ścigały się 
w dwóch kategoriach wiekowych 12-14 
lat (pływanie – 200 m, bieg – 1000 m) 
oraz 14– 15 lat (pływanie – 400 m, bieg 

– 2000 m).
 Zarówno ry-
walizacja dla doro-
słych, jak i dla młod-
szych uczestników 
odbyła się na plaży 
w Rewie. Uczestni-
cy pływali w Zatoce 
Gdańskiej, a biegali 
w pasie nadmorskim 
w Rewie.
 Imprezę zor-
ganizowali: De-
cathlon Rumia, De-
cathlon Kartuska 
oraz firma Energy 
Events stojąca za 
sukcesami takich za-

wodów jak LOTTO Triathlon Energy czy 
LOTTO Duathlon Energy.
 Organizatorzy nie zapomnieli także 
o kibicach i najmłodszych. Specjalnie dla 
tych ostatnich Decathlon Rumia przygo-
tował boisko do gry oraz inne atrakcje. 
Na mecie czekał na wszystkich zawodni-

ków ciepły posiłek w strefie finishera, na 
zwycięzców ciekawe nagrody, m.in. rejs 
Stena Line, czy voucher na pobyt w Ho-
telu Skipper, gdzie zlokalizowane było 
Biuro Zawodów.
 Wójt gminy Kosakowo dla zwycięz-
ców w kategorii męskiej i kobiecej na 
dystansie długim i krótkim ufundował 
puchary. Wyniki na stronie: http://aqu-
adecathlon.pl/

FESTYN ŻEGLARSKI – COROCZNE ŚWIĘTO MIŁOŚNIKÓW MORZA I ŻAGLI
 17 sierpnia, jak co roku, na scenie 
plenerowej w Mechelinkach odbył się 
Festyn Żeglarski, szczególny dzień w ob-
chodach Dni Gminy Kosakowo. Impreza 
plenerowa ciesząca się szczególnym za-
interesowaniem nie tylko ludzi związa-
nych z morzem i  żeglarstwem,   zgroma-

dziła wokół sceny liczną grupę widzów 
w tym odpoczywających nad Bałtyckim 
Morzem turystów z całej Polski.
 W trakcie imprezy nie zabrakło 
muzycznych perełek z nurtu piosenki 
żeglarskiej. Scena w Mechelinkach roz-
brzmiała głosami takich artystów jak 

zespół Fucus, duet Korycki – Żukowska 
oraz Kamil Badzioch. Organizatorzy Fe-
stynu Żeglarskiego nie zapomnieli także 
o innych atrakcjach, jak zabawa, konkur-
sy i nagrody. Imprezę prowadzili Anna 
Padee – Kruszczak oraz Janusz Frącko-
wiak.
 Organizatorzy :Gmina Kosakowo, 
Yacht Club Rewa, Kosakowskie Centrum 
Kultury, PEWiK, Gas Storage oraz MAST-
POL.
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Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo
 12 sierpnia na wodach Zatoki Puc-
kiej rozegrano wyścigi Mistrzostw Gmi-
ny Kosakowo w klasie Puck. W regatach 
wzięło udział 11 załóg – wśród nich 
znaleźli się zarówno żeglarscy wetera-
ni, jak i początkująca młodzież z Gminy 
Kosakowo. Walka była zaskakująco wy-
równana, w bardzo trudnych, zmien-
nych warunkach wiatrowych. Oficjalnie 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
miało miejsce 17 sierpnia na Festynie 
Żeglarskim w Mechelinkach. 
 Wyniki regat po 4 wyścigach: 1.Mar-
cin Styborski; 2. Krzysztof Stromski; 3. 
Jacek Ludwiczak; 4. Marcin Skolimow-
ski; 5. Maciej Angielczyk; 6. Jacek Tracz; 
7. Tomasz Gębalski; 8. Jerzy Filipowicz; 
9. Jędrzej Charłampowicz; 10.Grzegorz 
Szreder; 11. Artur Wacewicz. Gratuluje-
my zwycięzcom.

Rozgrywki ligowe: Sztorm Kosakowo
 Piłkarze V-ligowego Sztormu po 5 
rozegranych kolejkach zajmują środko-
wą część tabeli. Do tej pory gromadzili 
punkty grając na własnym terenie – oba 
mecze w Kosakowie zakończyły się zwy-

cięstwami kosakowian: 2:0 z Portowcem 
Gdańsk i 4:1 z KS Kamienica Królewska. 
Zespół rezerw grający w 2 grupie B-Kla-

sy rozegrał 3 kolejki ligowe i podobnie 
jak pierwszy zespół drukrotnie wygry-
wał przy Złotych Piaskach: 8:0 z GKS II 
Żukowo i 4:1 z Zaspą Gdańsk.
 Znakomicie rozpoczęli rozgrywki 

Juniorzy Młodsi B1: w dwóch me-
czach odnieśli dwa zwycięstwa: 
7:1 w wyjazdowym spotkaniu z KP 
Gdynia i 3:0 na własnym terenie ze 
Stolemem Gniewino. Pozostałe dru-
żyny młodzieżowe również mają się 
czym pochwalić. Pierwszy zespół 
Młodzików D1 ma na koncie remis 
i rekordowe zwycięstwo 14:0 z Ka-
szubią Starzyno; drugi zespół – wy-
jazdowe zwycięstwo 11:0 z GTS II 
Pruszcz Gdański, remis i porażkę.

 W ligach turniejowych, u najmłod-
szych, pierwszy zespół Orlików E1 
trenera Adriana Niewiadomskiego zaj-

muje 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 3 
zwycięstw (3:0 z Liderem Dębogórze, 
2:0 z Bałtykiem Gdynia, 1:0 z Orkanem 
Rumia) i 2 remisów; drugi zespół jesz-
cze nie rozpoczął rozgrywek. Najmłod-
si – zespół Żaków F2 trenera Pawła 
Formelli zajmuje 2. miejsce w tabeli 
(2 zwycięstwa: 4:1 z Pomorzaninem 
Gdynia, 8:3 z AP Dąbrowa) i 1 porażką; 
drugi zespół jeszcze nie przystąpił do 
rozgrywek.
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NABÓR DO GKS 
SZTORM KOSAKOWO

- Sekcja Dziewcząt (rocznik 2008-2012) 
– tr. Paweł Formella, tel. 608 272 212

- Rocznik 2011-2013 – tr. Paweł Formella, tel. 608 272 212
- Rocznik 2010 – tr. Michał Michalski, tel. 507 625 650

- Rocznik 2008-2009 – tr. Adrian Niewiadomski, tel. 606 230 977
- Junior B (rocznik 2002-2004) – tr. Michał Michalski, 

tel. 507 625 650
- Zespół B-Klasy (seniorzy) – tr. Marcin Kośnik, tel. 608 145 66

Pragniemy przypomnieć o trwających naborach do klubu 
Sztorm Kosakowo w następujących grupach wiekowych:

Zajęcia 
tańca towarzyskiego 

w Gminie Kosakowo

Antek Weber 
– przyszły taternik

 Wójt Gminy Kosakowo przy współpracy ze Studiem tańca 
Latino Cafe Gdynia zaprasza wszystkie dzieci z Gminy w wieku 
6-12 lat na zajęcia tańca towarzyskiego. Zajęcia odbywać się 
będą w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie ul. Kaszub-
ska 11, w każdy poniedziałek w godzinach 17.30 – 18.30.( sala 
główna), 16:30 grupa zaawansowana. Rozpoczęcie zajęć od 
17.09.2018r. 
 Zajęcia prowadzi profesjonalna para taneczna międzynaro-
dowej klasy S – Maciej Matczak i Marta Natywo. Program zajęć 
przewiduje naukę tańców towarzyskich m.in. samba, cha cha, 
jive, polka, walc, quickstep. W krótkim czasie wszyscy uczest-
nicy zajęć zostaną przygotowani do wzięcia udziału w konkur-
sach tanecznych i turniejach tańca.
Zapisy:
1. Na stronie www.latinocafe.gd.pl
2. Bezpośrednio na zajęciach u instruktora
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA (decyduje kolejność zgłoszeń)!
 Więcej informacji w Referacie ds. sportu, kultury fizycznej, 
turystyki i rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 
11, Kosakowo – szkoła,Tel. (58) 679-23-90.

 Antek Weber, 7 latek (rocznik 2011) uczeń 2 klasy szkoły 
podstawowej jest piłkarzem klubu sportowego Sztorm Kosa-
kowo, w którego zajęciach bardzo aktywnie uczestniczy. Od 
momentu wstąpienia do klubu we wrześniu 2017 r, nie opuścił 
ani jednego treningu oraz turnieju.
 Od czerwca br. wraz z rodzicami,  jest członkiem Klubu 
Zdobywców Korony Gór Polski. Od chwili wstąpienia do klu-
bu zdobył 6 najwyższych szczytów poszczególnych pasm 
górskich Polski. Do zdobycia tytułu Zdobywcy Korony Gór 
Polski pozostały mu jeszcze 22 szczyty. Planuje już następ-
ną wyprawę: wejście na najwyższy szczyt Beskidu Żywieckie-
go: Babią Górę zwaną Diablakiem, żółtym szlakiem zwanym 
Percią Akademików. 
 Swoją przygodę z górami rozpoczął w wieku 5 lat, wędru-
jąc tatrzańskimi dolinami, a wyczynowo w wieku 6 lat, kiedy 
to zdobył Giewont. Wówczas bardzo spodobało mu się wspi-
nanie przy pomocy łańcuchów.
 W trakcie wypraw górskich aktywnie uczestniczy w odnaj-
dywaniu szlaku na mapie oraz oznaczeń w terenie.

SPORT
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 16 września br. na płycie boiska przy Złotych Piaskach 
w Kosakowie rozegrany został Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo. Do gry przy-
stąpiły 4 drużyny, z których najlepsza okazała się reprezenta-
cja Sztormu Kosakowo. Drugie miejsce zajęli młodzieżowcy 
Sztormu Junior B, trzecie – rezerwy Sztormu, a czwarte – 
zespół Mistral Pogórze.
 W rozgrywkach przyznano nagrody indywidualne: Wójt 
Gminy Jerzy Włudzik oraz Przewodniczący Rady Gminy Mar-
cin Kopitzki w towarzystwie Prezesa Klubu Antoniego Wicy 

nagrodzili następujących zawodników: najlepszego strzelca 
turnieju – Tomasza Czaplickiego ze Sztormu I, najlepszego 
zawodnika – Radosława Styna, również ze Sztormu I i najlep-
szego bramkarza – Patryka Jankowskiego z Mistrala Pogórze.

Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta i Przewodniczącego 

Rady Gminy Kosakowo

Wyniki gier:
Sztorm Kosakowo - Sztorm II Kosakowo 9:0
Sztorm Junior B - Mistral Pogórze 6:2
Sztorm II Kosakowo - Mistral Pogórze 5:5
Sztorm Kosakowo - Sztorm Junior B 13:1
Sztorm Junior B - Sztorm II Kosakowo 3:3
Mistral Pogórze - Sztorm Kosakowo 1:8

Końcowa tabela:
l.m. pkt. bram.

1. Sztorm Kosakowo 3 9 30-2
2. Sztorm Junior B 3 4 10-18
3. Sztorm II Kosakowo 3 2 8-17
4. Mistral Pogórze 3 1 8-19

SPORT
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Nasza droga       
100-lecie odzyskania niepodległości w mniejszym 

lub większym stopniu prowadzi każdego z nas 
do snucia refleksji o szerokim wachlarzu zagadnień. I to 
dobrze! Suma indywidualnych ocen stanowi o ogólnej wy-
mowie rozpatrywanych problemów. Kiedy zaś ich istotą 
jest byt państwowy to dotyka się dwóch jego najważniej-
szych składowych: wolności i niepodległości. Pozytywna 
realizacja zawartych w tych zagadnieniach treści tworzy 
państwo.
    Państwo polskie zwane od roku 1596 (Unia Lubelska) 
Rzeczpospolitą Korony Królestwa Polskiego i Wielkie-
go Księstwa Litewskiego lub Rzeczpospolitą Obojga Na-
rodów po niecałych 200 latach istnienia w końcu XVIII 
wieku utraciło byt państwowy i zostało wymazana 
z mapy politycznej świata. Na tak brzemienny w skut-
kach fakt złożyło się wiele przyczyn, z których więk-
szość powstała głównie w łonie samej Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów w ciągu całego okresu jej istnienia. 
Nie należy przy tym unikać stwierdzenia podstawowe-
go: bytu utraconego w głównej mierze z naszej, polskiej 
winy! Druga prawda brzmi: nie byłoby polskich, nie-
podległych Kaszub bez wolnej Polski! 
   Państwo Polskie wybiło 
się  jako wolne i niepodle-
głe z dniem 11 listopada 
1918 roku czyli przed wie-
kiem. W tym momencie 
naszych dziejów Polacy 
potrafili chyba jedyny raz 
w naszej historii wyko-
rzystać sprzyjający zbieg 
wszystkich okoliczności 
tak międzynarodowych, 
jak i tych wewnętrznych, przypisanych w owym czasie 
ziemiom polskim będącym pod panowaniem trzech za-
borców. 
   Na tej wyboistej i krętej drodze ku wolności zaistniały 
chwile pełne chwały i poświęcenia, były fakty o których 
mówić wypada z zażenowaniem. Rzadko miały miejsce 
wspólne narodowe dyskusje prowadzące do osiągnię-
cia wyznaczonego celu. Więcej bywało sporów, swarów 
i w końcu niepotrzebnego rozlewu krwi. Niemniej naj-
częściej wszystkie one wynikały ze wspólnego mianow-
nika, który zwał się: odzyskanie wolnej i niepodległej Oj-
czyzny. Do tego celu prowadziły w zasadzie dwie drogi:
•  walka zbrojna z wykorzystaniem sytuacji społecz-

no-politycznej zaistniałej  w monarchiach naszych 

zaborców i sytuacji europejskiej w ogóle;
•  pracy organicznej zwana często „pracą u podstaw” 

nad zbudowaniem w pierwszej kolejności szero-
kiego poczucia odrębności narodowej i siły ekono-
micznej społeczeństwa polskiego. 

   XVIII wieczni zaborcy to w owym czasie trzy militarnie 
silne, absolutystyczne monarchie: Prusy, Austria i Rosja, 
które ze wszystkich stron otaczały Polskę. Polskę nierzą-
dem stojącą, skłóconą wewnętrznie, wypełnioną źle po-
jętym parlamentaryzmem, będącym już anarchią, ale ze 
„szlachecką złotą wolnością” i sztandarowym „liberum 
veto”. Ich współpraca w dziele zaboru ziem polskich była 
pełna, zatem i w momentach polskich zrywów wolnościo-
wych nie mogła być inna. Formy stosunku do dążeń Po-
laków reprezentowane przez rządy tych monarchii miały 
charakter zróżnicowany, ale zawsze niesprzyjający zamia-
rom polskich działaczy niepodległościowych. Owi ostatni 
wywoływali nie mające szans powodzenia ruchy zbrojne 
(w sumie 15 zrywów), z nadzieją spoglądali na Napoleona, 
w końcu inicjowali zrywy powstańcze, pogrążające ziemie 
polskie w coraz większych okowach niewoli. „Wiosna Lu-
dów” rozwarła nieco owe szlacheckie spojrzenie na walkę 

o byt narodowy, ale przed-
sięwzięcia kierownictwa 
powstania styczniowego, 
największego z polskich 
zrywów wolnościowych, 
z woli jego przywódców, 
objęły w zasadzie drobną 
i średnią szlachtę. Patrzo-
no na państwa zachodniej 
Europy i nie chciano sko-
rzystać ze sprawdzonych 

tam nowych, postępowych wzorców stosunków społecz-
nych. Patrzono po prostu spod kontusza!
   Tymczasem Królestwo Prus (główny inicjator i pro-
pagator rozbiorów ziem Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów), o absolutystycznym prawie zachowaniu się jego 
władców, w skład którego wchodziło Pomorze Gdań-
skie, wprowadzało istotne zmiany, które w szybkim 
czasie wiodły do zbudowania państwa dla wszystkich 
obywateli, opartego na silnie restrykcyjnym prawie. 
Nałożyło to ramy zdyscyplinowania i porządku w spo-
łeczeństwie całego Królestwa Prus. Stwarzało podsta-
wy do rozwoju gospodarczego, a z czasem do demokra-
tyzacji życia społecznego. Jednak władcy Prus, a potem 
Cesarstwa Niemieckiego uważali, że Niemcy muszą 

...Państwo Polskie wybiło się  jako wolne i niepod-
ległe z dniem 11 listopada 1918 roku czyli przed 
wiekiem. W tym momencie naszych dziejów Polacy 
potrafili chyba jedyny raz w naszej historii wyko-
rzystać sprzyjający zbieg wszystkich okoliczności 
tak międzynarodowych, jak i tych wewnętrznych, 
przypisanych w owym czasie ziemiom polskim bę-
dącym pod panowaniem trzech zaborców...

100-LECIE
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do Niepodległości
być jednolite tak językowo (germanizacja terenów nie 
niemieckich) jak i wyznaniowo (kulturkampf). Oba te 
przedsięwzięcia, mimo usilnych starań ze strony spraw-
nej, niemieckiej machiny urzędniczej, napotkały na zie-
miach polskich zaboru pruskiego zdecydowany odpór 
i walkę, która doprowadziła do obudzenia poczucia od-
rębności narodowej zamieszkałych na Pomorzu, w tym 
na Kaszubach, Polaków. 
Ich udział w procesie 
odzyskania niepod-
ległości  Polski jako 
państwa i narodu był 
wcale niemały, chociaż 
prawie nie opisywany 
w opracowaniach doty-
czących tamtego czasu, 
nie tak przecież odle-
głego. W broszurowym 
opracowaniu w/w tematu (ukaże się niebawem jako 
wydawnictwo Urzędu Gminy Kosakowo), uwypuklam 
może nawet w sposób zbyt szczegółowy, nie unikając 
cieni i blasków, to co działo się na tym polu na Pomo-
rzu i Powiślu.  Uważałem bowiem, że takie podejście da 
w miarę pełny obraz zawiłości, które  musieli pokonać 
w drodze do niepodległości Pomorzanie w tym także 
Kaszubi. A nie był to wcale różany trakt. Wymagał on 
samozaparcia, nieustępliwego stania przy polskości 
i wierze katolickiej, co może względnie naturalnie dzia-
ło się na kaszubskich wioskach, ale w ośrodkach miej-
skich było to niekiedy nad wyraz trudne albo wręcz 
nieosiągalne. Nieco taką sytuację ułatwiało położenie 
Pomorza Gdańskiego na północnych, odległych kre-
sach państwa niemieckiego.  
   W tym procesie odzyskiwania niepodległości brało 
udział wielu Polaków: od prostego żołnierza po działacza 
międzynarodowego; od konfederata barskiego, poprzez 
kościuszkowskiego kosyniera, powstańca styczniowe-
go czy robotników i studentów z rewolucji 1905 roku. 
W tym szeregu bojowników o wolność i niepodległość 
stali: Pułaski, Kościuszko, Wysocki, Ceynowa, Mierosław-
ski, Traugutt oraz wielu innych, a także politycy miary 
Wielopolskiego, Dmowskiego i Paderewskiego. Różniły 
ich sposoby walki o odzyskanie niepodległości, ale łą-
czyła przemożna wola jej posiadania. Niemniej należy 
uwypuklić w tym dziele dążenia, wprost parcia ku nie-
podległości, wiodącą, prawie dyktatorską rolę Józefa Pił-
sudskiego. Śmiem twierdzić, że w tym momencie naszej 

historii, konieczną. Wielkość Marszałka polegała na od-
wadze stwarzania faktów dokonanych, ich wykorzystaniu 
i nieustępliwej, a nad wyraz skutecznej realizacji. Granice 
powstającego państwa polskiego w lwiej części wytyczali 
sami Polacy (Wielkopolska, Galicja, po części Śląsk i gra-
nica wschodnia). Tam gdzie uczynili to w jakieś formie 
„wielcy ówczesnego świata” stworzono zarzewie konflik-

tów i… przyszłej wojny (podział 
Śląska oraz wydzielenie pasa 
ziem Powiśla i Pomorza wzdłuż 
biegu dolnej Wisły rozdzielają-
cy Pomorze od Prus Wschod-
nich), co było niczym innym jak 
tylko powrotem do geografii 
przedrozbiorowej.
   Niemniej, kiedy w roku 1920 
po 148 latach pruskiego znie-
wolenia, korzystając z po-

wstałej sytuacji międzynarodowej ówczesnego świata, 
Polska tutaj wróciła, to nad brzegiem Bałtyku nie za-
stała ziemi niczyjej. Tu mieszkało, żyło i pracowało na 
roli kolejne pokolenie kaszubskiej ludności wiejskiej, 
a morze uprawiała wcale nie mała społeczność rybacka. 
Można było także podnieść polską banderę na dziesię-
ciu pierwszych, może mizernych, ale jednak istniejących 
kaszubskich żaglowo-motorowych statkach. W mia-
stach, co prawda w znacznej mierze zniemczonych, też 
istniał zdrowy, chociaż może niewielki rdzeń polskiego 
kręgosłupa narodowego. Ta część społeczeństwa z entu-
zjazmem i nadzieją powitała Polskę, wkraczającą wraz 
z wojskiem gen. Hallera na ziemie kociewską i pomor-
ską. Na tym polskim elemencie można było oprzeć „re-
polonizację” ziem pomorskich i scalanie tej nadmorskiej 
krainy z pozostałymi terenami odzyskanej Ojczyzny. 
W tym ostatnim wielce pomocną okazała się nad wyraz 
strategicznie błędna, wersalska decyzja „możnych ów-
czesnego świata” o powołaniu do życia Wolnego Miasta 
Gdańsk. To już jednak kolejny rozdział historii nie tylko 
Pomorza i Polski ...
Uwaga końcowa: Odzyskanie przez Polskę w roku 1918 
niepodległości i wytyczenie  jej granic w latach 1918-23 
było procesem wielce skomplikowanym, którego nawet 
pobieżny opis nie mieści się w ramach niniejszego arty-
kułu. Znacznie szersze, chociaż też niepełne,  ujęcie tego 
tematu (upadek państwa, walka o niepodległość wresz-
cie jej odzyskanie) zostało przedstawione we wspomnia-
nej w tekście broszurze.

...Niemniej, kiedy w roku 1920 po 148 latach pru-
skiego zniewolenia, korzystając z powstałej sytu-
acji międzynarodowej ówczesnego świata, Polska 
tutaj wróciła, to nad brzegiem Bałtyku nie zasta-
ła ziemi niczyjej. Tu mieszkało, żyło i pracowało 
na roli kolejne pokolenie kaszubskiej ludności 
wiejskiej, a morze uprawiała wcale nie mała spo-
łeczność rybacka...

100-LECIE
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Kalendarz Imprez Gminy Kosakowo październik/listopad
PAŹDZIERNIK  2018

Październik Wystawa Jubileuszowa Biblioteki
,,Z książką przez Gminę Kosakowo” Biblioteka w Kosakowie Biblioteka 

w Kosakowie

Pt, Sob, Nd
5-7.10.2018 10:00 Regaty o Puchar Yacht Club Rewa 

w Olimpijskiej Klasie FINN
Wójt Gminy Kosakowo

Yacht Club Rewa Zatoka w Rewie

Sob. 
13.10.2018 16:00 Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 

w Gminie Kosakowo

Wójt Gminy Kosakowo
Yacht Club Rewa

Stowarzyszenie Port Mechelinki

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

Nd. 
14.10.2018 16:00 Międzynarodowy Dzień Seniora Wójt Gminy 

Kosakowskie Centrum Kultury
Centrum Sportowe

w Kosakowie

Sob. 
27.10.2018 12:00-15:00 Zakończenie IV edycji 

Żeglarskiego Pucharu Kaszub

Wójt Gminy Kosakowo
Stowarzyszenie Port Mechelinki

Pomorski Związek Żeglarski

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

LISTOPAD 2018

Pt. 02.11.2018 17:00 Zaduszki morskie
Wójt Gminy

Kosakowskie Centrum Kultury
Proboszcz parafii w Rewie

Szpyrk w Rewie

Pt. 09.11.2018 17:00
Uroczysta Akademia z okazji 

Święta Niepodległości
Wręczenie statuetek ,,Złotego Kłosa”

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

Sob. 
10.11.2018 16:00 Multimedialny Turniej Wiedzy „Quizspotter”

100-lecie Niepodległości
Wójt Gminy

Kosakowskie Centrum Kultury
Dom Kultury 

w Pierwoszynie

Sob. 
10.11.2018 17:00 Koncert z Okazji 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości
Wójt Gminy

Kosakowskie Centrum Kultury
Dom Kultury 

w Pierwoszynie

Nd. 
11.11.2018 12:30 XIII Gminne Biegi 

z Okazji Święta Niepodległości Wójt Gminy Kosakowo

Ścieżka pieszo-rowerowa
Kosakowo-Pierwoszyno

lotnisko cywilne
Kosakowo

Sob. 
17.11.2018 14:00 XII Festiwal Piosenki Żołnierskiej 

- przesłuchania konkursowe
Wójt Gminy Kosakowo

Kosakowskie Centrum Kultury
Dom Kultury 

w Pierwoszynie

Nd. 
18.11.2018 16:00 XII Festiwal Piosenki Żołnierskie

- Koncert Galowy
Wójt Gminy Kosakowo

Kosakowskie Centrum Kultury
Dom Kultury 

w Pierwoszynie

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.

Ważniejsze telefony:
- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 43;
- Sekretariat Wójta Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 00;
- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Kosakowskie Centrum Kultury – tel. 58 620 06 95;
- Referat ds. sportu, turystyki, rekreacji- tel. 58 679 23 90
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

– tel. 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;

- 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.   

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

Gerard Badtke  z Mechelinek, lat 79
Henryk Groś z Pierwoszyna, lat 84
Wanda Mańczak z Mostów, lat 96

Franciszek Tocki z Pierwoszyna, lat 71
Władysław Toruńczak z Dębogórza-Wybudowania, lat 87

KALENDARZ IMPREZ
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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 
akacje dobiegły końca i oficjalnie już rozpoczął się rok szkolny 2018/2019. Tradycyjnie, także i tym razem, 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przygotował program warsztatów, konkursów i akcji dla 
podopiecznych placówek edukacyjnych gmin-członków Związku. Przyświecające nam w tym roku motto to 

„ochrona powierzchni ziemi”. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: 

I. Warsztaty terenowe: 
 „Bliżej Europy - nowoczesne metody gospodarowania odpadami” - prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA; w 

ramach warsztatów uczeń poznaje zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów zmierzając drogą 
odpadów do miejsca ich przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwienia; 

 „Ciepło dla Trójmiasta” - realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia; podczas warsztatów młodzież 
poznaje zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz zaznajamia się z takimi pojęciami jak: 
kogeneracja, źródła oraz rodzaje energii, ochrona powietrza; 

 „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie wody” - realizowane we współpracy ze spółką PEWIK 
Gdynia; w ramach warsztatów uczeń poznaje technologię oczyszczania ścieków bądź  sposoby ujmowania 
i uzdatniania wody, zaznajamia się z zagrożeniami, jakie wywiera urbanizacja oraz rozwój przemysłu na wody 
podziemne. 

II. Konkursy ekologiczne: 
 „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXI edycja) – zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej pt. „W domowym piecu 

spalanie śmieci truje i rujnuje”; 
 „Mała nakrętka, duży problem” (XVI edycja) – zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek; 
 „Konkurs fotograficzny” (XI edycja) – zadaniem jest wykonanie fotografii pt.  #obserwujęprzyrodę; 
 „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (IX edycja) – zadaniem jest przeprowadzenie akcji informacyjnej 

na terenie placówki oświatowej oraz akcji happeningowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego; 

 „Konkurs wiedzy ekologicznej” (XIII edycja) – konkurs skierowany do specjalnych szkół podstawowych (kl. VII-
VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, jak również do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego; temat tegorocznej edycji: „Zmieniamy zachowania na dobre”; 

 „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych” – zadaniem jest zbiórka baterii. 

III. Projekty edukacyjne: 
 „Lider Lokalnej Ekologii” (X edycja) – wielozadaniowy, kompleksowy projekt edukacji ekologicznej 

dla dzieci/młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania, grona pedagogicznego oraz społeczności lokalnej, 
w którym głównym „motorem napędowym” projektu jest szkolny/przedszkolny koordynator. W tegorocznej 
edycji projektu zapraszamy do realizacji tematu: „Robię porządek z odpadami”; 

 „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (III edycja cz.2) - program skierowany do koordynatorów edukacji 
ekologicznej realizowany poprzez spotkania seminaryjno-warsztatowe z wykładowcami akademickimi 
i specjalistami z zakresu kształcenia nauczycieli. Temat trzeciej edycji: „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze 
życie?”. 

Szczegółowe informacje dot. oferty edukacyjnej Związku, harmonogramy spotkań oraz formularze można uzyskać osobiście 
w biurze Związku lub na stronie internetowej – www.kzg.pl w zakładce „Edukacja”. 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

 

W 

AKTUALNOŚCI




