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Dzień Edukacji
Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej
jest obchodzony od 1982 roku
na mocy ustawy „Karta Nauczyciela”. Na uroczystym gminnym
spotkaniu z tej okazji, zorganizowanym w tym roku przez
odchodzącego z funkcji Wójta
Jerzego Włudzika, nagrodzono
wyróżniających się w pracy  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Wójt dziękował dyrektorom
za lata wspólnej pracy związanej z zarządzaniem szkołami,
nauczycielom m.in. za wysiłek
włożony w pracę nad dostosowaniem szkół do nowej ustrojowej
rzeczywistości i pomoc we wdrażaniu zmienionego prawa oraz za

Przeprowadzone w Gminie Kosakowo wybory samorządowe wyłoniły nowych przedstawicieli w Radzie Gminy
oraz Radzie Powiatu, mieszkańcy wybrali również w pierwszej turze głosowania nowego wójta gminy. W składzie
nowej Rady Gminy jest sześciu nowych

dobre wyniki kształcenia.
Słowa podziękowania i
uznania zostały skierowane   również
do pracowników
administracji i
obsługi szkół.
W tym szczególnym dniu  Wójt,
doceniając trud pracy
wręczył zasłużonym
nauczycielom nagrody pieniężne. Ponadto  
20 pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
szkół otrzymało pamiątkowe medale   z okazji 100. lecia Niepodległości Polski.

Już po wyborach

przedstawicieli. Frekwencja wyniosła
64,06 %. W imieniu nowo wybranych
wójta, radnych Gminy i Powiatu dzięku-

jemy mieszkańcom za tak liczny udział
w wyborach powszechnych.
Więcej na stronie 2-3.
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Uchwały podjęte na LXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy
w dniu 26 września 2018 roku

Uchwała Nr LXI/218/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia
26 września 2018 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego działek od nr 192/23 i
kolejno do nr 192/27 oraz 192/47 w obrębie Mechelinki, gmina
Kosakowo, w rejonie ul. Klifowej;
Uchwała Nr LXI/219/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26
września 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Dębogórze
gmina Kosakowo – działki nr 268/10,268/22,268/23,268/25;
Uchwała Nr LXI/220/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26
września 2018 roku w sprawie: zmian w Statucie Gminy Kosakowo zmienionej uchwałą Nr XXXIX/40/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 maja 2017 roku;
Uchwała Nr LXI/221/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26
września 2018 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Uchwała Nr LXI/222/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26
września 2018 roku w sprawie: sposobu świadczenia usług
przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kosakowo;
Uchwała Nr LXI/223/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26
września 2018 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo;
Uchwała Nr LXI/224/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia
26 września 2018 roku w sprawie: szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Uchwała Nr LXI/225/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26
września 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2018;
Uchwała Nr LXI/226/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26
września 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na
lata 2018 – 2026;
Uchwała Nr LXI/227/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia
26 września 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr
LIX/209/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 sierpnia 2018
roku w sprawie pomocy rzeczowej świadczonej przez Gminę
Kosakowo na rzecz Gminy Miasta Gdynia w zakresie realizacji
projektu p.n. „Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic
Płk Dąbka i Adm. K. Porębskiego w Gdyni o wlot z ul. Traugutta w Pogórzu g. Kosakowo oraz budowie układu drogowego ul.
Traugutta i Czechowicza w Pogórzu, w gminie Kosakowo wraz z
infrastrukturą techniczną”;
Uchwała Nr LXI/228/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26
września 2018 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy
Kosakowo do podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną
realizację zadania w ciągu dróg powiatowych przebiegających
przez Gminę Kosakowo;
Uchwała Nr LXI/229/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26
września 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie nieruchomości – działki nr 1189/3 obręb Mosty gmina
Kosakowo;
Uchwała Nr LXI/230/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26
września 2018 roku w sprawie: zmiany opisu granic okręgu
wyborczego Nr 1 w Mostach i Nr 6 w Kosakowie;
Uchwała Nr LXI/231/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26
września 2018 roku w sprawie: określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2019 r;
Uchwały podjęte na LXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w
dniu 26 września 2018 roku
1. Uchwała Nr LXII/232/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia
15 października 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały w
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2018-2026;

WYNIKI WYBORÓW

Wybory Wójta Gminy Kosakowo na kadencję 2018-2023

Obwód
glosowania
Nr 1 Mosty
Nr 2 Rewa

2

Uprawnionych Wydanych Frekwencja
do głosowania
kart
%
2503
799

1622
509

64,80

63,70

Głosy
ważne

Buchna

Majek

Tabakiernik

1598

532
33,29%

774
48,43%

292
18,27%

495

173
34,95%

261
52,73

61
12,32%
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Obwód
glosowania
Nr 3
Pierwoszyno

Uprawnionych Wydanych Frekwencja
do głosowania
kart
%

Nr 4
Kosakowo
Nr 5
Dębogórze
Nr 6 Pogórze
Nr 7 Suchy
Dwór
razem

852

1342

571

67,51

1577

59,06

1099

1086

750

2670

10.981

Buchna

Majek

Tabakiernik

565

230
40,71

263
46,55%

72
12,74%

255
23,29

627
57,26%

213
19,45%

127
17,12%

423
57,01%

192
25,88%

67,02

906

1729

Głosy
ważne

7034

900

212
23,55%

1536

370
24,09%

6931
(98,53%)

1899
27,40%

63,56

1095

69,06

742

64,06 %
w Gminie
Kosakowo

577
64,11%

874
56,90%

3799
54,81%

111
12,33%
292
19,01%

1233
17,79%

Na Wójta Gminy Kosakowo wybrano w I turze Marcina Majka, którego Komitet Wyborczy Wyborców wprowadził do nowej
Rady Gminy 10-ciu radnych.

SKŁAD NOWEJ RADY GMINY KOSAKOWO NA KADENCJĘ 2018-2023
Obwód
głosowania

Liczba
ważnych
głosów

Nr 1 Mosty

395
533
489

Nr 2 Rewa
Nr 3 Pierwoszyno
Nr 4 Kosakowo
Nr 5 Dębogórze

Nr 6 Pogórze

Nr 7 Suchy Dwór

674

559

Wybrani radni

Okręg nr 1
Okręg nr 2
Okręg nr 3

Okręg nr 4

Okręg nr 5

Kopitzki Marcin

Szydowska Alina

Okręg nr 6
Okręg nr 7

Śliwiński Andrzej
Marek Mirosław

383
384
389
366

Okręg nr 10
Okręg nr 11
Okręg nr 12
Okręg nr 13

Kaszuba Waldemar
Strzelec Antoni
Fajks Adam
Przysiecki Michał

344
349

Liczba
otrzymanych
głosów

Sorn Lucyna
Marcina Majek
186 (47,09%)
Piotrowska Mirosława Szymona Tabakiernika 141 (26,45%)
Buchna Marcin
Stowarz. Nasza Ziemia 241 (49,28%)

465
427

612
471

Komitet Wyborczy
Wyborców

Okręg nr 8
Okręg nr 9

Melzer Józef
Gloza Beata

Okręg Nr 14
Okręg Nr 15

Nastały Ewa
Roszak Bożena

Marcina Majek

297 (44,06%)

Marcina Majek
Marcina Majek

343 (73,76%)
259 (60,65%)

Stowarz. Nasza Ziemia
Pogórze
Marcina Majek
Marcina Majek

169 (44,12%)
193 (50,26%)
229 (58,87%)
169 (46,17%)

Stowarz. Nasza Ziemia 325 (58,14%)
Marcina Majek
Marcina Majek

Marcina Majek
Marcina Majek

279 (45,59%)
128 (27,18%)

159 (46,22%)
277 (79,37%)

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni po upływie kadencji dotychczasowej rady, która upływa 16 listopada. Pierwsza sesja powinna się odbyć w dniu między 19-23 listopada.
Objęcie obowiązków przez nowo wybranego wójta następuje z dniem złożenia przez niego ślubowania wobec Rady Gminy (na
I sesji).
Wybrani do Rady Powiatu Puckiego: Włudzik Jerzy - z KWW Nasza Ziemia (1537 głosów, tj. 22,85%), Wojtunik Anna
- z KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska (902 głosów, tj. 13,41%), Padee-Kruszczak Anna – KWW Twój Powiat
Pucki (564 glosy, tj. 8,39%). 643 glosy otrzymała Alina Merchel - KW PSL, jednakże PSL nie uzyskało mandatu.
Nr 11/2018
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ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z TERENU GMINY KOSAKOWO
17 LISTOPADA 2018 ROKU - SOBOTA
(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ, MECHELINKI)
24 LISTOPADA 2018 ROKU – SOBOTA

(POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE)
1 GRUDNIA 2018 ROKU - SOBOTA

(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE)

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:
Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, małe AGD, ramy okienne, drzwi, lampy,
karnisze, kanistry + opony

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!

EKOMARINA

Wykorzystując nadmorskie położenie Gminy Kosakowo jej naturalnym
kierunkiem rozwoju są funkcje turystyczne a w szczególności sporty wodne,
jak żeglarstwo, windsurfing, kitesurfing,
nurkowanie i inne. Wspaniałą ideę stworzenia ekologicznej mariny na łąkach na
pograniczu Mostów i Rewy zaszczepił w
mieszkańcach Pan Marek Lis. Wzorem
do naśladowania są podobne mariny zlokalizowane w Holandii. Władze gminne
z wielkim uznaniem wsłuchują się w ten
pomysł i sukcesywnie stwarzają możliwości, aby ten śmiały pomysł udało się
wprowadzić w życie.
W 2016 roku przystąpiono do zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kosakowo. Wymagało to licznych uzgodnień między innymi z Urzędem Morskim czy Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska. Po wielu rozmowach udało
się uzyskać akceptację dla tego przedsięwzięcia. W efekcie w lutym 2017 roku
Rada Gminy Kosakowo uchwaliła nowe
studium Gminy Kosakowo.
W tym samym czasie rozpoczęto
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prace nad opracowaniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu przyszłej
Ekomariny. W 2018 r. w powierzono
Uniwersytetowi Gdańskiemu opracowanie analizy jakościowej korzyści i
kosztów całego przedsięwzięcia. Wzięto
pod uwagę podobne obszary w Holandii, Niemczech i Chinach. Stworzenie
ekomariny w Gminie Kosakowo może w
znaczący sposób wpłynąć na rozwój żeglarstwa i turystyki.
W 2018 roku przystąpiono do opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obszaru Ekologiczno-Turystycznego-Żeglarskiego Ekomarina w
Gminie Kosakowo. Prace trwały kilka
miesięcy, brali w nich udział przedstawiciele środowisk żeglarskich. W efekcie
opracowano bardzo ambitny plan który
będzie podstawą do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Będą tam takie funkcje jak
miejsca postoju dla prawie 600 jednostek, bosmanat, część administracyjna,
plac centralny z otoczeniem restauracyjno-gastronomicznym, zaplecze technicz-

ne dla mariny, miejsce na szkolenia żeglarskie, tereny pod zabudowę usługową
i mieszkaniową z dostępem do kanałów
żeglugowych oraz bardzo dużo terenów
zielonych i rekreacyjnych które sprawią
że teren ten będzie idealnie współgrał
ze środowiskiem. Przedstawiamy dzisiaj Państwu koncepcję Ekomariny jako
wizję rozwoju Gminy Kosakowo w przyszłości.
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Będzie ścieżka dydaktyczna
Informujemy, że 17 października na Uniwersytecie Gdańskim nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu: “Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu
Przyrody Mechelińskie Łąki” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość dofinansowania to
blisko 1,4 mln zl.

Modernizacja dróg lokalnych

Gminy Kosakowo

W związku z pojawieniem się dodatkowego konkursu na modernizację dróg lokalnych, Gmina Kosakowo składa wniosek o
budowę - w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie jako drogi łączącej duże tereny
inwestycyjne z ul. Kaszubską oraz ul. Do Morza w Mechelinkach.

Biuro Polityki Społecznej przypomina,
iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start składać można tylko do 30 listopada br.
Wnioski przyjmowane są osobiście w Biurze Polityki Społecznej (Kosakowo, ul. Fiołkowa 2b)
lub w formie elektronicznej (np. przez konto bankowe).
Wnioski złożone po  tym terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.
Świadczenie Dobry Start przysługuje w kwocie 300 zł jednorazowo
na każde uczące się dziecko w wieku do 20 r. życia realizujące obowiązek szkolny
(z wyjątkiem „zerówek”, studiów i szkół dla dorosłych).

Nr 11/2018
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Oświetlenie
w Pogórzu

W zeszłym roku zapowiadaliśmy, że oświetlimy ulicę Wiejską,
główną drogę z Pogórza do Kosakowa. Trochę to trwało, ale dzisiaj możemy się cieszyć z pięknie oświetlonej ulicy. W najbliższym
czasie będziemy zlecać budowę oświetlenia na kolejnym odcinku,
tak aby docelowo cała ul. Wiejska i Żeromskiego były oświetlone.

Modernizacja

Hydroforni
w Mostach

Miło nam poinformować, że prace przy modernizacji ujęcia
wody w Mostach postępują. W ostatnich dniach został zamontowany zbiornik zewnętrzny. Dzięki temu ciśnienie w sieci powinno
być odpowiednie również w wyżej położonych miejscach tej miejscowości. Całość prac powinna się zakończyć do końca tego roku.

Czyste Powietrze - program dofinansowań

w Gminie Kosakowo

3 października br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie
odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne w sprawie Programu „Czyste Powietrze”, zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz
Ministerstwo Środowiska. Specjaliści Funduszu odwiedzili naszą
Gminę i w przystępny sposób przybliżyli założenia oraz zakres
wdrażanego na terenie województwa pomorskiego krajowego
programu. Będzie możliwe uzyskanie dofinansowania w obiektach
jednorodzinnych na wymianę starych źródeł ciepła zasilanych
paliwami stałymi (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródła
ciepła oraz pozyskanie dofinansowania na szerokie działania
termomodernizacyjne. Ważne w tym wypadku jest przemyślenie
zakresu modernizacji, który chcą Państwo wykonać, ponieważ na
jeden budynek można złożyć tylko jeden wniosek.
Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (ul.
Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk). W razie szczegółowych pytań informacji udzielają doradcy energetyczni-pracownicy WFOŚiGW w
Gdańsku: doradcy@wfos.gdansk.pl, 58-743-18-00.
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Osoby zainteresowane dofinansowaniem zachęcamy przed
rozpoczęciem ewentualnych robót lub dokonywania wydatków
do upewnienia się, czy dane koszty należą do kwalifikowanych,
podlegających zwrotowi. Informujemy, że zgodnie z projektem nie
będzie możliwości dofinansowania inwestycji zakończonych przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, a byłyby zainteresowane programem zachęcamy do zapoznania się z wzorem
wniosków oraz zasadami ubiegania o dofinansowanie dostępnymi
na stronie https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze. Znajduje się tam
też wspomniany na spotkaniu: portal beneficjenta zawierający aktywny wniosek oraz wszelkie potrzebne wzory, formularze i wytyczne dotyczące projektu
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Leczenie stomatologiczne dzieci
i młodzieży w Gminie Kosakowo

Informujemy i zapraszamy
dzieci i młodzież do gabinetów stomatologicznych Firm:
„Profilaktyka Stomatologiczna Pomorze”, działającej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mostach ul. Szkolna16.
Usługi oferowane są w ramach refundacji NFZ oraz prywatnie.
Rejestracja pod nr telefonu 690 452 120.
Dzieci powinny zgłaszać się na leczenie pod opieką rodziców.
W gabinecie stomatologicznym mieszczącym się w budynku po
dawnym Gimnazjum. Zatrudniony tam stomatolog reprezentuje
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śródmieście sp.z o.o.

Z życia ZKP

We wrześniu zespół „Kosakowianie”, jako jedyny z województwa pomorskiego, uczestniczył w Festiwalu piosenki
artystycznej w Międzyzdrojach. Udział w nim wzięło 38 zespołów. Festiwal rozpoczął się kolorowym przemarszem przez
miasto do amfiteatru. Pierwszy tego rodzaju występ przyniósł
Kosakowianom wyróżnienie. Po prezentacji na scenie amfiteatru, zespól dal koncert dla zebranej   na deptaku w Międzyzdrojach publiczności. Była okazja do poznania stroju kaszubskiego i nauki gry na instrumentach kaszubskich, jak
burczybas, diabelskie skrzypce. Festiwal zakończyła sobotnia
biesiada dla wszystkich uczestników z niezapomnianą atmosferą. Nasz Zespół otrzymał od organizatorów zaproszenie na
rok następny.

Szczecin zdobyty

- czyli o konkursowych zmaganiach

śpiewających seniorów

Chór „Morzanie”, zaproszony do uświetnienia inauguracji
roku akademickiego Uniwersytetu III wieku na Uniwersytecie Szczecińskim w dniach 6-7 października b.r., stanął do
konfrontacji swoich umiejętności wokalnych z 12 zespołami
uczestniczącymi w konkursie pod nazwą „ Międzynarodowe
Muzyczne Zmagania Seniorów” w Szczecinie. Jury złożone

Nr 11/2018

Pływalnia w Kosakowie
17.11.2018r. w godzinach 16.30-20.00 na pływalni w
Kosakowie odbędzie się

Aquamaraton dla Pań.

Szczegóły imprezy na stronie pływalni www.centrumsportowekosakowo.pl.
Zapisy w recepcji. Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy

z muzyków Akademii Muzycznej im.
J.Paderewskiego w
Poznaniu przyznało
Chórowi Morzanie II
miejsce .
Takie artystyczne
zmagania nie tylko
rozbudzają zamiłowanie do śpiewu, ale
dają możliwość spotykania wielu osób z
różnych regionów i
krajów o podobnych
zainteresowaniach i
pasjach, i są okazją
do podzielenia się
artystycznym
dorobkiem i życiowym
doświadczeniem. Są
zarazem promocją regionów. Występy Morzan, zarówno konkursowe, jak i poza konkursem wywołały niemałe zaciekawienie naszym regionem.
Talenty drzemią w każdym z nas. Trzeba je tylko obudzić
i rozwijać, niezależnie od wieku. Zatem, nie warto siedzieć w
domu! Czy masz człowieku lat naście, czy kilkadziesiąt wyjdź z
domu i zajmij się swoim rozwojem, obudź i rozwijaj swoje ukryte talenty. Daj sobie szansę na spełnienie tego, co Cię pociąga,
lubisz i chciałbyś robić. A może lubisz muzykę, śpiew. Mamy w
Gminie Orkiestrę, Chór „Morzanie”, zespół „Kosakowianie”. Wybierz się, zobacz - może Ci się spodoba i zostaniesz na dłużej?

WEJDŹ Z NAMI
DO KRAINY MUZYKI
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia
udziału w trwającej rekrutacji na zajęcia nauki gry na fortepianie. Lekcje prowadzi pianistka, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Klaudyna Ochwat Wyrwiak tel. 784-683-514
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Kosakowskie
Centrum Kultury

Mikołajki
w Kosakowie

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców gminy
na spotkanie ze Świętym Mikołajem,
które odbędzie się 8 grudnia br.
w godzinach od 14.00 do 17.00
w Centrum Sportowym w Kosakowie.
Jak zawsze na gości czekać będzie moc atrakcji, teatrzyk,
animacje i co najważniejsze spotkanie
ze Świętym Mikołajem.
Serdecznie zapraszamy.

XII Festiwal Piosenki Żołnierskiej

o Złoty Buzdygan

Wójt Gminy Jerzy Włudzik oraz Kosakowskie Centrum Kultury zapraszają na XII Festiwal Piosenki Żołnierskiej o Złoty
Buzdygan Kosakowo 2018, organizowany w hołdzie obrońcom
Kępy Oksywskiej 1939 r., który w tym roku wyjątkowo odbędzie
się w listopadzie. Wszystkich zainteresowanych uczestników serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przesłuchaniach, które
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odbędą się 17 listopada (sobota) od godz. 14:00. Wyłonieni
laureaci będą mieli okazję zaprezentować się przed zgromadzoną
publicznością 18 listopada (niedziela) od godz. 16:00.
Regulamin Festiwalu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny na stronie internetowej Kosakowskiego Centrum Kultury,
www.gminakosakowo.pl/kck.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA 2018 W GMINIE
14 października w Centrum Sportowym w Kosakowie,
już po raz siódmy, uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Seniora, zorganizowany przez Wójta Jerzego Włu-

dzika oraz Kosakowskie Centrum Kultury. Program imprezy
wypełniły wyjątkowe propozycje artystyczne. Do wspólnej
zabawy porwała wszystkich gości Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo pod dyrekcją Zbigniewa Kostrzewskiego. Następnie odbyła się Gala Trzech Tenorów w składzie: Romuald
Spychalski, Maciej Madaliński, Wojciech Skibiński z udziałem Anny Spychalskiej. W starannie dobranym repertuarze
można było podziwiać paradę znanych i lubianych melodii
światowych.
W dalszej części programu można było wysłuchać wyjątkowego koncertu Valerego Filipova oraz prof. Aleksandry
Bieg-Piasecznej. Pochodzący z Kijowa multiinstrumentalista
udowodnił wszystkim zebranym, że jest także mistrzem gry
na pile.
Poza artystyczną częścią wieczoru ratownicy medyczni
instruowali, jak przez telefon szybko i skutecznie uzyskać pomoc, a niejednokrotnie uratować życie, dzwoniąc pod numery
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alarmowe. Na przybyłych gości czekały również stoiska informacyjne przygotowane przez: Centrum Medyczne Synexus,
gdzie można było dokonać pomiaru cukru i ciśnienia krwi.
Swoje stoiska miały Fundacja Fly - Kosakowski Klub Seniora,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo,
Biblioteka Publiczną im. Augustyna Necla w Kosakowie, Avon,
Ratownictwo Medyczne, Podologia oraz punkt informacyjny
Teleopieki.
Nie zabrakło słodkiego poczęstunku i gorącej kawy. Sponsorami wydarzenia byli:
OPEC – producent i dostawca ciepła na terenie Gdyni, Rumi,
Wejherowa i części gminy Kosakowo.
PGE Energia Ciepła – największy na Pomorzu producent ciepła i energii elektrycznej, właściciel elektrociepłowni w Gdańsku i Gdyni.
Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie i zapraszamy
za rok. Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników

Centrum Sportowego w Kosakowie oraz pracowników Firmy
PEKO, którzy pomogli w organizacji i przygotowaniach ww. wydarzenia.
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niejszą figurkę z ziemniaka.Za wykonane prace oraz zaangażowanie artystyczne wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Mimo, iż pogoda płatała figle, uczestnicy pierwszych
kreatywnych warsztatów dzielnie i z pełnym zaangażowaniem brali udział we wszystkich projektach przygotowanych przez Kosakowskie Centrum Kultury.

Warsztaty kreatywne
na Święcie Ziemniaka
w Kazimierzu

15 września w Kazimierzu w trakcie sołeckiego Święta Ziemniaka miały miejsce pierwsze warsztaty kreatywne dla Dzieci, zorganizowane przez Kosakowskie Centrum
Kultury.
W trakcie imprezy dzieci miały okazję wziąć udział w
pełnej emocji zabawie pt. W poszukiwaniu zaginionego
Pana Ziemniaka jak i wykonać niepowtarzalne dekoracje
z wykorzystaniem „głównego bohatera” wydarzenia. Tego
dnia został również rozstrzygnięty konkurs na najpięk-

Światowy Dzień Misia w Domu
Kaszubskim w Dębogórzu
21 listopada 2018 r . godz.17.00

21 listopada po raz trzeci obchodzić będziemy Światowy Dzień
Misia, imprezę cieszącą się ogromnym zainteresowaniem i popularnością wśród najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Tym
razem bawić będziemy się w Domu Kaszubskim w Dębogórzu.
W trakcie dwugodzinnych warsztatów dla dzieci w każdym wieku, uczestnicy będą mieli okazję stworzyć niepowtarzalne ekologiczne misiowe torby, zaprojektować piżamkę dla
misia, czy wykonać balonowe misiowe portrety. Nie zabraknie
misiowych książek, konkursów oraz słodkiego poczęstunku.
Celem projektu jest rozwijanie umiejętności kreatywnych,
rozbudzenie w dzieciach zdolności artystycznych oraz odnalezienie własnego stylu w tworzeniu rzeczy użytkowych, jak i poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii i wiedzy o otaczającej naturze.

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo

XV Konkurs Szopek
Bożonarodzeniowych

Wójt Gminy Kosakowo oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo ogłaszają XV Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. w jednej kategorii - szopka rodzinna.
Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji i bożonarodzeniowych w gminie Kosakowo, integracja członków rodziny poprzez
zaangażowanie w realizację wspólnego projektu (aktywnie i twórczo spędzanie czasu w gronie rodzinnym) oraz wystawa zebranych
w Konkursie dzieł.
Prace – szopki bożonarodzeniowe (podpisane imionami i nazwiskami, adresem zamieszkania, wiekiem twórców oraz numerem telefonu i adresem e-mail do kontaktu – regulamin oraz kar-
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ta zgłoszeniowa do pobrania na stronie biblioteka.kosakowo.eu
i kosakowo.pl), należy dostarczyć do dnia 6 grudnia 2018 r. do
budynku Biblioteki.
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Wieczoru Świątecznego,
który odbędzie się w Bibliotece 11 grudnia 2018 r. o godz. 17:00.
Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie.

Wystawa haftu krzyżykowego
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo
im. Augustyna Necla
zaprasza na wernisaż
Barbary Tomaszunas
„Piękno
malowane
igłą”, który odbędzie
się 8 listopada 2018 r. o
godz. 17:00 w budynku
Biblioteki przy ul. Fiołkowej 2a w Kosakowie.
Wstęp wolny.
Wystawa
będzie
czynna do 11 grudnia
w godzinach pracy Biblioteki.
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70-lecie Gminnej Biblioteki

70-lecie Gminnej Biblioteki - 4 października w Domu kultury w Pierwoszynie odbył się uroczystość Jubileuszu 70-lecia
Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo. Uroczystości zdominowane zostały, jak łatwo się można było domyśleć, przez wspomnienia, podziękowania oraz… wzruszenia. Zaproszeni goście
mieli okazję zobaczyć dwie prezentacje: pierwszą ze zdjęciami
historycznymi, częściowo jeszcze czarno-białymi, drugą obejmującą całokształt działań podejmowanych przez kosakowską
książnicę w czasach współczesnych – jak również jej codzienność.
W dalszej części, w żartobliwej formie „Wielkiego
Quizu” podziękowano najbardziej zaangażowanym
przyjaciołom Biblioteki: Jarosławowi Jendza, Małgorzacie
Balcerowskiej, Zygmuntowi Miszewskiemu, Alinie Szydowskiej, Zdzisławowi Karbowiakowi, Joannie i Zdzisławowi
Kryger, Jadwidze i Tomaszowi Świderek, Adamowi Schröder,
Dagmarze Wełnickiej, Renacie Parzuchowskiej oraz Jerzemu Włudzikowi. Wspomniane podziękowania oczywiście
nie wyczerpują liczby wszystkich bibliotecznych przyjaciół, co też kilkukrotnie podkreśliła prowadząca imprezę
Dyrektor Biblioteki Anna Paturej, zwracając się z wyrazami wdzięczności do wszystkich czytelników, osób wspierających działalność tej instytucji kultury oraz przybyłych
gości.
Biblioteczna codzienność była przede wszystkim codziennością pracowników Biblioteki z czasów zarządzania Książnicą przez obecną Dyrektor przy pomocy Jadwigi Piernickiej,
Katarzyny Radomskiej, Malwiny Piech, Darii Gużewskiej oraz
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Justyny Pipke. Były życzenia i gratulacje od Wójta Jerzego
Włudzika, z-cy Wójta Marcina Majka, Przewodniczącego Rady
Gminy Marcina Kopitzkiego oraz radnej Lucyny Sorn, a także
przedstawicieli rodziny patrona biblioteki Augustyna Necla
oraz przedstawicieli instytucji i organizacji gminnych.
Specjalne podziękowania otrzymała Jadwiga Piernicka,
była dyrektor Biblioteki, odchodząca na emeryturę po 34 latach pracy.
Część artystyczną uroczystości zapewnili aktorzy Teatru
Młodzieżowego, ukazujący biblioteczną codzienność w „trochę” krzywym zwierciadle, oraz dr Karol Dettlaff z krótką muzyczną niespodzianką gry na fortepianie. Nieoficjalną cześć
imprezy wypełnił prezent Biblioteki dla gości w postaci wielkiego jubileuszowego tortu oraz pysznego poczęstunku. Wszyscy goście otrzymali również najnowsze wydanie rocznika
Polskiej Gminy Kosakowo w całości poświęconej Bibliotece.
Uroczystości towarzyszyły dwie wystawy: malarska Z
książką przez gminę Kosakowo (efekt zeszłorocznego pleneru
zorganizowanego przez Bibliotekę właśnie z okazji jubileuszu)
oraz fotograficzna Biblioteczne wspomnienia.
Życzyć dostojnej Jubilatce 100 lat nie wypada, a 1000
zabrzmiałoby może trochę nieelegancko, zatem chyba najlepiej
będzie życzyć po prostu powodzenia w dalszej niezwykle
aktywnej, pełnej pasji i kreatywności kulturotwórczej
działalności instytucji.
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Muzeum II Wojny
Światowej

W słoneczny wtorkowy poranek 16 października 2018
r. czterdziestoosobowa grupa kosakowskich uczniów klas
piątych (SP Pogórze i SP Dębogórze) wraz z opiekunami odwiedziła Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tam, w towarzystwie przewodników zwiedzili wystawę stałą opowiadającą o tragicznym doświadczeniu II wojny światowej, o jej
przyczynach i skutkach, o ofiarach i sprawcach, o bohaterach
i zwykłych ludziach. Ponadto uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych pt.„Podróż w czasie – historia pewnej rodziny (1939-1945)”, które odbyły się w rekonstrukcji salonu
warszawskiego mieszkania w trzech różnych okresach: kilka
dni po wybuchu II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej, oraz tuż po jej zakończeniu. Na zakończenie wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki od Muzeum II Wojny Światowej, które wręczył rzecznik prasowy Muzeum.
Wyjazd odbył się w ramach obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości oraz 70-lecia powstania Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Augustyna Necla i był bezpłatny dla
uczniów. Organizatorzy: Michał Przysiecki (pomysłodawca i
kierownik wycieczki), Biblioteka Gminna, Sołectwo Kosakowo.

Warsztaty świąteczne
dla dorosłych

Biblioteka - tradycyjnie już - zaprasza na bożonarodzeniowe warsztaty świąteczne dla dorosłych czytelników (tych
potencjalnych również). Zajęcia stanowią cykl dwugodzinnych spotkań w trzy kolejne poniedziałki (12.11, 19.11 i
27.11.2018) w godz. 17:00-19:00. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
58 735 46 56 lub 725 204 656.
ZAPRASZAMY!
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Z życia szkół
Zespół Szkolno-Przedszkolny i Schroniska
Młodzieżowego w Dębogórzu

XXV Rajd Ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Na Szlakach Niepodległości - W sobotę 22 września uczniowie naszej szkoły wyruszyli na rajd po Trój-

miejskim Parku Krajobrazowym. Startowaliśmy z Rumi i do
przejścia mieliśmy 11 km, dość wymagającą trasą. Tematem
przewodnim rajdu była 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.Na trasie uczniowie mieli do wykonania
różne zadania, sprawdzające ich wiedzę w zakresie historii,
a także kreatywność i umiejętność pracy w zespole. Dużo
radości sprawiło dzieciom stworzenie wizerunku orła, przy
wykorzystaniu darów lasu. Efekty możemy podziwiać na
zdjęciach. Rajd zakończyliśmy pysznym posiłkiem, bigos
smakował nawet największym niejadkom i gorącą herbatką.
Chętni uczniowie wzięli również udział w dodatkowych konkurencjach sportowych.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom siły charakteru,
wytrwałości, mimo, że nie zawsze było łatwo (nawet panie
odnotowały kilka upadków) Dziękujemy też organizatorom
marszu Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi i SKKT „Włóczykij”.
***
Warsztaty pt. „Kaleka czy COOL-awy?” - 19.09. gościliśmy w szkole wspaniałych gości. Byli nimi: pan Marek Sołtys
i p. Karol Brzegowy – przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół
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Szalonego Wózkowicza z Warszawy. Towarzyszyły im psy labladory: Spajk Wiktor i Szprycha.
Przeprowadzili oni ciekawe warsztaty dla naszych uczniów
pt. ,,Kaleka czy COOL- awy?’’. Zajęcia dotyczyły problematyki
różnego rodzaju niepełnosprawności m.in. ruchowej, osób
niesłyszących i niewidomych. Uczniowie mieli możliwość poznać sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi,
sposoby pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym oraz
osobom na wózkach. Brali udział w ćwiczeniach praktycznych,
wchodzili w rolę osób z dysfunkcjami, odgrywali scenki, oglądali filmy. Niezwykłe były pokazy na żywo psów asystujących,
które zaprezentowały swoje wytrenowane umiejętności np.
pomoc w zdejmowaniu bluzy czy rękawiczek, podnoszenie
upuszczonych przedmiotów, podawanie rzeczy z szafki i jej zamykanie. Poruszona została tematyka stereotypów stygmatyzujących dotyczących osób z niepełnosprawnością. Uczniowie
zostali uświadomieni, jakie sytuacje mogą być groźne i skutkować uszkodzeniem ciała. Przekonali się, że niepełnosprawność nie oznacza rezygnacji ze swoich pasji i zainteresowań, że
wiele osób z dysfunkcjami potrafi z uśmiechem i sukcesem stawiać czoła codziennym wyzwaniom. Spotkania zostały przez
uczniów odebrane z entuzjazmem.
***
Warsztaty „Majsterkowo”-klasa III - W dniu 14 września
2018 r. nasza klasa wzięła udział w warsztatach „Majsterkowo” odbywających na terenie Castoramy, która znajduje się w
Rumi. Na specjalnie dla nas przygotowanym „warsztacie pracy” czekały na nas deseczki, z których wykonaliśmy z wielkim

zapałem skrzynki narzędziowe. Pracownicy Castoramy przyjęli nas bardzo serdecznie. Zajęcia odbywały się w bardzo miłej i twórczej atmosferze. Wiele się nauczyliśmy, a już fakt, że
mogłyśmy zabrać do domu drobne upominki oraz skrzynki narzędziowe, które własnoręcznie wykonaliśmy był wspaniałym
uwieńczeniem naszego pobytu. Pełni wrażeń długo będziemy
wspominać te ciekawe zajęcia.
***
Akcja Sprzątania Świata - „Sprzątanie świata - Polska”
- Akcja Sprzątania Świata w naszej szkole „Sprzątanie świata - Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz
ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z
Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana,
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australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów
na całym świecie. To wspólna lekcja poszanowania środowiska. W naszej szkole w akcji wzięli udział uczniowie klas I - VI
oraz ich nauczyciele.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mostach

NAUCZYCIEL NA MEDAL - Dyrektor Zespołu
Szkolno Przedszkolnego w Mostach wraz z całą
społecznością szkolną gratulują nominacji do
tytułu NAUCZYCIEL NA MEDAL paniom:Natalii
Freiberg, Ewelinie Raducha, Katarzynie Lubockiej,
Dorocie Wiktor, Emilii Stachura, Barbarze Baranowskiej, Annie Szews. Nominacje są tym cenniejsze, że zostały zgłoszone przez uczniów i ich
rodziców . Niewątpliwie są dowodem wielkiego
uznania i sympatii. Gratulujemy!
INNOWACJE - jak co roku nauczyciele Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mostach podejmują działania wspierające procesy edukacyjne i wychowawcze swoich uczniów. Celem
nadrzędnym jest kształtowanie kompetencji kluczowych i
wszechstronny rozwój młodego pokolenia Polaków. W tym
roku szkolnym szkoła proponuje innowacje
                                                           
1. „ 100 kroków do Niepodległej” – interdyscyplinarna inno-

wacja dla uczniów klas IV - VIII autorstwa zespołu nauczycieli
w składzie: p. M. Krauze , p. E. Stachura, p. D. Hrycz, p. K. Bej-
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Szkoła Podstawowa w Pogórzu
z oddziałami gimnazjalnymi

rowska, p. R. Kochańska,p. E. Raducha, p. A. Szews
2. „ Czytanie przed śniadaniem” – innowacja dla uczniów
klas I autorstwa p. L. Sorn
3. „ Program autorski dla klasy usportowionej o profilu żeglarskim” dla uczniów klas Ib i IIIa autorstwa p. M. Radzkiej
4. „ A to ciekawe” innowacja dedykowana uczniom klasy
IIIa autorstwa p. M. Kucińskiej i p. A. Klimczyk
5. „ W zdrowym ciele zdrowy duch” dedykowana uczniom
klasy klasa IIa integracyjnej autorstwa p. A. Łątkowskiej i
p. M. Kawko
6. „ Dzieła rękami nauczyciela” obejmująca uczniów klas IV
– VIII autorstwa p. L. Sorn, p. A. Gajewska
7. „Zajęcia ogólnorozwojowe z W. Sherborne na co dzień”
dedykowane wybranej grupie młodszych uczniów ze specyficznymi problemami autorstwa p. N. Kałdowskiej
Ponadto szkoła bierze udział :
w pilotażu Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku
Szachowego o nazwie „Edukacja
przez szachy w szkole” – realizowanego w klasach I i II w programie
m- potęga pod hasłem „ Matematyka od kuchni” finansowanym przez
m-bank . Autorkami programu są
nauczyciele szkoły panie Ewa Fojt i
Natalia Freiberg.
Wszystkim uczniom szkoły w Mostach życzymy udanego
roku szkolnego.
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Europejski Dzień Języków - nauczyciele z
Pogórza, dobrze wiedzą, że ich uczniowie
uwielbiają nowoczesne technologie! Każda lekcja mija im szybciej, gdy można zagrać
w Kahoota lub quizlet,
rozwiązać ćwiczenia
w aplikacji internetowej, obejrzeć animację
na itoolsie… długo by
jeszcze można wymieniać. Dlatego, łącząc
przyjemne z pożytecznym, przygotowano
quiz z okazji Dnia Języków Obcych, do którego rozwiązania niezbędne były telefony komórkowe. Co to
było za szczęście, bo przecież na co dzień nie można bezkarnie
używać komórek w szkole. Tym razem jednak Uczniowie klas
IV-VIII przemierzali pośpiesznie korytarze, z aparatami w dłoniach. Poszukiwali kodów, które kryły niełatwe pytania. Grupki młodych ludzi dyskutowały nad odpowiedziami, dzieląc się
swoimi pomysłami. Przyjemnie było patrzeć na ich zaangażowanie, współpracę, a przede wszystkim na radość, z jaką podeszli do zadania. Pomysłodawczyniami akcji były panie : Roma
Baczyńska, Mariola Sulkowska, Agnieszka Lubowicka.
***
Polska Akademia Dzieci - Wykłady Małego i Dużego Naukowca w Centrum Nauki Experyment - w piątek 5. października klasy 2a i 2d ze szkoły w Pogórzu wzięły udział w inauguracji semestru zimowego Polskiej Akademii Dzieci. Przed
uczniami cykl niesamowicie ciekawych wykładów, które prowadzą dzieci - dla dzieci oraz Duzi Naukowcy. Po uroczystym
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zaprzysiężeniu studentów Akademii zgromadzeni wysłuchali
wykładu na temat mrówek, a następnie dowiedzieli się co nie
co o historii superbohaterów, których każdy jak się okazało
-znał. Był też czas na zadawanie pytań , których było bez liku.
Z indeksami w kieszeni przebierają już nogami na myśl o kolejnych wykładach, które czekają ich za miesiąc. Będzie to
również ważny dzień dla jednego z uczniów z Pogórza, który
poprowadzi swój wykład.
***
ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA  - „Święto dziś ziemniaka
mamy, Tak więc wszystkich zapraszamy. Na konkursy i zawody,
Na zagadki i podchody. Niech zjednoczą się rodziny I niech mają

dziarskie miny. Uśmiech, humor i zabawa To jest najważniejsza
sprawa” Słowami wiersza po raz 18. rozpoczął się jesienny festyn szkolny “Święto Pieczonego Ziemniaka”. Tym razem odbył
się on w budynku szkoły w Kosakowie. Na zgromadzonych czekało wiele atrakcji na sali gimnastycznej: konkurencje sportowe,
konkursy indywidualne i rodzinne, zabawy słowne i plastyczne,
oczywiście z ziemniakiem w roli głównej. Pogoda dopisała, tak
więc dmuchańce, strzelnica, wata cukrowa i „FOTO- BUDKA”
były mocno oblegane na placu szkolnym. Prace wykonane przez
uczniów: portrety i kapelusze Pani Jesieni, piękne kosze z darami sadu, ogrodu, pola i lasu stanowiły wspaniałą dekorację
festynu. Goście mogli delektować się smakiem pysznych potraw
ziemniaczanych i ciast, przygotowanych przez rodziców. Podczas festynu odbywała się loteria fantowa, którą prowadziła klasa VIII a wraz z wychowawcą . Cały dochód ze sprzedaży ciast
i potraw, loterii, „FOTO- BUDKI” został przeznaczony zgodnie z
wcześniejszą informacją dla Pani Darii. To był wspaniały czas
spędzony wspólnie z rodziną i bracią szkolną!
***
VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - We wrześniu
odbyła się już trzecia akcja szkolna pt: „VIII Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia”. Z roku na rok tego dnia dzieje się coraz
więcej….. dwa lata temu uczniowie bawili się tylko na szkolnych korytarzach podczas przerw, rok temu dołączyli krótkie
wyjście w teren i sprawdzanie wiedzy na temat tabliczki mnożenia wśród pracowników gminy, biblioteki, pobliskich sklepów jak i napotkanych ludzi. A w tym roku pytali wszystkich
bez wyjątku….. nauczycieli rano przywitało przepyszne ciasto
czekające w pokoju nauczycielskim, ale…… żeby poczęstować
Nr 11/2018

się kawałkiem trzeba było rozwiązać test, który był przypisany
do każdej części ciasta. Na korytarzach wspólnie z Panią Moniką Bonk dzieciaki bawiły się w tabliczkę mnożenia poprzez
losowanie zadań i odpowiadanie na działania. Każdy zwycięzca otrzymał Certyfikat Mistrza Tabliczki Mnożenia oraz upominek. Klasa 3 d gimnazjum wspólnie z Panią Justyną Badtke i
Anną Stoltman – Białek udały się w plener. Uczniowie ponownie odwiedzili pracowników gminy, straży gminnej, policji,
biblioteki, sklepikarzy oraz przechodniów, którym za poprawnie zdany test wręczyli również Certyfikat Mistrza Tabliczki
Mnożenia oraz kupon rabatowy do pobliskiego Bistro „Tanie
Szamanie”. Dzień był bardzo udany, wielu osobom zapadnie w
pamięć ……….strach pomyśleć co będzie za rok. Dziękujemy za
ufundowanie kuponów Bistro „ Tanie Szamanie” oraz za pyszne ciasto upieczone przez Wypieki Domowe – Bajeczny Torcik.
***
WOJEWÓDZKIE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ - 12 października w Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. W trakcie obchodów wręczone zostały
odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej
dla nauczycieli i pracowników oświaty, którzy wyróżniają się
w swojej pracy. Rekordowa liczba wyróżnień trafiła do Szkoły
Podstawowej w Pogórzu. I tak oto decyzją Prezydenta RP medalami za długoletnią służbę odznaczone zostały - pani Jolanta
Godek (medal złoty), pani Marzenna Dettlaff (medal srebrny)
oraz pani Magdalena Stenka (medal brązowy). Natomiast decyzją Minister Edukacji Narodowej medalami Komisji Edukacji Narodowej wyróżnione zostały panie - Ewa Rajewska,
Aleksandra Salamon, Eliza Filipowicz oraz Danuta Narewska.
Ogromne gratulacje dla wyróżnionych.
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Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo

PREMIERA MIZANTROPA MOLIERA
Mizantrop Moliera w adaptacji Teatru Młodzieżowego
Gminy Kosakowo to spektakl przede wszystkim o niemożliwej miłości, trudnej przyjaźni i dwulicowym, narcystycznym
społeczeństwie. Wypowiedź – za sprawą niezwykłej scenografii przygotowanej przez Ewę Narloch Kerszkę – zarówno
odnosząca się do historii (kostiumy, antyczne meble w stylu francuskim, klawesyn), jak i wskazująca na uniwersalny

charakter podejmowanej problematyki (nad urządzonym
na galerię sztuki salonem powiewał Saturn ze swoim księżycem Enceladusem). Z muzyką nawiązującą zarówno do
francuskiego baroku, jak i brzmień znacznie bardziej współczesnych (współpraca akustyczna i oświetleniowa – Dawid
Gruenholz, współpraca multimedialna – Adam Schröder). I
z niezwykle dynamiczną oraz emocjonalną grą aktorską stawiającą na autentyczność i głębię przeżywanych emocji.
Po raz pierwszy w Gminie Kosakowo Molierowy Mizantrop – jeden z najbardziej kultowych tytułów teatralnych,
po raz pierwszy z zagraniczną delegacją – z gminy part-
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nerskiej Gonneville-la-Mallet, po raz pierwszy z francuskimi napisami – oryginał sztuki wyświetlany był na rzutniku
dla gości, i… po raz ostatni z panem Jerzym Włudzikiem
jako urzędującym wójtem gminy Kosakowo. Tak jak tytułowy bohater Alcest żegnał się ze swoim otoczeniem
w ostatniej symbolicznej scenie, tak i Teatr pożegnał swojego
inicjatora oraz wiernego widza. Pożegnano i odchodzącego
na emeryturę pana Ryszarda Klokę, który dla naszego Teatru zawsze miał otwarte serce i niezmierzone ilości czasu.
Podziękowano w szczególny sposób francuskiej delegacji
(m.in. wicemerom Jean-Jacquesowi Robert, Danielowi Perier
i radnemu Norbertowi Boulet) – nie tylko zresztą za przyjęcie zaproszenia, ale i całą wieloletnią, wielopłaszczyznową
oraz owocną współpracę zainicjowaną przez Chór Morzanie
i rodzinę pani Wandy Krause. Słowa wdzięczności należą się
również PEWIKowi Gdynia za wsparcie finansowe teatralnych przygotowań, Kosakowskiemu Centrum Kultury, Kosakowo TV oraz Wypożyczalni strojów Arlekin (Gdynia Cisowa,
Chylońska 230). Niezapomniane wrażenie zrobiło również
przygotowanie kondycyjne wiernej i jak zawsze licznie zgormadzonej publiczności do owacji na stojąco i gromkich braw.
Wystąpili: Szymon Jabłoński, Laura Treder, Kacper Romanowski – kamerdynerzy, Sara Muża – Carmen, Dominik Wójcik – Bask, Oliwier Gużewski – Du Bois (Drewniak), Adam
Szczuko – Sierżant, Agata Czucha – Elianta, Mateusz Albecki
– Klitander, Paweł Hajder – Akast, Paweł Flatau – Damon,
Lidia Mikulska – Arsena, Kacper Orzechowski – Orotn, Malwina Wilkowska – Celimena, Jakub Weber – Filint, Kamil
Romanowski – Alcest. Kostiumy – Wypożyczalnia strojów
Arlekin; scenografia – Ewa Narloch-Kerszka; muzyka: Jean
Philipp Rameau, Georg Friedrich Händel, George Bizet, Karol Dettlaff; współpraca akustyczna i oświetleniowa – Dawid
Gruenholz; współpraca multimedialna – Adam Schöder; reżyseria – Karol Dettlaff.
Nr 11/2018

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

AKTUALNOŚCI

Z życia sołectw
Pogórze
PROMOCJA KSIĄŻKI
O STANISŁAWIE KULIŃSKIM

W poniedziałkowy wieczór 15 października w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbyła się promocja i premiera książki
„Stanisław Kuliński - nauczyciel kaszubskich dzieci” autorstwa
pana Zygmunta Miszewskiego. Na spotkanie zorganizowane
przez sołtysa Antoniego Strzelca i dyrektora szkoły Rafała
Juszczyka przybyło wielu mieszkańców Pogórza. Niektórym
postać pana Kulińskiego była znana osobiście. Stanisław Kuliński był pierwszym po wojnie kierownikiem szkoły w Pogórzu i
przypadła mu rola odbudowania placówki. Książka opowiada
o tamtych czasach i przedstawia biografię pana Kulińskiego.
Oficjalnego chrztu książki dokonała córka Stanisława Kulińskiego. Swoimi wspomnieniami z czasów szkolnych i osobistej znajomości z bohaterem książki podzieliły się pani Anna
Bożek i Maria Pryczkowska, które są absolwentkami szkoły,
ale i pełniły funkcje dyrektorów. Przemówienie wygłosił Wójt
Gminy Jerzy Włudzik, a słowo wstępu pochodziło od dyrektora
Kosakowskiego Centrum Kultury pana Krzysztofa Andruszkie-

Mechelinki

I ZJAZD RODU MUŻA - „Rodzina to nie przeszłość, nie można
o niej nie myśleć. Człowiek ma ją w sercu, dokądkolwiek idzie.”
M.L. Stedman
22 września odbył się pierwszy zjazd rodu Muża. Zgromadzeni goście wywodzili się z linii potomków po Józefie Muża,
który pochodził z Półwyspu Helskiego. Józef ożenił się z Augustyną Nadolską, zamieszkał w Mechelinkach i miał sześcioro
dzieci. Wszystkie dzieci osiadły na terenie gminy w Meche-
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wicza. Przy słodkim poczęstunku mieszkańcy mieli czas do
rozmów i wspomnień. Decyzją Rady Gminy Kosakowo jedna
z ulic Pogórza nazwana została od nazwiska bohatera książki.
Książka została wydana ze środków funduszu sołeckiego.

linkach i Pierwoszynie. W zjeździe uczestniczyło 105 osób z
rodziny Borskich, Białkowskich, Bullmann, Muża i Szulc. Najstarsza uczestniczka to 86 letnia Walburga Chrzanowska, a
najmłodsza 6-miesięczna Izabelle.
Zjazd rozpoczął się mszą św. w kościele pw. św. Antoniego
w Kosakowie. Następnie wszyscy udali się do pensjonatu w
Rewie świętować spotkanie. Studiowano drzewo genealogiczne, oglądano zdjęcia. Wspomnienia i tańce trwały do późnej
nocy.
Wszyscy zebrani wyrazili chęć na kolejne spotkania.
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Sport
Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2018

13.10. odbyło się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego 2018 Gminy Kosakowo. Organizujący w tej formule
co roku uroczystość Yacht Club Rewa zaproponował wspólne zakończenie z innymi klubami: Portem Mechelinki i Rewa
Surf. Intencją było wspólne podziękowanie za dotychczasową
współpracę Wójtowi Jerzemu Włudzikowi.

Wśród gości znaleźli się m.in.: Marszałek Województwa
Pomorskiego Mieczysław Struk, Dyrektor Departamentu
Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Adam Krawiec,
Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Czopek, Starosta Pucki Jarosław Białk,
Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak, V-ce Prezes Polskiego
i Prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, Dyrektor SAR kpt. Maciej Zawadzki, V-ce Prezes Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego Zbigniew Gajew-

ski, Członek Zarządu Towarzystwa Polsko-Tureckigo Hasan
Ciftci, Dyrektor ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Maciej Krzesiński, Dyrektor Decathlonu Rumia Olga Niezgoda, Kierownik Gas Storage
Poland Marian Ceklarz, Wójt Gminy Jastarnia Tyberiusz Narkowicz, Trener Kadry Narodowej kl. Finn Rafał Szukiel, V-ce
Wójt Gminy Wejherowo Maciej Milewski, wielu właścicieli i
przedstawicieli dużych firm prywatnych i państwowych oraz
nasz Wójt Jerzy Włudzik wraz zastępcą Marcinem Majek.
Podziękowań za wkład w rozwój żeglarstwa dla Jerzego
Włudzika nie było końca. Marcin Majek zapoznał wszystkich
z planami rozwoju naszej Gminy w zakresie infrastruktury żeglarskiej z Ekomariną na czele.
Obecnych było wielu wybitnych żeglarzy, w tym Zygmunt
Choreń, światowej sławy konstruktor żaglowców z największymi na świecie włącznie, czy trener Teofil Kaczmarek.
Kluby zaprezentowały swoje osiągnięcia. Gości witał szantami, grający na akordeonie Radosław Milewski. Zaprezentowali się też Karol Dettlaff, Zbigniew Hofman (lider zespołu
Babsztyl) oraz grupa Fucus.

Sukcesy Portu Mechelinki

2x Podium Pucharu Polski Optimist 1x Podium Pucharu
Polski Katamaranów 1 x Podium Pucharu Kaszub + Brąz
Mistrzostwa Polski to wszystko zdobyte w jeden weekend!!!
W ubiegłym weekend nasz Trener Bartosz Bartnicki zdobył Brąz na mistrzostwach Polski w match racingu. Zawodnicy startujący w ostatnich regatach z cyklu pucharu Kaszub
w Złotej Górze zajęli bardzo wysokie miejsca: 2 miejsce
Hanna Duda ( Puchar Polski Optimist ) kategoria dziewcząt. 2
miejsce Wiktor Pawelczyk (Puchar Polski Optimist) kategoria
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chłopców, 2 miejsce Igor Saj grupa „0”, 4 miejsce Szymon
Mocarski grupa uks, siódme miejsce Maksymilian Stańko
grupa UKS wszyscy Puchar Kaszub.
Kolejny duży sukces należy do sekcji katamaran , która
obchodzi dopiero 1 rok działalności. Pawel Pepliński i Natan
Hetmańczyk zajmują 3 miejsce podczas Pucharu Polski Katamaranów.
Cały rok bardzo ciężko pracowaliśmy na te sukcesy dziękujemy trenerom a przede wszystkim zawodnikom za konsekwencje i zaangażowanie.
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I Mikołajkowy Maraton
Zumba Fitness

Zapraszamy Państwa serdecznie na I Mikołajkowy Maraton
Zumba Fitness dnia 09 grudnia w godz. 11:00-14:00 w Centrum Sportowym Kosakowo.
Maraton odbędzie się w szczytnym celu, będziemy zbierać pieniążki dla Pani Darii Bilik-Spaleniak z Suchego Dworu
na operację w USA kręgosłupa, która jest jej jedyną i ostatnią
szansą na uniknięcie wózka inwalidzkiego.
Imprezę poprowadzą instruktorzy Zumba® Fitness z Trójmiasta. Zumba® to połączenie rytmów latynoamerykańskich i fitnessu. Dzięki Zumbie spalamy nie tylko kalorie, ale również poprawiam
wytrzymałość i kondycję ciała, a także ogólny stan zdrowia.
Dzięki naszym Partnerom i Fundatorom nagród, na uczestników czekać będzie Mikołaj z workiem pełnym upominków i
voucherów. Przewidziany jest także kącik zabaw dla najmłodszych, w którym animatorki z Elefunu zaproszą najmłodszych
do wspólnej zabawy. Nie może Cię tam zabraknąć!

Mistrzostwa Powiatu Szkół
Podstawowych
w Biegach Przełajowych

3 października w Pucku odbyły się Mistrzostwa Powiatu
w Biegach Przełajowych w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych. Najliczniej stawiła się grupa ze szkół podstawowych.
Łącznie w tej kategorii wystartowało ponad 400 pasjonatów
biegania , reprezentujących aż 15 szkół. Pogórze jak zwykle w
pełnym składzie (48 osób) i z bojowym nastawieniem przystąpiło do sportowej rywalizacji. Zawodnicy ścigali się w kategorii młodszej (ur.2008,2007,2006) na dystansie 900 m i
w kategorii starszej ( ur. 2005,2004) na dystansie 1200 m.
Przyjemna aura i malownicze tereny parkowe w złotej oprawie Pani Jesieni, wzmacniały poczucie sportowego święta.
Po solidnej rozgrzewce i zapoznaniu się zawodników z trasą , wystrzał startera rozpoczął sportowe zmagania. Tradycyjnie wysoką formą popisali się młodzi lekkoatleci na co dzień trenujący w
SKOCZKU Pogórze. Bardzo dobrze w kategorii 2008 r. zaprezentował się JAKUB ŁUCZKA dobiegając do mety na trzecim miejscu,
a jego rówieśniczka JULIA BANASZAK nie dała szans rywalkom
pewnie zwyciężając w kategorii dziewcząt. Złoty medal wywalczyła również o rok starsza JULIA PILARSKA, sprawiając miłą niespodziankę. Kategoria 2006 r. przyniosła podwójny sukces, miejscami na podium podzieliły się: JULIA ZDUŃCZYK (złoto) i MILENA
TWAROWSKA
(srebro).
Brązowy medal przypadł
również w udziale OLI GRABOWSKIEJ, a tuż za podium
na 4 miejscach uplasowały
się: ZOSIA WOJCIECHOWSKA i ADA GULCZYŃSKA.
Łącznie reprezentacja z Pogórza zdobyła aż 6 medali,
a 357 punktów zagwarantowało jej 2 miejsce w klasyfikacji zespołowej tuż za
zespołem z Pucka. GRATULUJEMY !
Nr 11/2018

ULKS Skoczek Pogórze

- Obóz sportowo-integracyjny.

Puck 2018

30-go września 2018 roku zawodnicy SKOCZKA Pogórze zakończyli swój czterodniowy pobyt na pierwszym obozie sportowo
-integracyjnym w Pucku . Prawie 30-sto osobowa grupa lekkoatletyczna z dużym zapałem realizowała ambitny program sportowy
i krajoznawczy. Wszyscy dwa razy dziennie uczestniczyli w treningach realizowanych na pięknych obiektach Puckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji (stadion la, hala sportowa, boisko piłkarskie,
kręgielnia). Wspólny trening, zajęcia terenowe, konkursy wiedzy
o lekkiej atletyce, gra w kręgle i dyskotekowe podskoki bardzo zintegrowały uczestników obozu. Mimo krótkiego czasu udało się w
100 % zrealizować ambitny program . W konkursie wiedzy o lekkiej atletyce po serii trafnych odpowiedzi zwyciężyła Ania Krytenko. Na koniec wszyscy uczestnicy w tajnym głosowaniu wybrali
najsympatyczniejszego uczestnika obozu którym został Nikodem
Kurz. „ Już nie
możemy
się
doczekać kiedy tu wrócimy
„ powiedzieli
odpowiedzialni
za tą imprezę...
i tylko nieco
zmęczeni: Aleksandra
Salamon i Wojciech
Niemkiewicz.
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KALENDARZ IMPREZ
LISTOPAD 2018
Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury
Proboszcz parafii w Rewie
Kosakowskie Centrum Kultury

Pt. 02.11.2018

17:00

Zaduszki morskie

Szpyrk w Rewie

Wt. 06.11.2018

17:30

Warsztaty kreatywne z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Czw. 08.11.2018

17:00

Wystawa Barbary Tomaszunas pt.,,Piękno malowane igłą”

Biblioteka w Kosakowie

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

Nd. 18.11.2018

16:00

XII Festiwal Piosenki Żołnierskiej - Koncert Galowy

Śr. 21.11.2018

17:00

Światowy Dzień Misia

Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kaszubski w Dębogórzu

Nd. 25.11.2018

09:00

IX Turniej Szachowy
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Gminy, Akademia
Szachowa 8x8

Dom Kultury w Pierwoszynie

Śr. 28.11.2018

18:00

Andrzejki

ZKP. o Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

Dom Kultury w Pierwoszynie
Biblioteka w Kosakowie

Wójt Gminy Kosakowo
Kosakowskie Centrum Kultury
Wójt Gminy Kosakowo
Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kultury w Pierwoszynie
Dom Kultury w Pierwoszynie

GRUDZIEŃ 2018
Kosakowskie Centrum Kultury

Sob. 01.12.2018

10:00

Casting – Konkurs Wokalny

Sob. 01.12.2018

15:00

Kiermasz Świąteczny

ZKP. o Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

Dom Kultury w Pierwoszynie

Wt. 04.12.2018

-

Szkoła Podstawowa w Pogórza/Kosakowie

Szkoła Podstawowa w Pogórzu/ Kosakowie

Pt. 07.12.2018

17:00

Jasełka
Warsztaty ,,A letter to Santa”
List do Świętego Mikołaja

Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kaszubski w Dębogórzu

Wójt Gminy Kosakowo,
Kosakowskie Centrum Kultury

Centrum Sportowe w Kosakowie

Sob. 08.12.2018

14:00

Mikołajki dla dzieci

Nd. 09.12.2018

11:00

Mikołajkowy Maraton Zumby

Wójt Gminy Kosakowo

Centrum Sportowew Kosakowie

Pt. 14.12.2018

18:00
17:0019:00

Dzień Świętej Łucji

ZKP. o Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

Kiermasz Świąteczny

ZSPiSSM w Dębogórzu

ZSPiSSM w Dębogórzu

XIII Festiwal Kolęd i Pieśni Kaszubskich oraz Pieśni Adwentowych

Chór Morzanie

Kościół pw. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Pucku.
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim

XIII Festiwal Kolęd i Pieśni Kaszubskich oraz Pieśni Adwentowych

Chór Morzanie

Dom Kultury w Pierwoszynie

XIII Festiwal Kolęd i Pieśni Kaszubskich oraz Pieśni Adwentowych

Chór Morzanie

Parafia pw.Św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie

Pt. 14.12.2018
Pt. 14-15.12.2018
Nd. 16.12.2018

14:00

Nd. 16.12.2018

Ś.P.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,że w ostatnich dniach odeszli od nas
Danuta Butrymowicz z Kosakowa, lat 61
Barbara Onak z Rewy, lat 67
Artur Zakrzewski z Mostów, lat 54

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.

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
C

Z kart historii samorządu wiejskiego
w Gminie Kosakowo

harakter administrowanie ziemią kosakowską był związany zawsze z panującymi władcami. Historycznie rzecz
biorąc najpierw byli to Piastowie, przez pewien okres (do
roku 1294) wielce samodzielni miejscowi książęta z rodu
Sobiesławowiczów, potem znowu Piastowie (do roku 1370)
wreszcie przez lat 16 węgierscy Adegawenowie. W tym
ostatnim okresie ziemie Kępy Oksywskiej podlegały najpierw pod kasztelanię gdańską, by od roku 1211/12 znaleźć się pod administracją zakonną klasztoru z Żukowa. W
roku 1224 książę pomorski Świętopełek II dzieli Kępę na
dwie części, z których jej ziemie południowe pozostają przy
żukowskich pannach, a północne otrzymują bracia cystersi
z Oliwy. Z tego też okresu pochodzą pierwsze zapisy historyczne obecnych wsi: Kosakowo, Dębogórze, Pierwoszyno
i Mosty. Jednostką administracyjną dla tych ziem była tzw.
grangia, duży cysterski majątek ziemski w Mostach (1316 r.).
Zagarnięcie Pomorza Wschodniego przez Zakon Krzyżacki
nie zmienia zarządzających na ziemiach Kępy Oksywskiej.
Władza powstałej komturii w Gdańsku nie wchodzi na Kępę
Oksywską, chociaż ustanawia w Pucku urząd zwany Fischeramt (Urząd Rybicki), która dosięga formalnie brzegów morskich Kępy Oksywskiej i Rewy. Układ władzy administracyjnej działa według schemat: opat zakonu cystersów – wójt
zakonny – szafarz – sołtys wsi. Do końca XIV wieku wszystkie
wsie Kępy Oksywskiej przechodzą reorganizację polegającą
na przebudowaniu struktur gospodarczo-społecznych wsi
według prawa chełmińskiego (scalenie zabudowy wsi i gruntów, sołtys dziedziczny mający do pomocy 2-3 przysiężnych,
z którymi tworzył sąd I instancji tzw. ławę wiejską, wprowadzenie czynszu, daniny i szarwarku, a z tytułu immunitetu
zakonnego nie było obowiązku służby wojskowej na rzecz
panującego). W wielu wsiach proces osadzania kmieci na
prawie chełmińskim trwał i 10 lat. Novum w stosunku do
miejscowych było sprowadzenie do Mostów na przełomie
wieku XVI/XVII osadników holenderskich zwanych Olędrami
na odmiennych prawach, wynikających ze stosunku do przydzielonej im ziemi. W roku 1616 wprowadzono konieczność
oświaty dla dzieci, którą nadzorował oksywski pleban. W
takim układzie administrowano tymi ziemiami do pamiętnego roku 1772. Królestwo Prus, nowy władca, sekularyzuje
ziemskie własności zakonne i tworzy w dworku w Mostach
organ zarządzający wszystkimi ziemiami Kępy Oksywskiej
zwany domeną królewską (Domainenamt). Mosty jako bezpośrednio przylegające do urzędu domenalnego nie miały
sołtysa, a jego funkcję pełnił zarządca domeny. Przez pewien
czas urząd domenalny w Mostach obejmował tereny Rumi,
Chylonia i Grabówka. Urząd ten podlegał domenie głównej w
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Kwidzyniu. W ślad za tymi pociągnięciami administracyjnymi wprowadzono w 1780 roku prawo wiejskie (Landrecht),
która regulowała stosunki na wsi pomorskiej; zalecało posłuszeństwo oraz szacunek dla władzy zwierzchniej. W roku
1818 utworzono powiat pucki (starostwo było już tutaj w
1466 r.). Przeprowadzony w latach 1772-78 kataster pruski
stał się podstawą planowania gospodarczego oraz określenie
nowych, wyższych podatków i kontyngentu rekruta. W 1818
roku utworzono powiat pucki (przedtem ziemie KO od roku
1815 należały do utworzonego powiatu wejherowskiego),
a w nim urząd starosty (Landrat) w skład którego weszły
wsie Kępy Oksywskiej. Każda wieś stanowiła gminę wiejską.
Oprócz tego jako oddzielne funkcjonowały obszary dworskie,
których na KO było 5. Cesarstwo Niemieckie powstałe w roku
1871 zmieniło przez wprowadzenie cenzusu majątkowego
zasady wybieralności władz samorządowych, ale pozostawiło samorząd wiejski w dotychczasowej strukturze. W 1872
roku zniesiono także dziedziczność urzędu sołtysa, a w ramach nieco późniejszego „Kulturkampfu” utworzono urzędy
stanu cywilnego w Dębogórzu i Oksywiu. To i utworzenie
powiatowej inspekcję oświaty w Wejherowie (r. 1872), obejmującej całość ziem Kępy Oksywskiej, oddzieliło państwo
od kościoła. Z małymi zmianami (ustawa z lipca 1891 r.) w
takim stanie administracyjnym ziemie Kępy dotrwały do
roku 1914. Niszczący walec wojny ziemie te ominął, chociaż
restrykcje na rzecz armii cesarskiej dotknęły miejscową ludność w sposób mocno uciążliwy.
Po zakończeniu wojny, a faktycznie po 10 lutym 1920 roku
przyjęto zastany i funkcjonujący ustrój samorządowy wsi,
zmieniając jedynie prawo wyborcze przez usunięcie z niego
wymogów stanu posiadania. Zrównano po prostu wszystkich
obywateli wobec prawa. Sołtysów gmin wiejskich zwano
zwyczajowo dalej wójtami. Po roku 1926 poczęto myśleć o
zmianie i ujednoliceniu zasad administracyjnych w państwie
polskim. Zlikwidowano starostwo puckie, a ziemie KO znalazły się znowu w powiecie morskim. W 1933 roku rząd wypracował nowe zasady, wg których powołano gromady i gminy.
Funkcję uchwałodawczą przyjmowała rada gminy wybierana
przez kolegium złożone z delegatów rad gromadzkich. Radny
nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia. Na czele gminy stał
wójt, a jego zastępcą był podwójci. Obaj oni wraz z dwoma
radnymi tworzyli zarząd gminy i to był główny organ gminnej władzy. Nadzór nad działalnością wójta jako głównej osoby w administracji gminnej sprawował starosta. W/w ustawę
scaleniową (bo scalała dotychczasowe obszary dworskie z
wsią w obrębie której ów obszar funkcjonował) na terenach
KO wprowadzono z dniem 1 kwietnia 1935 roku, kiedy ure-
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gulowano terytorialnie wszystkie sprawy związane z powstaniem gminy miejskiej Gdynia. Utworzono gminę wiejską pod
nazwą Gmina Kosakowo, jako jedną z 12 gmin tworzących
powiat morski z siedzibą w Wejherowie. Pierwszym wójtem
tak powołanej gminy został Teodor Śliwiński, kierownik szkoły podstawowej w Pogórzu. Urząd gminy mieścił się w dwóch
pokojach w budynku gospodarstwa Marschalla w Kosakowie.
W takim stanie administracyjnym Gminę Kosakowo zastał
wybuch II Wojny Światowej.
Niemiecki okupant już w listopadzie 1939 uruchomił urząd
gminy Kossakau na plebanii parafii Kosakowo, a jego kierownikiem został Wilhelm Strelow, właściciel młyna w Mostach,
członek SA.
Po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku wrócono do zasad
administracji przedwojennej z tym, że w związku ze zniszczeniami wojennymi w Kosakowie urząd Gminy Kosakowo ulokowano w Dębogórzu w budynku wójta Władysława Kaszuby.
Tak było do roku 1950, kiedy ówczesne władze polskie wprowadziły m.in. gminne rady narodowe. Pierwsza taka Gminna
Rada Narodowa została powołana administracyjnie, a do wyborów już zgodnych z ustawą o radach narodowych doszło
dopiero w roku 1954. W tak powstałych radach narodowych
wybierano prezydia, które z czasem przejęły funkcje zarządu
gminy. Zarząd gminy miał do pomocy urząd gminy z sekretarzem na czele. W urzędach zatrudniono więcej urzędników, referentów. Byli to referenci ds. administracyjnych, rolnych, wojskowych, kontyngentów, podatkowych itp. Zatrudniano także
woźnego. Wiązało się to ze wzrostem biurokracji. Jednocześnie
wzrastała szybko pozycja gminnego sekretarza PZPR. Sołtysi
od czasu wejścia przepisów z 1950 roku podlegali przewodniczącemu gminnej rady narodowej i zwali się pełnomocnikami.
W oparciu o ustawę z dn.25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego z dniem 5 października 1954 roku i
w oparciu o decyzję Wojewódzkiej Rady narodowej w Gdańsku gminę Kosakowo podzielono na dwie gromady: Gromadę
Dębogórze i Gromadę Mosty. Jednocześnie po raz czwarty w
historii powstał powiat pucki, do którego włączono obie gromady. Z wielu podejść ówczesnych władz państwowych do zagadnienia administrowania terytorium kraju ta o powołaniu
gromad była najbardziej nietrafiona. Już w lutym 1958 roku
weszła nowa ustawa zwiększająca uprawnienia gromadzkich
rad. Niewiele to dało i rozpoczęto proces komasacji gromad w
jednostki większe terytorialnie i ludnościowo. Obie gromady
zostały rozwiązane z dniem 31 grudnia 1961 roku, a z obszaru
zniesionych gromad utworzono z dniem 1 stycznia 1962 roku
Gromadę Kosakowo z siedzibą w Kosakowie. Organem kolegialnym ustanowiono Gromadzką Radą Narodową. Funkcjonowała do końca roku 1972.
29 listopada 1972 roku sejm uchwalił ustawę o utworzeniu
gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Na podstawie tej
ustawy mocą uchwały WRN w Gdańsku z dniem 4 grudnia powołano do życia Gminę Kosakowo w powiecie puckim z Gminną
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Radą Narodową i Naczelnikiem Gminy w Kosakowie. Pierwszym
Naczelnikiem Gminy w Kosakowie został Roman Narloch, a po
roku zastąpił go ówczesny szef Służby Rolnej, Jerzy Włudzik.
Po transformacji ustrojowej roku 1989 Sejm RP z dniem 8
marca 1990 roku uchwalił ustawę o samorządzie gminnym,
wprowadzającą na powrót instytucję Rady Gminy i Wójta. Tak
jest do chwili obecnej, mimo wprowadzenia kilku zmian w
w/w ustawie.
Uwaga: Ograniczone ramy artykułu zmusiły autora do zasygnalizowania poszczególnych zagadnień nie pozwalając na
szersze ich przedstawienie w ciekawym tle historycznym naszej gminy.
Na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 roku powołano gminę Kosakowo w
powiecie puckim. W skład nowoutworzonej gminy z siedzibą
Gminnej Rady Narodowej w Kosakowie weszły obszary sołectw: Dębogórze, Kosakowo, Mechelinki, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, z obrębu Mosty tereny o powierzchni 1303,42 ha
obejmujące z karty mapy 4 działki nr: 274 – 343, 345 – 351,
503 – 644, z karty mapy 5 działki nr 660 – 906, 1253, z karty
mapy 6 działki nr: 907 – 1184, 1252, 1256, 1257, z karty mapy
7 działki nr: 1185 – 1251, oraz z obrębu Kazimierz tereny o powierzchni 270,37 ha obejmujące z karty mapy 5 działki nr 877
– 1076, 1194, z karty mapy 6 działki nr 1016, 1078 – 1190.1
Ustanowienie gmin w 1973 roku było przyznaniem się do
porażki funkcjonowania gromadzkich rad narodowych Powstały gminy, często prawie w dawnych granicach. Ustanowiono jednoosobowy organ wykonawczy przypominający dawnego wójta.
Urząd Gminy Kosakowo rozpoczął pracę 1 stycznia 1973 roku na mocy ustawy z 29 listopada 1972
roku O utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych2. Urząd funkcjonował w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r.
„w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i
zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych”3.
Urząd gminy zasadniczo dzielił się na trzy części: Biuro
Urzędu, Gminną Służbę Rolną i Urząd Stanu Cywilnego. Urząd
gminy podzielony był na referaty kierowane przez sekretarza
Biura Urzędu Gminy. Ważną pozycję zajmował główny księgowy urzędu gminy. Gminna Służba Rolna (GSR) kierowana była
przez kierownika. GSR tworzył zespół kilku ludzi sprawujący
nadzór nad rolnictwem w gminie i organizujący jego sprawy.
W latach osiemdziesiątych GSR zostały przekształcone w referaty rolnictwa.
W ramach Urzędu Gminy funkcjonował Urząd Stanu Cywilnego na czele z kierownikiem.
1
2
3

Dz. U. WRN w Warszawie 1972 Nr 20 poz. 407.
Dz.U. 1972, Nr 49, poz. 315.
Dz.U. 1972 nr 49, poz.315.
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luty 1920 roku zamknął etap kształtowania się w
głównym zarysie północno-zachodniego odcinka granicy nowo powstałego państwa polskiego. Odcinki południowo-zachodni i północny miały zostać wytyczone po przeprowadzeniu na tych ziemiach plebiscytów narodowościowych.
Na Śląsku ten proces nie obył się bez walki zbrojnej. Ani pokonane Niemcy, ani ogarnięta burzą rewolucji Rosja nie chciały
oddać terenów swoich byłych zaborów. Granicę wschodnią
musiała Polska określić sobie sama. A na tych obszarach rządziły rewolucyjne rady robotniczo-chłopskie bolszewickiej
Rosji. O granicę wschodnią musiano zatem stoczyć bój, i to
bój krwawy – wojnę. Zaczęła się ona 14 lutego 1919 roku potyczką żołnierzy Wojska Polskiego z żołnierzami bolszewickimi w miejscowości Mosty na Białorusi. W celu prowadzenia
dalszych działań bojowych sformowano fronty, a jednym z
trzech był Front Pomorski gen. Józefa Hallera, który nie licząc
drobnej potyczki z Niemcami w rejonie Torunia był frontem
bezkrwawym, polegającym na pokojowym przejmowaniu z
rąk administracji niemieckiej terenów Pomorza, od Torunia
do Dębek.

się pobicia przez gdańskich bojówkarzy stojących w pobliżu
drzwi, musiał... salwować się ucieczką przez okno! Mocno
tkwiło w osobowości Józefa Klebby credo narodowe Kaszubów, sformułowane niegdyś przez Heronima Derdowskiego:
„Czujcie tu ze serca toni
Skład nasz apostolsci
Nie ma Kaszub bez Polonii
A bez Kaszub Polsci.
W rejonie Chojnic podobnie skutecznie działał inny członek
takiej podkomisji, ksiądz Wacław Alfons Schulz (1872-1940)
– późniejszy senator RP, zamordowany w obozie Stuthoff w
czerwcu 1940 roku. Piszę o tym, by pokazać jak pamiętliwi byli
Niemcy, nawet po dwudziestu latach.
Na objętych przez Polskę terenach Pomorza poczęto wprowadzać przygotowaną wcześniej przez rząd polski wyższą kadrę
urzędniczą. Na czele utworzonego z dniem 12 sierpnia 1919
roku województwa pomorskiego powierzchni 16386 km2 i
ludności 935643 osoby, skupione w 18 powiatach, stanął jako
wojewoda, dr Stefan Łaszewski, prawnik z Grudziądza, działacz
niepodległościowy i wieloletni poseł ziemi pomorskiej do sejmu
pruskiego, wybierany z okręgu kartusko-wejherowsko-puckiego. Starostą utworzonego powiatu puckiego o powierzchni 590
km2 i zamieszkałego przez 27876 osoby (98) został dr Lecki,
po kilkunastu tygodniach zastąpiony przez dr A. Żyndę. Na zastępcę starosty powołano mieszkańca Mechelinek, Wincentego
Grunwalda, urodzonego w 1886 roku, syna Weroniki i Franciszka. Burmistrzem Pucka wyznaczono Antoniego Miotka z miejscowości Zdrada, jednego z późniejszych animatorów puckich
uroczystości zaślubin Polski z morzem, który przejął miasto
z rąk Niemca, Heinricha Wahnera (48). Na ziemiach Kępy Oksywskiej szybko wyznaczono lub wybrano nowych, polskich
przedstawicieli administracji terenowej. Zachowano niemiecki
podział administracyjny powiatu puckiego na samorządowe
gminy jednowioskowe w liczbie 54 i 34 obszary dworskie. Na
Kępie Oksywskiej takich gmin było 8, a obszarów dworskich –
4. Zdemokratyzowano przepisy prawa wyborczego usuwając z
nich opisany w poprzednim rozdziale cenzus majątkowy.
Rys.56. Posterunek graniczny w Dębkach.
(Foto: H. Poddębski) W wioskach wybrano nowych sołtysów. I tak w:
Mostach został nim Kazimierz Kąkol, rolnik, właściciel sklepu
Uszczegółowienie granicy polsko-niemieckiej w obszarze kolonialnego i restauracji, jeszcze niedawno żołnierz cesarPobrzeża Kaszubskiego i dalej na południe powierzono Ko- skiej armii niemieckiej;
misji Granicznej, która dla precyzyjności swoich ustaleń po- Rewie funkcję tę objął Antoni Pioch - rolnik, rybak i armator
wołała kilka podkomisji. Taka podkomisja działała w Sopocie, szkuty „Friedrich Wilhelm”;
a zwała się ona – Subkomisja Północna Grudziądz. Jej człon- Mechelinkach Paulina Grunwald - córka Augustyny i Franciszkiem, jako mąż zaufania Komisji Demilitaryzacyjnej dla usta- ka Grunwaldów;
lenia północnej granicy polsko-niemieckiej i granicy Wolnego
Kosakowie Jan Czeliński – właściciel zajazdu „Kępa OksywMiasta Gdańska był m.in. Józef Klebba z Kosakowa. Wyjątkowo ska”;
energicznie i co ważniejsze tak skutecznie domagał się on włą- Dębogórzu Jan Kaszuba – właściciel gospodarstwa rolnego;
czenia szeregu kaszubskich miejscowości do obszaru państwa Pierwoszynie Józef Krause – właściciel gospodarstwa rolnego;
polskiego, że na jednym z posiedzeń tej podkomisji, obawiając Pogórzu – brak danych.
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ODPADY KUCHENNE – Co warto wiedzieć, część 2
Zbliża się kolejna zmiana w systemie segregowania odpadów wynikająca z Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29.12.2016 r.
Do dotychczas zbieranych w naszych pergolach śmietnikowych grup odpadów jakimi są plastiki i metale,
szkło, papier, odpady zielone (liście, trawa, gałęzie) oraz odpady zmieszane dołączą biodegradowalne odpadki
kuchenne (zwane też bioodpadami). Będą one trafiać do brązowych pojemników. W gminie Kosakowo system ten
wejdzie w życie już od początku 2019 roku, w pozostałych gminach należących do Komunalnego Związku Gmin
wprowadzenie nowego pojemnika do segregacji planowane jest na początek 2020 r.
Obecnie w gminach trwają prace nad zaplanowaniem możliwie płynnego przejścia na nowy system.
Rozszerzenie systemu segregacji wydawać się może kolejną jego komplikacją, ale efektem wprowadzonych zmian,
przy rzetelnym podejściu mieszkańców do selektywnej zbiórki bioodpadów, będzie ich prawidłowe
zagospodarowanie.
Zachęcamy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej do stosowania przydomowych
kompostowników, w których w naturalny sposób resztki jedzenia, opadłe liście, zeschłe rośliny
ulegają rozkładowi tworząc dobrej jakości kompost, a następnie przenikając do gleby czy wody,
krążą w przyrodzie dając życie kolejnym organizmom.
Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości zagospodarowania bioodpadów w
kompostownikach przydomowych, powinni zbierać je w osobnych pojemnikach koloru
brązowego, których opróżnianiem zajmie się firma wywozowa odbierająca odpady z terenu
gminy i dostarczy je do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Tam po
wstępnym oczyszczeniu zostaną one skierowane do odpowiednich instalacji pozwalających
przekształcić je w nawóz lub biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
Mieszkańcy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki ”obecnie z powodzeniem segregują
powstałe w domach odpady na surowce i na kilka innych ich rodzajów. Przekazują w ustalony w poszczególnych
gminach sposób do utylizacji odpady wielkogabarytowe (meble, opony), zielone (liście, trawę), zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, tekstylia, przeterminowane leki, zużyte baterie, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz
resztki farb, lakierów (jako odpady niebezpieczne dla środowiska). Dlatego też nie mamy wątpliwości, że wydzielenie
także odpadów kuchennych, które stanowią od 30-40 % wszystkich wytwarzanych w domach odpadów komunalnych
nie będzie problemem
Dzięki odpowiedniej segregacji ww. grup odpadów, do kosza na odpady zmieszane (resztkowe) może trafić
tylko ok. 15 % wytwarzanych w domach śmieci, które nie nadają się do dalszego przetworzenia i ostatecznie
kierowane są na składowiska.
Uwaga:
Zbierać będziemy roślinne odpadki kuchenne takie jak obierki, resztki owoców i warzyw, fusy z kawy czy herbaty,
skorupki jaj, pieczywo, ciasto, różnego rodzaju resztki żywności (bez mięsa i kości), a także kartonowe wytłoczki po
jajkach oraz cięte kwiaty. Taka mieszanka odpadów zapewni możliwie wysoką jakość kompostu i potencjał odzysku
biogazu bez powstawania uciążliwości zapachowych.

