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Boże Narodzenie to wspaniały czas, więc usiądźcie wszyscy przy stole
i spędźcie ten radosny czas razem.

I inauguracyjna sesja
Rady Gminy Kosakowo

I sesja nowo wybranej Rady Gminy Kosakowo, zwołana przez
Komisarza Wyborczego w Słupsku I, odbyła się 22 listopada.
Zgodnie z ustawą, jej prowadzenie rozpoczął najstarszy
wiekiem wybrany radny p. Józef Melzer. Przed przystąpieniem
do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie, a następnie
w głosowaniu tajnym wybrali na Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Śliwińskiego radnego z Kosakowa, który w dalszej
części prowadził obrady.
Na I inauguracyjnej sesji radni wybrali w głosowaniu tajnym
także wiceprzewodniczącego Rady, którym został Adam Fajks
radny z Pogórza.
Objęcie obowiązków przez nowo wybranego wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania. Pan Marcin
Majek na inauguracyjnej sesji złożył ślubowanie, podziękował
ustępującemu Wójtowi p. Jerzemu Włudzikowi oraz zapewnił, że
chce współpracować ze wszystkimi, którym dobro Gminy Kosakowo leży na sercu. Ze swej strony  zapewnił, że będzie realizować
swój program wyborczy, a jego trzy priorytety to szkoła w Pogórzu
i przedszkola, wodociągi i infrastruktura drogowa.
Na następnej sesji Rada Gminy powoła komisje, ustali ich składy i wybierze przewodniczących komisji, aby można było rozpocząć
prace nad projektem budżetu Gminy na 2019 rok.
Obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy w zakładce  Transmisja Online z sesji Rady.
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UWAGA NADCHODZI ZIMA

bliskimi sobie ludźmi o ograniczonej samodzielności życiowej, bądź też zwrócenie uwagi na najbliższych sąsiadów
jak i zwiększenie stopnia wrażliwości społecznej na sytuację rodzin lub osób, które mogą być dotknięte tragicznymi
skutkami zimy.
Szczególna w tej sytuacji uwaga i troska może zapobiec
nieszczęściom, przemarznięciom, bądź śmierci. Bliższych informacji udziela: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo
Tel. (58) 620-82-02
Straż Gminna : Tel. (58) 732-50-11, 606-428-652, 696486-517, 696-486-518
Ośrodek Zdrowia Kosakowo Tel. (58) 679-13-23

Ogrzewalnia jest pomieszczeniem doraźnego pobytu osób
bezdomnych, potrzebujących lub odnalezionych, przebywających na terenie Powiatu Puckiego, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia
się przed zimnem w nocy.
Ogrzewalnia działa już od 1 listopada. Prowadzi ją Puckie
Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „ Razem” . Czynna będzie do 31 marca 2019r. w godzinach od 18-8.   W okresie silnych mrozów czas otwarcia
ogrzewalni może ulec wydłużeniu.
Z ogrzewalni mogą korzystać osoby wylegitymowane, których stan zdrowia nie wzbudza obaw i konieczności udzielenia
pomocy lekarskiej, zdolne do samoobsługi, nie agresywne, nie
stwarzające zagrożenia dla innych i siebie, u których stężenie

Ogrzewalnia na czas zimy
dla osób bezdomnych

W związku ze zbliżającą się zimą i związanymi z nią zjawiskami w postaci ostrych mrozów czy intensywnych opadów
śniegu zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia wielu osób np. bezdomnych, niepełnosprawnych, czy starszych i samotnych.
         Przypominamy, że wszystkie służby lokalne gminy Kosakowo tzn. pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia,
Straż Gminna i Policja służą pomocą osobom, których życie
z powodu warunków zimowych może być zagrożone.
         Zwracamy się również do wszystkich mieszkańców
naszej gminy z prośbą o wzmocnienie opieki domowej nad

alkoholu nie przekracza 0,5 promila w wydychanym powietrzu
i które zaakceptowały regulamin ogrzewalni. Z ogrzewalni mogą
korzystać osoby skierowane przez odpowiednie służby i organy,
tj. Policję, Straż Gminną lub osoby, które same się zgłoszą.
Ogrzewalnia mieści się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pucku przy ulicy Majkowskiego.
Osoby bezdomne z terenu Gminy Kosakowo korzystają
z Ogrzewalni na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy
Gminą Kosakowo a Stowarzyszeniem RAZEM.

Biuro Polityki Społecznej informuje

Biuro Polityki Społecznej informuje, iż od stycznia 2019r.
ulega zmianie termin wypłat świadczenia wychowawczego. Nowy termin zostaje ustalony na 20-tego każdego
miesiąca dla wypłat realizowanych na konto bankowe, a na

21-go każdego miesiąca dla wypłat realizowanych w formie gotówkowej. Jeżeli wypłata świadczenia przypada na
dzień wolny od pracy – zrealizowana zostanie w pierwszy
dzień roboczy następujący po tym dniu.

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA)
(jak informuje ZUS)

dla pracodawców
Od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej.
Jeżeli lekarz wystawi Twojemu pracownikowi e-ZLA, a Ty masz
swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)
www.zus.pl, to natychmiast dostaniesz informację o tym zwolnieniu. Dzięki temu właściwie rozliczysz składki i świadczenia
oraz unikniesz korekt dokumentów rozliczeniowych. Powiadomienia o e-ZLA możesz dostawać mailem lub SMS-em.
Jeśli masz swój profil na PUE ZUS i otrzymujesz elektroniczne
zwolnienia lekarskie, Twój pracownik nie musi przynosić Ci
zwolnienia w wersji papierowej. Nie oczekuj tego od niego i nie
odsyłaj go do lekarza po wydruk e-ZLA.
E-ZLA, które wystawia lekarz, automatycznie trafia do systemu ZUS i zapisuje się w nim. Nie musisz więc dostarczać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS.
Jeśli Twoim pracownikom zasiłki wypłaca ZUS, musisz wystawić zaświadczenie na druku Z-3 i przekazać je do ZUS wraz

2

z niezbędną dokumentacją. Zaświadczenie to możesz przekazać
przez PUE ZUS. System automatycznie uzupełni je Twoimi danymi i danymi z e-ZLA. Twoje zaświadczenie ZUS potraktuje także
jako wniosek pracownika o zasiłek – pracownik nie będzie musiał składać wniosku w ZUS.
Załóż swój profil na portalu PUE ZUS i już dziś bądź gotowy
do zmiany.
dla pracowników/pacjentów
Od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej.
Jeżeli Twój pracodawca ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), to ma dostęp do elektronicznych
zwolnień lekarskich swoich pracowników. Gdy lekarz wystawi
Ci takie zwolnienie, nie musisz dostarczać go pracodawcy. E-ZLA
zostanie przesłane do niego automatycznie, a Ty możesz spokojnie wracać do zdrowia.
O tym, czy Twój pracodawca ma dostęp do elektronicznych
zwolnień lekarskich na PUE ZUS, powinieneś dowiedzieć się od
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niego. Wie o tym również lekarz, który wystawia elektroniczne
zwolnienie lekarskie.
E-ZLA, które lekarz Ci wystawił, możesz zobaczyć na swoim
profilu na PUE ZUS (www.zus.pl). Nie musisz więc prosić lekarza, żeby wydrukował Ci zwolnienie.
Jeśli Twój pracodawca nie ma dostępu do e-ZLA (nie ma
swojego profilu na PUE ZUS), nie można przekazać mu tego
dokumentu elektronicznie. W takiej sytuacji lekarz musi Ci

wręczyć wydruk zwolnienia, które wystawił elektronicznie
(wydruk e-ZLA). Ten wydruk musisz dostarczyć swojemu pracodawcy. O tym, że potrzebny jest Ci wydruk e-ZLA, lekarz będzie wiedział z systemu, w którym wystawia zwolnienia. Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA musi być opatrzony
podpisem i pieczątką lekarza.
Więcej informacji o e-ZLA znajdziesz na stronie internetowej:
www.zus.pl/ezla

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2018/2019

Informujemy, że w sezonie zimowym 2018/2019 utrzymaniem dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy
drogach powiatowych”, zajmują się poszczególne firmy:
• Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno i Kosakowo PP MAJA Maria Bigott, ul.
Kaszubska 16, 81-198 Pierwoszyno, tel. 781-911-112
• Rejon nr 3 obejmujący miejscowości Pogórze i Suchy Dwór
PTHU JAGAN Jacek Kalinowski,
ul. Kilińskiego 58, 84-230 Rumia, tel. 601-058-046

• Rejon nr 4 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze
Wybudowanie, Kazimierz Firma Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław Nagel, ul. Grzybowa 7, 81-198 Dębogórze, tel.
505-059-120. Kontakt w Urzędzie Gminy: Referat Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 58/660-4337 lub 58/660-43-09, e-mail: gospodarka@kosakowo.pl. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do właścicieli pojazdów parkujących przy posesjach, aby w sezonie zimowym umożliwili
firmie swobodne odśnieżanie jezdni, chodników itp.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
GMINA KOSAKOWO – 2019 ROK

ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Poniedziałek
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa
Mechelinki – ulica: Dokerów

14.01.2019r., 28.01.2019r., 11.02.2019r., 25.02.2019r., 11.03.2019r., 25.03.2019r., 08.04.2019r., 23.04.2019r. (wtorek),
06.05.2019r., 20.05.2019r., 03.06.2019r., 17.06.2019r., 01.07.2019r., 15.07.2019r., 29.07.2019r., 12.08.2019r., 26.08.2019r.,
09.09.2019r., 23.09.2019r., 07.10.2019r., 21.10.2019r., 04.11.2019r., 18.11.2019r., 02.12.2019r., 16.12.2019r., 31.12.2019r.
(wtorek),
Środa

Dębogórze
Dębogórze – ulice: Sezamkowa, Paprykowa, Dyniowa

02.01.2019r., 16.01.2019r., 30.01.2019r., 13.02.2019r., 27.02.2019r., 13.03.2019r., 27.03.2019r., 10.04.2019r., 25.04.2019r.
(czwartek), 08.05.2019r., 22.05.2019r., 05.06.2019r., 19.06.2019r., 03.07.2019r., 17.07.2019r., 31.07.2019r., 14.08.2019r.,
28.08.2019r., 11.09.2019r., 25.09.2019r., 09.10.2019r., 23.10.2019r., 06.11.2019r., 20.11.2019r., 04.12.2019r., 18.12.2019r.,
Czwartek

Kosakowo – pozostałe ulice,

03.01.2019r., 17.01.2019r., 31.01.2019r., 14.02.2019r., 28.03.2019r., 14.03.2019r., 28.03.2019r., 11.04.2019r., 26.04.2019r. (piątek), 09.05.2019r., 23.05.2019r., 06.06.2019r., 21.06.2019r. (piątek), 04.07.2019r., 18.07.2019r., 01.08.2019r., 16.08.2019r. (piątek), 29.08.2019r., 12.09.2019r., 26.09.2019r., 10.10.2019r., 24.10.2019r., 07.11.2019r., 21.11.2019r., 05.12.2019r., 19.12.2019r.,
Piątek

Rewa,
Mosty – ulice: Berberysowa, Cisowa , Deszczowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Kameliowa, Karmelowa, Księżycowa, Limbowa,
Łąkowa, Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Olchowa, Okrężna, Rozmarynowa, Spacerowa, Spokojna, Wałowa,  
Wichrowa

04.01.2019r., 18.01.2019r., 01.02.2019r., 15.02.2019r., 01.03.2019r., 15.03.2019r., 29.03.2019r., 12.04.2019r., 27.04.2019r. (sobota), 10.05.2019r., 24.05.2019r., 07.06.2019r., 22.06.2019r. (sobota), 05.07.2019r., 19.07.2019r., 02.08.2019r., 17.08.2019r. (sobota), 30.08.2019r., 13.09.2019r., 27.09.2019r., 11.10.2019r., 25.10.2019r., 08.11.2019r., 22.11.2019r. 06.12.2019r., 20.12.2019r.,
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Poniedziałek

		

Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Zapolskiej, Majkowskiego, Konopnickiej, Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego,
Szkolna,  Żeromskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta

07.01.2019r., 21.01.2019r., 04.02.2019r., 18.02.2019r., 04.03.2019r., 18.03.2019r., 01.04.2019r., 15.04.2019r., 29.04.2019r.,
13.05.2019r., 27.05.2019r., 10.06.2019r., 24.06.2019r., 08.07.2019r., 22.07.2019r, 05.08.2019r., 19.08.2019r., 02.09.2019r.,
16.09.2019r., 30.10.2019r., 14.10.2019r., 28.10.2019r., 12.11.2019r. (wtorek), 25.11.2019r., 09.12.2019r., 23.12.2019r.,   
Środa

Mechelinki,
Kazimierz,
Dębogórze Wybudowanie,

09.01.2019r., 23.01.2019r., 06.02.2019r., 20.02.2019r., 06.03.2019r., 20.03.2019r., 03.04.2019r., 17.04.2019r., 02.05.2019r.
(czwartek), 15.05.2019r., 29.05.2019r., 12.06.2019r., 26.06.2019r., 10.07.2019r., 24.07.2019r., 07.08.2019r., 21.08.2019r.,
04.09.2019r., 18.09.2019r., 02.10.2019r., 16.10.2019r., 30.10.2019r., 13.11.2019r., 27.11.2019r., 11.12.2019r., 27.12.2019r. (piątek),
Czwartek

Pierwoszyno

10.01.2019r., 24.01.2019r., 07.02.2019r., 21.02.2019r., 07.03.2019r., 21.03.2019r., 04.04.2019r., 18.04.2019r., 04.05.2018r.
(sobota), 16.05.2019r., 30.05.2019r., 13.06.2019r., 27.06.2019r., 11.07.2019r., 25.07.2019r., 08.08.2019r., 22.08.2019r.,
05.09.2019r., 19.09.2019r., 03.10.2019r., 17.10.2019r., 31.10.2019r., 14.11.2019r., 28.11.2019r., 12.12.2019r., 28.12.2019r.
(sobota),
Piątek

Pogórze – pozostałe ulice

11.01.2019r., 25.01.2019r., 08.02.2019r., 22.02.2019r., 08.03.2019r., 22.03.2019r., 05.04.2019r., 19.04.2019r., 07.05.2019r.
(wtorek), 17.05.2019r., 31.05.2019r., 14.06.2019r., 28.06.2019r., 12.07.2019r., 26.07.2019r., 09.08.2019r., 23.08.2019r.,
06.09.2019r., 20.09.2019r., 04.10.2019r., 18.10.2019r., 02.11.2019r. (sobota), 15.11.2019r., 29.11.2019r., 13.12.2019r.,
30.12.2019r. (sobota),
Odpady powinny być przygotowane do odbioru od godziny 700 w dniu wywozu tzn. wystawione przed teren posesji , lub znajdować się w istniejącej pergoli śmietnikowej, która powinna być odkluczona.

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH  – zabudowa jednorodzinna
PLASTIK

MAKULATURA

SZKŁO

ODPADY ZIELONE

Miejscowość

Dzień odbioru  -  poniedziałek

Rewa
Mosty –

14.01.2019r., 28.01.2019r., 11.02.2019r., 25.02.2019r., 11.03.2019r., 25.03.2019r., 08.04.2019r.,
23.04.2019r. (wtorek), 06.05.2019r., 20.05.2019r., 03.06.2019r., 17.06.2019r., 01.07.2019r.,
15.07.2019r., 29.07.2019r., 12.08.2019r., 26.08.2019r., 09.09.2019r., 23.09.2019r., 07.10.2019r.,
21.10.2019r., 04.11.2019r., 18.11.2019r., 02.12.2019r., 16.12.2019r., 31.12.2019r. (wtorek),

Mechelinki
Kazimierz
Dębogórze Wybudowanie

07.01.2019r., 21.01.2019r., 04.02.2019r., 18.02.2019r., 04.03.2019r., 18.03.2019r., 01.04.2019r.,
15.04.2019r., 29.04.2019r., 13.05.2019r., 27.05.2019r., 10.06.2019r., 24.06.2019r., 08.07.2019r.,
22.07.2019r, 05.08.2019r., 19.08.2019r., 02.09.2019r., 16.09.2019r., 30.10.2019r., 14.10.2019r.,
28.10.2019r., 12.11.2019r. (wtorek), 25.11.2019r., 09.12.2019r., 23.12.2019r.,

Berberysowa, Cisowa , Deszczowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Kameliowa,
Karmelowa, Księżycowa, Limbowa, Łąkowa,
Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Olchowa, Okrężna, Rozmarynowa,
Spacerowa, Spokojna, Wałowa,  Wichrowa

Miejscowość

Dzień odbioru  -  środa

Mosty – pozostałe ulice
02.01.2019r., 16.01.2019r., 30.01.2019r., 13.02.2019r., 27.02.2019r., 13.03.2019r., 27.03.2019r.,
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazy- 10.04.2019r., 25.04.2019r. (czwartek), 08.05.2019r., 22.05.2019r., 05.06.2019r., 19.06.2019r.,
liowa, Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa, 03.07.2019r., 17.07.2019r., 31.07.2019r., 14.08.2019r., 28.08.2019r., 11.09.2019r., 25.09.2019r.,
Anyżowa, Rodzynkowa
09.10.2019r., 23.10.2019r., 06.11.2019r., 20.11.2019r., 04.12.2019r., 18.12.2019r.,
Mechelinki – Dokerów
Dębogórze
Dębogórze –

Dyniowa
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Sezamkowa, Paprykowa,

09.01.2019r., 23.01.2019r., 06.02.2019r., 20.02.2019r., 06.03.2019r., 20.03.2019r., 03.04.2019r.,
17.04.2019r., 02.05.2019r. (czwartek), 15.05.2019r., 29.05.2019r., 12.06.2019r., 26.06.2019r.,
10.07.2019r., 24.07.2019r., 07.08.2019r., 21.08.2019r., 04.09.2019r., 18.09.2019r., 02.10.2019r.,
16.10.2019r., 30.10.2019r., 13.11.2019r., 27.11.2019r., 11.12.2019r., 27.12.2019r. (piątek),
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Miejscowość

Dzień odbioru  -  czwartek

Suchy Dwór
03.01.2019r., 17.01.2019r., 31.01.2019r., 14.02.2019r., 28.03.2019r., 14.03.2019r., 28.03.2019r.,
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskie- 11.04.2019r., 26.04.2019r. (piątek), 09.05.2019r., 23.05.2019r., 06.06.2019r., 21.06.2019r. (piągo, Zapolskiej, Majkowskiego, Konopnickiej, tek), 04.07.2019r., 18.07.2019r., 01.08.2019r., 16.08.2019r. (piątek), 29.08.2019r., 12.09.2019r.,
Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego,
Szkolna,  Żeromskiego, Toledańska, Tuwima, 26.09.2019r., 10.10.2019r., 24.10.2019r., 07.11.2019r., 21.11.2019r., 05.12.2019r., 19.12.2019r.,
Reymonta

Pogórze – pozostałe ulice

Miejscowość
Kosakowo – pozostałe ulice

Pierwoszyno

10.01.2019r., 24.01.2019r., 07.02.2019r., 21.02.2019r., 07.03.2019r., 21.03.2019r., 04.04.2019r.,
18.04.2019r., 04.05.2018r. (sobota), 16.05.2019r., 30.05.2019r., 13.06.2019r., 27.06.2019r.,
11.07.2019r., 25.07.2019r., 08.08.2019r., 22.08.2019r., 05.09.2019r., 19.09.2019r., 03.10.2019r.,
17.10.2019r., 31.10.2019r., 14.11.2019r., 28.11.2019r., 12.12.2019r., 28.12.2019r. (sobota),

Dzień odbioru  -  piątek

04.01.2019r., 18.01.2019r., 01.02.2019r., 15.02.2019r., 01.03.2019r., 15.03.2019r., 29.03.2019r.,
12.04.2019r., 27.04.2019r. (sobota), 10.05.2019r., 24.05.2019r., 07.06.2019r., 22.06.2019r. (sobota), 05.07.2019r., 19.07.2019r., 02.08.2019r., 17.08.2019r. (sobota), 30.08.2019r., 13.09.2019r.,
27.09.2019r., 11.10.2019r., 25.10.2019r., 08.11.2019r., 22.11.2019r. 06.12.2019r., 20.12.2019r.,

11.01.2019r., 25.01.2019r., 08.02.2019r., 22.02.2019r., 08.03.2019r., 22.03.2019r., 05.04.2019r.,
19.04.2019r., 07.05.2019r. (wtorek), 17.05.2019r., 31.05.2019r., 14.06.2019r., 28.06.2019r.,
12.07.2019r., 26.07.2019r., 09.08.2019r., 23.08.2019r., 06.09.2019r., 20.09.2019r., 04.10.2019r.,
18.10.2019r., 02.11.2019r. (sobota), 15.11.2019r., 29.11.2019r., 13.12.2019r., 30.12.2019r. (sobota),

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH  – ODPADY BIO (KUCHENNE)
Miejscowość
Rewa
Mosty –

Berberysowa, Cisowa , Deszczowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Kameliowa,
Karmelowa, Księżycowa, Limbowa, Łąkowa,
Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Olchowa, Okrężna, Rozmarynowa,
Spacerowa, Spokojna, Wałowa,  Wichrowa

Mechelinki
Kazimierz
Dębogórze Wybudowanie
Miejscowość
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazy-

liowa, Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa,
Anyżowa, Rodzynkowa

Mechelinki – Dokerów

Dębogórze
Dębogórze – Sezamkowa, Paprykowa,
Dyniowa

Miejscowość

Dzień odbioru  -  poniedziałek
07.01.2019r., 21.01.2019r., 04.02.2019r., 18.02.2019r., 04.03.2019r., 18.03.2019r., 01.04.2019r.,
08.04.2019R., 15.04.2019r., 23.04.2019r. (wtorek), 29.04.2019r., 06.05.2019r.,   13.05.2019r.,
20.05.2019r., 27.05.2019r., 03.06.2019r., 10.06.2019r., 17.06.2019r., 24.06.2019r., 01.07.2019r.,
08.07.2019r., 15.07.2019r., 22.07.2019r, 29.07.2019r., 05.08.2019r., 12.08.2019r, 19.08.2019r.,
26.08.2019r., 02.09.2019r., 09,09.2019r., 16.09.2019r., 23.09.2019r., 30.09.2019r., 07.10.2019r.,
14.10.2019r., 21.10.2019r., 28.10.2019r., 04.11.2019r., 12.11.2019r. (wtorek), 18.11.2018r.,
25.11.2019r., 09.12.2019r., 23.12.2019r.,   
14.01.2019r., 28.01.2019r., 11.02.2019r., 25.02.2019r., 11.03.2019r., 25.03.2019r., 01.04.2019r.,
08.04.2019R., 15.04.2019r., 23.04.2019r. (wtorek), 29.04.2019r., 06.05.2019r.,   13.05.2019r.,
20.05.2019r., 27.05.2019r., 03.06.2019r., 10.06.2019r., 17.06.2019r., 24.06.2019r., 01.07.2019r.,
08.07.2019r., 15.07.2019r., 22.07.2019r, 29.07.2019r., 05.08.2019r., 12.08.2019r, 19.08.2019r.,
26.08.2019r., 02.09.2019r., 09,09.2019r., 16.09.2019r., 23.09.2019r., 30.09.2019r., 07.10.2019r.,
14.10.2019r., 21.10.2019r., 28.10.2019r., 04.11.2019r., 12.11.2019r. (wtorek), 18.11.2018r.,
25.11.2019r., 02.12.2019r., 16.12.2019r., 31.12.2019r. (wtorek),

Dzień odbioru  -  środa

09.01.2019r., 23.01.2019r., 06.02.2019r., 20.02.2019r., 06.03.2019r., 20.03.2019r.,
10.04.2019r., 17.04.2019r., 24.04.2019r., 02.05.2019r. (czwartek), 08.05.2019r.,
22.05.2019r., 29.05.2019r., 05.06.2019r., 12.06.2019r., 19.06.2019r., 26.06.2019r.,
10.07.2019r., 17.07.2019r., 24.07.2019r., 31.07.2019r., 07.08.2019r., 14.08.2019r.,
28.08.2019r., 04.09.2019r., 11.09.2019r., 18.09.2019r., 25.09.2019r., 02.10.2019r.,
16.10.2019r., 23.10.2019r., 30.10.2019r., 06.11.2019r., 13.11.2019r., 20.11.2019r.,
11.12.2019r., 27.12.2019r. (piątek),
02.01.2019r., 16.01.2019r., 30.01.2019r., 13.02.2019r., 27.02.2019r., 13.03.2019r.,
03.04.2019r., 10.04.2019r., 17.04.2019r., 24.04.2019r., 02.05.2019r. (czwartek),
15.05.2019r., 22.05.2019r., 29.05.2019r., 05.06.2019r., 12.06.2019r., 19.06.2019r.,
03.07.2019r., 10.07.2019r., 17.07.2019r., 24.07.2019r., 31.07.2019r., 07.08.2019r.,
21.08.2019r., 28.08.2019r., 04.09.2019r., 11.09.2019r., 18.09.2019r., 25.09.2019r.,
09.10.2019r., 16.10.2019r., 23.10.2019r., 30.10.2019r., 06.11.2019r., 13.11.2019r.,
27.11.2019r., 04.12.2019r., 18.12.2019r.,

Dzień odbioru  -  czwartek

03.04.2019r.,
15.05.2019r.,
03.07.2019r.,
21.08.2019r.,
09.10.2019r.,
27.11.2019r.,

27.03.2019r.,
08.05.2019r.,
26.06.2019r.,
14.08.2019r.,
02.10.2019r.,
20.11.2019r.,

10.01.2019r., 24.01.2019r., 07.02.2019r., 21.02.2019r., 07.03.2019r., 21.03.2019r., 04.04.2019r.,
Suchy Dwór
11.04.2019r., 18.04.2019r., 25.04.2019r., 04.05.2018r. (sobota), 09.05.2019r., 16.05.2019r.,
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskie- 23.05.2019r., 30.05.2019r., 06.06.2019r., 13.06.2019r., 21.06.2019r. (piątek), 27.06.2019r.,
go, Zapolskiej, Majkowskiego, Konopnickiej, 04.07.2019r., 11.07.2019r., 18.07.2019r., 25.07.2019r., 01.08.2019r., 08.08.2019r., 16.08.2019r.
Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego,
(piątek), 22.08.2019r., 29.08.2019r., 05.09.2019r., 12.09.2019r., 19.09.2019r., 26.09.2019r.,
Szkolna,   Żeromskiego, Toledańska, Tuwi03.10.2019r., 10.10.2019r., 17.10.2019r., 24.10.2019r., 31.10.2019r., 07.11.2019r., 14.11.2019r.,
ma, Reymonta
21.11.2019r., 28.11.2019r., 12.12.2019r., 28.12.2019r. (sobota),
Nr 12/2018
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Pogórze – pozostałe ulice

Miejscowość

Dzień odbioru  -  piątek

Kosakowo – pozostałe ulice

Pierwoszyno

03.01.2019r., 17.01.2019r., 31.01.2019r., 14.02.2019r., 28.03.2019r., 14.03.2019r., 28.03.2019r.,
04.04.2019r., 11.04.2019r., 18.04.2019r., 25.04.2019r., 04.05.2018r. (sobota), 09.05.2019r.,
16.05.2019r., 23.05.2019r., 30.05.2019r., 06.06.2019r., 13.06.2019r., 21.06.2019r. (piątek),
27.06.2019r., 04.07.2019r., 11.07.2019r., 18.07.2019r., 25.07.2019r., 01.08.2019r., 08.08.2019r.,
16.08.2019r. (piątek), 22.08.2019r., 29.08.2019r., 05.09.2019r., 12.09.2019r., 19.09.2019r.,
26.09.2019r., 03.10.2019r., 10.10.2019r., 17.10.2019r., 24.10.2019r., 31.10.2019r., 07.11.2019r.,
14.11.2019r., 21.11.2019r., 05.12.2019r., 19.12.2019r.,
11.01.2019r., 25.01.2019r., 08.02.2019r., 22.02.2019r., 08.03.2019r., 22.03.2019r., 05.04.2019r.,
12.04.2019r., 19.04.2019r., 26.04.2019r., 07.05.2019r. (wtorek), 10.05.2019r., 17.05.2019r.,
24.05.2019r., 31.05.2019r., 07.06.2019r., 14.06.2019r., 22.06.2019r. (sobota), 28.06.2019r.,
05.07.2019r., 12.07.2019r., 19.07.2019r., 26.07.2019r., 02.08.2019r., 09.08.2019r., 17.08.2019r.
(sobota), 23.08.2019r., 30.08.2019r., 06.09.2019r., 13.09.2019r., 20.09.2019r., 27.09.2019r.,
04.10.2019r., 11.10.2019r., 18.10.2019r., 25.10.2019r., 02.11.2019r. (sobota), 08.11.2019r.,
15.11.2019r., 22.11.2019r., 29.11.2019r., 13.12.2019r., 30.12.2019r. (sobota),

04.01.2019r., 18.01.2019r., 01.02.2019r., 15.02.2019r., 01.03.2019r., 15.03.2019r., 29.03.2019r.,
05.04.2019r., 12.04.2019r., 19.04.2019r., 26.04.2019r., 07.05.2019r. (wtorek), 10.05.2019r.,
17.05.2019r., 24.05.2019r., 31.05.2019r., 07.06.2019r., 14.06.2019r., 22.06.2019r. (sobota),
28.06.2019r., 05.07.2019r., 12.07.2019r., 19.07.2019r., 26.07.2019r., 02.08.2019r., 09.08.2019r.,
17.08.2019r. (sobota), 23.08.2019r., 30.08.2019r., 06.09.2019r., 13.09.2019r., 20.09.2019r.,
27.09.2019r., 04.10.2019r., 11.10.2019r., 18.10.2019r., 25.10.2019r., 02.11.2019r. (sobota),
08.11.2019r., 15.11.2019r., 22.11.2019r., 29.11.2019r., 06.12.2019r., 20.12.2019r.,

ŻUŻEL I POPIÓŁ PALENISKOWY

Odbiór z terenu całej gminy Kosakowo - wtorek
08.01.2019r., 22.01.2019r., 05.02.2019r., 19.02.2019r., 05.03.2019r., 19.03.2019r., 09.04.2019r., 24.04.2019r. (środa), 21.05.2019r.,
11.06.2019r., 16.07.2019r., 13.08.2019r., 10.09.2019r., 24.09.2019r., 08.10.2019r., 22.10.2019r., 05.11.2019r., 19.11.2019r.,
03.12.2019r., 17.12.2019r., 31.12.2019r.,    

CZAD – CICHY ZABÓJCA

Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie
OSTRZEGA i PRZYPOMINA!!! BADŹ CZUJNY !!!

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla (czad) jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).
Blokuje dostęp tlenu do organizmu poprzez zajmowanie jego
miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.
Ten silnie trujący gaz powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
Może być emitowany przez lampy, piecyki naftowe i gazowe,
kotły na paliwa stałe i gaz, kominki, czy gazowe podgrzewacze
wody na skutek nieprawidłowego ich działania – złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej eksploatacji.
Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu może być także
niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne kanały spalinowe.
Objawami zatrucia czadem jest ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie mięśni, apatie, zapaść, utrata przytomności. Przy wysokich stężeniach tlenku węgla, już po kilku wdechach
może nastąpić zgon, bez objawów ostrzegawczych, wskutek porażenia układu oddechowego oraz ostrej niewydolności układu
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krążenia. Objawy zatrucia mogą być czasami mylone z grypą lub
zatruciem pokarmowym.
Szczególnie narażeni na niekorzystne skutki działania czadu
są ludzie starsi, chorujący na serce i z kłopotami w oddychaniu
oraz dzieci. Powikłaniem zatruć tlenkiem węgla są zmiany zwyrodnieniowe w ośrodkowym układzie nerwowym, nerwobóle,
niewydolność płuc, pogorszenie pamięci oraz zdolności koncentracji.
W celu uniknięcia zaczadzenia należy !!!
przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie
oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera
urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
Nr 12/2018
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w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność
działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele
bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli
nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej
wspomnianego otworu lub kratki, często wietrzyć pomieszczenie,
w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie
rozszczelnienie okien,
nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy,
nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia
czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć
porady lekarskiej.
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy !!!
zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych
przypadkach wybijając szyby w oknie,

wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie
stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku
istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji
służbom ratowniczym,
wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
jak najszybciej podać tlen,
jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję
serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.
metodą usta - usta oraz masaż serca,
nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub
garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej
pomocy.

PAMIĘTAJ !!!

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

Kosakowskie Centrum Kultury

Złote Kłosy Kosakowo 2018

9 listopada w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyła
się uroczystość wręczenia statuetek Złotego Kłosa, przyznawanych
przez Wójta Gminy Kosakowo za kultywowanie tradycji i wartości
patriotycznych, promowanie Gminy i jej społeczności. Symbolikę Złotego Kłosa zaczerpnięto z herbu Gminy Kosakowo. Po raz
pierwszy to symboliczne wyróżnienie wręczono na Gali w Teatrze
Miniatura w Gdańsku w 2005r. W tym roku Wójt Gminy Jerzy Włudzik uhonorował następujące osoby:
1. Prof. zw. dr kpt. ż. w. Daniel Kazimierz
Duda – urodzony 14 lipca 1933 r. w Bochni;
dziekan Wydziału Nawigacyjnego w latach
1969-1972, rektor Wyższej Szkoły Morskiej
w Gdyni w latach 1972-1981. Ukończył Wydział Służby Pokładowej Morskiej w Szkole
Morskiej Ministerstwa Żeglugi w Gdyni i Wydział Morski Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Sopocie. Profesor zwyczajny Akademii
Marynarki Wojennej od 1999 r., od 1963
r. – kapitan żeglugi wielkiej. Kierując Wyższą Szkołą Morską w Gdyni przez trzy kadencje, doprowadził do
zbudowania dwóch statków MS Antoni Garnuszewski oraz SV Dar
Młodzieży. W latach 1990-1998 pełnił funkcję dyrektora pionu inNr 12/2018

spekcji morskiej w Urzędzie Morskim w Gdyni. Główne osiągnięcia
to wprowadzenie systemu zarządzania i przygotowanie raportu
dla ministra o wdrożeniu postanowień Konwencji STCW. Jest autorem lub współautorem ponad 500 publikacji, w tym 42 książkowych oraz 195 opinii i licznych recenzji. Z ziemią kosakowską
związany od 14 lat – szczególnie poświęca się w pracy na rzecz
Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie jako członek kapituły przedłożył około 20
wniosków do tytułu Zasłużony Człowiek Morza, był współorganizatorem kilku konferencji organizowanych przy okazji odsłonięcia
kolejnych Gwiazd. Opisuje ziemię kosakowską w Zapiskach Puckich oraz Nautologii. Prof. Daniel Duda należał również do grupy
osób sprowadzenia ziemi z pół bitewnych w 1939 r. z tzw. Polesia
do Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.
2. Marcin Kopitzki – urodzony 24 września 1980 r. w Gdyni; od urodzenia mieszkaniec Rewy; ukończył Wyższą Szkołę Komunikacji
Społecznej w Gdyni na kierunku dziennikarstwo, następnie został
absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku politologia
o specjalności polityka samorządowa. Zawodowo związany ze Starostwem Powiatowym w Pucku. Od 20 lat aktywnie działa w kosakowskim samorządzie, od 2011 roku pełni funkcję sołtysa Rewy,
a od 2014 – Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo. Przepro-
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wadził szereg działań modernizujących tak rodzinną miejscowość,
jak i całą gminę, w zakresie infrastruktury, kultury, sportu oraz życia społecznego – aktywizując zarówno najmłodszych, jak i seniorów. Za działalność społeczną wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Pasjonat historii i sportu. W wolnych chwilach, których – jak
sam przyznaje – nie ma prawie wcale, uwielbia grać w szachy.
3. Barbara Stanisławska – urodzona w Gdyni,
wykształcenie wyższe ekonomiczne uzyskała
na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Zarządzania; ukończyła również studia podyplomowe
o specjalności audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego na Politechnice Gdańskiej. Z Gminą Kosakowo związana jest zawodowo od 2005 roku:
pełniąc funkcję Skarbnika czuwa nad gospodarką finansową gminy. Praca przysparza pani
Barbarze wiele satysfakcji: szczególną radość sprawia jej zwłaszcza możliwość obserwacji, jak z roku na rok poprawiają się warunki życia mieszkańców, a gmina staje się coraz piękniejsza. Mimo
odpowiedzialnej i czasochłonnej pracy, w napiętym kalendarzu
codziennych obowiązków znajduje czas, by w wolnych chwilach
odpoczywać w Gminie Kosakowo w miejscach, które ukochała. Razem z rodziną i przyjaciółmi jest nie tylko admiratorką spacerów
nad brzegiem Zatoki Puckiej, ale i lokalnej kuchni. Całym sercem
podpisuje się pod stwierdzeniem: po co jeździć do Grecji, skoro tutaj jest tak pięknie.
4. Janusz Frąckowiak – urodzony 29 października 1952 r. w Gdańsku; ukończył
AWF w Gdańsku na kierunku nauczyciel
wychowania fizycznego, specjalizacja –
trener żeglarstwa. Były trener i zawodnik w Yacht Clubie Stoczni Gdańskiej, dyrektor Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego
w Żeglarstwie, trener kadry narodowej
oraz kadry olimpijskiej. Z Gminą Kosakowo związany od 2010
roku. Współzałożyciel Yacht Clubu Rewa (dawniej Rewska Szkuta)
i główny organizator działań klubowych oraz żeglarskich w Gminie Kosakowo. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany – m.in.
tytułem Zasłużony Województwa Poznańskiego, Zasłużony Województwa Gdańskiego, Medalem Senatu RP, Medalem Edukacji
Narodowej oraz Medalem Marszałka Województwa Pomorskiego
za wkład w rozwój żeglarstwa w województwie pomorskim. Zainteresowania: muzyka i narciarstwo. W wolnych chwilach lubi dobrą książkę bądź też spędzać czas ze swoją liczną rodziną – oczywiście najchętniej w aktywny sposób.
5. Rafał Juszczyk – urodzony 26
grudnia 1979 roku w Chełmnie,
województwo kujawsko – pomorskie. Ojciec, pan Bogdan Juszczyk,
służył w Marynarce Wojennej dlatego z całą rodziną sprowadzili się
do Gdyni. W 2003 roku pan Rafał,
ukończył politologię na Uniwersytecie Gdańskim. Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął pracę
jako nauczyciel WOS w Gimnazjum nr 1 w Gdyni. Następnie zdobywał nowe kwalifikacje i zaczął uczyć także historii i edukacji dla
bezpieczeństwa. Ukończył również Prawo Europejskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 roku nominowany
przez uczniów do nagrody “Nauczyciel Roku” w plebiscycie “Gazety Wyborczej” – w głosowaniu zajął ostatecznie 2 miejsce. Od 1
września 2014 roku pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej
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w Pogórzu im. kontradmirała Xawerego Czernickiego. Kierowaną
przez niego placówkę cechuje innowacyjność, otwartość i stawianie na relacje interpersonalne. W lutym 2018 roku otrzymał tytuł
„Osobowość Roku 2017″ powiatu puckiego w kategorii Samorządność Społeczna i Lokalna w plebiscycie “Dziennika Bałtyckiego”.
W październiku 2018 r. odznaczony przez Wójta Gminy Kosakowo
Medalem z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Od
2018 roku prowadzi zajęcia dla studentów w Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni. W wolnych chwilach ogląda mecze tenisa ziemnego, biega, a przede wszystkim trenuje power pump. Jego mottem życiowym są słowa powtarzane przez ukochaną babcię Marysię “On Ci kamieniem – Ty mu chlebem”.
6. Zespół Fucus – pojawił
się na rynku muzycznym
w 2003 r. Jest zespołem
wykonującym muzykę
folkową. Głównym wypracowanym przez muzyków nurtem są tradycyjne pieśni kaszubskie
oraz kompozycje własne
inspirowane m. in. folklorem irlandzkim, a także szanty i pieśni morskie. W lipcu 2006 r. ukazała się pierwsza
płyta zespołu zatytułowana „Świat się kręci” i natychmiast została
ogłoszona płytą tygodnia w Radiu Kaszëbë. Latem 2009 r. wydali
kolejną płytę „Wanodzi kól mórza”, która jest połączeniem twórczości kaszubskiej z muzycznymi fascynacjami rodem z „zielonej
wyspy”. Rok 2010 to rok sukcesów zespołu. Największym z nich
był udział w I Kaszubskim Festiwalu Teledysków w Kościerzynie,
gdzie teledysk „Na piwo” przyniósł im nagrodę GRAND PRIX. Rok
2013 to rok Jubileuszowy dla Fucusa. Muzycy zainaugurowali go w Gdyńskim Contraście, a zakończyli Koncertem Galowym
w Filharmonii Kaszubskiej 24.10.2013 r., który przyniósł im trzecią płytę. W maju 2017 wydali kolejną płytę studyjną. Rok 2018 to
Jubileusz 15-lecia zespołu. Postanowili świętować go z Zespołem
Regionalnym Koleczkowianie, obchodzącym 45 lat pracy artystycznej pod wspólną nazwą Wielka 60-tka. Zaowocowało to cyklem wspólnych koncertów. W sierpniu 2018 na Festiwalu Pieśni
Żeglarskiej w Charzykowach zdobyli GRAND PRIX. Za krzewienie
kultury kaszubskiej zostali odznaczeni zaszczytnymi medalami m.in. prestiżową nagrodą Remus. Koncertują ponad 50 razy
rocznie na terenie całego kraju, co świadczy o ich nieprzeciętnej
popularności. Gminę Kosakowo zaszczycali już swoją obecnością
wiele razy. Przypadli do gustu nie tylko władzom, mieszkańcom,
ale i turystom odwiedzającym Naszą Gminę w okresie wakacyjnym. Swoją twórczością i oryginalnym podejściem do muzyki łączą gatunki pop i folk, tworząc nowy muzyczny nurt, kultywując
kaszubszczyznę.
7. Kazimierz Wasik – urodzony 9
maja 1958 r. w miejscowości Wola
Spławiecka woj. Konińskie. Po
ukończeniu ZSZ przez rok czasu
pracował w Kopalni Węgla Brunatnego Konin. W 1976 r. został
powołany do służby wojskowej
w Kaszubskiej Brygadzie Wojsk
Obrony Pogranicza w Gdańsku
a stamtąd skierowany do Batalionów Gdynia. W czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej ukończył Szkołę Podoficerską,
zostając żołnierzem zawodowym w Kaszubskiej Brygadzie Wojsk
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Obrony Pogranicza Gdańsk, pełniąc stanowisko dowódcy plutonu.
Kilkakrotnie odznaczany i wyróżniany „wzorowy szef” „wzorowy
dowódca”, „wzorowy żołnierz WOPU”. Pracując na placówce straży granicznej jako asystent komendanta w Gdyni był opiekunem
prawnym przystani rybackich od Orłowa do Rewy ściśle współpracując z rybakami. Służbę zawodową ukończył w stopniu starszego sierżanta sztabowego. W 1999 roku rozpoczął pracę w spółce
PEKO jako dyrektor ds. technicznych przedsiębiorstwa. W 2006 r.
stanowisko to zostało zmienione na kierownika administracyjnotechnicznego i do dziś pan Kazimierz pełni tą funkcję. Swoją oddaną pracą i zaangażowaniem przyczynił się do znacznego rozwoju
spółki. Przez prawie 20 lat zrealizował szereg projektów kluczowych dla rozwoju Gminy Kosakowo, które to w znacznym stopniu
przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców. Cieszy się bardzo
dobrą opinią wśród współpracowników i klientów. Zawsze zdyscyplinowany, uczciwy, życzliwy i chętny do pomocy. Pan Kazimierz to
szczęśliwy mąż, ojciec dwóch synów oraz dziadek trojga wnucząt.
8. Paulina Ziółkowska ,,ALOHA” –
surferka, marzycielka, zakochała się
w Rewie, kiedy kitesurfing dopiero
raczkował. Z pasji do tego sportu
przeniosła się tutaj w 2002 roku
z rodzinnej Warszawy. Od 2003 roku
prowadzi szkołę kitesurfingu Aloha
w Rewie oraz sklep surfingowy o tej
samej nazwie. Przez swoje działania
aktywnie i z dużym zaangażowaniem promuje Gminę Kosakowo
i Rewę. Od początku prowadzenia działalności rozpowszechnia
kitesurfing w telewizji, mediach drukowanych i internecie, jako
dyscyplinę i sport dla wszystkich, a Rewę jako jedno z najlepszych
miejsc do jego uprawiania nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dzięki działalności Pani Pauliny i „Aloha” Rewą zafascynowało się wiele osób z całego świata, którzy chętnie i licznie ją odwiedzają. Co
roku Aloha organizuje międzynarodowe szkolenia kitesurfingowej
kadry instruktorskiej oraz wspiera liczne imprezy rekreacyjne
i sportowe. Wraz z kadrą swych instruktorów pani Paulina propaguje hawajską ideę „aloha” na gruncie polskim, czyli przyjazne nastawienie do innych, zdrowy styl życia w harmonii ze środowiskiem
naturalnym i z poszanowaniem dla lokalnej tradycji oraz kultury.
Współpracuje z komisją Szkolenia Polskiego Związku Kiteboardingu oraz Międzynarodową Organizacją Kitesurfingu IKO. Prywatnie - mama dwóch córek, absolwentka lingwistyki stosowanej UW
i AWF w Warszawie, Mistrzyni Polski Instruktorów kiteboardingu
PZ-kite, zdobywczyni wielu nagród w imprezach kitesurfingowych,
reprezentantka Polski w Mistrzostwach Świata.
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9. Ryszard Lipkowski – urodzony
30 grudnia 1968 r. w Gdańsku;
wykształcenie zawodowe rolnicze, od urodzenia mieszkaniec Dębogórza. Z pracą na roli związany
od dziecka. Obecnie prowadzi ok.
100-hektarowe
gospodarstwo
rolne: podstawowym kierunkiem
produkcji jest bydło opasowe
z przeznaczeniem na ubój, uprawia również zboże. Ważnym
osiągnięciem pana Ryszarda jest wprowadzenie nowoczesnych metod produkcji na przestrzeni lat, poprawiających wyniki w obu gałęziach produkcji. Za swoją działalność rolniczą
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany – m.in. medalem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zasłużony dla rolnictwa.
Na przełomie XX i XXI wieku pełnił funkcję sołtysa Dębogórza,
wspierając przeprowadzenie licznych prac modernizacyjnych
miejscowości. Szczęśliwy ojciec i dziadek dużej rodziny. Zainteresowania: turystyka i dobre kino. W wolnym czasie uwielbia
jeździć na rowerze.
Ponadto Wójt, piastujący jednocześnie funkcję Prezesa Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie, wyróżnił strażaków OSP, a także członków Młodzieżowej Drużyny OSP, składając
im podziękowanie za wkład pracy włożony w działania ratownicze.
Wydarzeniu towarzyszył krótki występ znanego i lubianego zespołu FUCUS, który w tym roku zasłużenie otrzymał statuetkę Złotego Kłosa m.in. za rozwój kultury i regionalizm oraz upowszechnianie piosenki morskiej i kaszubskiej.
Na zakończenie uroczystości wysłuchaliśmy
niezwykle utalentowanego
muzyka i piosenkarza Valerego Filipova, który podczas swojego koncertu zachwycił nas zarówno grą na
gitarze, harmonijce ustnej
i pile, jak również wykonał
ukraińskie ballady, romanse i znane polskie piosenki.
Ten, pochodzący z Kijowa
multiinstrumentalista, po
raz kolejny udowodnił, że
jest prawdziwym mistrzem
gry na pile.

9

AKTUALNOŚCI

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Najlepsze życzenia

Z serdecznymi życzeniami z okazji  93. urodzin wójt Jerzy Włudzik i sołtysi Ewa Purska z Pierwoszyna oraz Marcin Kopitzki
z Rewy odwiedzili panie: Gertrudę Bullmann z Pierwoszyna
i Gertrudę Poglettke z Rewy, wręczając im kwiaty i kosze ze
słodkościami. Życzymy wszystkiego dobrego.

Zaduszki Morskie w Rewie

Zaduszki Morskie, obchodzone już w naszej gminie  od kilku lat w dniu 2 listopada rozpoczęły się mszą świętą w kościele
pw. Św. Rocha w Rewie, celebrowaną przez ks. Prałata Michała
Oksiutę. Następnie nastąpił przemarsz  na Ogólnopolską Aleję
Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Rewie,  oświetlonej biało-czerwonymi zniczami.
Tam, pod Krzyżem Morskim, w asyście Kompanii Honoro-

Interaktywny Turniej Wiedzy

z okazji100-lecia Odzyskania Niepodległości
Turniej odbył się 10 listopada w ramach drugiego dnia
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Uroczystość
rozpoczął quiz historyczny, który odbył się w Gminnym Domu
Kultury w Pierwoszynie. Wzięła w nim udział gminna młodzież szkolna. Turniej został przeprowadzony po raz pierwszy
w nowoczesnej formule Quizspotter, w której został wykorzystany system multimedialny oraz tablety, na których uczestnicy odpowiadali na zadawane pytania.
W turnieju udział wzięło 6 drużyn, które po 21 rozegranych
rundach zajęły następujące miejsca:
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wej Marynarki Wojennej RP zostały złożone kwiaty oraz puszczony na wody Zatoki Puckiej symboliczny wieniec ze zniczem.
W wydarzeniu udział wzięli zarówno przedstawiciele lokalnych władz, jak również przedstawiciele Marynarki Wojennej.
Kosakowskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przybyli na tą uroczystość, aby złożyć
hołd, tym którzy odeszli, a związani byli z morzem.
I miejsce – Kolegium Św. Rodziny w Łomiankach
II  miejsce –  SP nr 44 w Gdyni
III miejsce – ZSP w Mostach - drużyna nr 1
IV miejsce – ZSPiSSM  w Dębogórzu - drużyna nr 2
V miejsce – ZSPiSSM w Dębogórzu - drużyna nr 1
VI miejsce – ZSP w Mostach - drużyna nr 2

W indywidualnej klasyfikacji uplasowały się następujące
osoby:
I miejsce – Weronika Wójcik - 941 pkt.
II miejsce – Oliwia Kreft - 918 pkt.
III miejsce – Mateusz Konkol - 821 pkt.
Serdecznie gratulujemy młodzieży, która świetnie poradziła
sobie z trudnymi pytaniami z historii.
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Akademia z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości

10 listopada w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie w ramach cyklu uroczystości z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości odbyła się gminna Akademia.
Wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandarów i uroczyście odśpiewanego Hymnu Narodowego. Następnie
Wójt Jerzy Włudzik powitał wszystkich zebranych i odczytał kilka życzeń dla Polski,
napisanych przez uczniów naszych gminnych szkół podstawowych.
Kolejnym punktem było wyróżnienie
przez Wójta medalami z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości osób zasłużonych dla rozwoju Gminy Kosakowo. Otrzymali je: Antoni Lieske, Zygmunt Miszewski, Krystyna i Edward Pyszkowscy, Jerzy
Olszewski, Krzysztof Andruszkiewicz, Stanisław Władysław Śliwa, Zdzisław Jaroni,
Anna Paturej, Sylwester Litwin, Wiktoria
Śliwińska, Henryk Palczewski, Sebastian
Draga, Małgorzata Borek, Sławomir Pobłocki, ks. Kanonik Jan
Grzelak, Ewelina Paszke, Karol Dettlaff, Antoni Wica.
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Podczas tej uroczystości
została zaprezentowana książka
pana Zygmunta Miszewskiego
pt.„Nasza Droga do Niepodległości”, wydanej   z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości.
Uwieńczeniem uroczystości
był koncert pt. „Dla Ciebie Polsko”
w wykonaniu Anny i Romualda
Spychalskich. W pierwszej części
koncertu artyści zaprezentowali
powszechnie znane utwory żołnierskie i patriotyczne. Wzruszającym akcentem występu
było wykonanie utworu „Zostań
z nami” nawiązującego do postaci Wielkiego Polaka, Św. Jana
Pawła II, którego wkład w rozwój
idei wolności jest niepodważalny.
W drugiej części koncertu usłyszeliśmy piosenki z okresu dwudziestolecia międzywojennego,
które wprowadziły nas w   cudowną atmosferę tamtych lat.  
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Mamy Niepodległą – rodzinne warsztaty
6 listopada w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyły
się pierwsze rodzinne warsztaty kreatywne zorganizowane i prowadzone przez Kosakowskie Centrum Kultury z okazji święta niepodległości, W trakcie spotkania uczestnicy wykonali przepiękne
jedyne w swoim rodzaju kotyliony, które dumnie nosiliśmy w trakcie ostatnich gminnych uroczystości. Warsztaty miały na celu rozbudzenie i przybliżenie wartości patriotycznych, dać odpowiedź
czym jest współczesny patriotyzm oraz jak w inny niekonwencjonalny sposób uczcić 100. Lecie Niepodległości Polski.

Nagrody dla 13. Kosakowskiej

Drużyny Harcerek „Chata”
im. Krystyny Krahelskiej

W Domu Kaszubskim w Dębogórzu  miało miejsce uroczyste
rozdanie dyplomów  dla harcerek 13. Kosakowskiej Drużyny za
współpracę, zaangażowanie oraz wkład w wydarzenia   i uroczystości organizowane prze Kosakowskie Centrum Kultury.
Dziewczyny od kilku lat biorą czynny udział w różnych eventach
organizowanych w naszej gminie, począwszy od masowych im-

prez takich jak Dożynki Gminne poprzez akademie i małe wydarzenia, umilając je swoim śpiewem. Wręczały kwiaty i rozweselały zgromadzoną publiczność. Ich zaangażowanie i obecność  
w trakcie imprez jest nie do przecenienia.   Zawsze chętne do
współpracy, pełne zaangażowania i pomysłowości.
Z ogromną przyjemnością i dumą przyjęliśmy również informację, iż nasze harcerki zdobyły 1 miejsce  w grze chorągwi w Gdańsku, wygrywając   z wszystkimi pomorskimi drużynami i otrzymując równocześnie miano Złotej Koniczynki.
13 Kosakowska Drużyna Harcerek „ Chata” prowadzona jest
przez podharcmistrzynię Monikę Ćwiklińską.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Urszula Wawryszuk
instruktor tness
trener personalny

CENTRUM SPORTOWE KOSAKOWO
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Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo
Otwarcie wystawy Barbary Tomaszunas
Stanisław August Poniatowski organizował słynne cotygodniowe obiady czwartkowe, a kosakowska Książnica raz
w miesiącu zaprasza na czwartkowe wernisaże. Listopadowy
już za nami, bowiem 8 dnia bieżącego miesiąca uroczyście
otworzyliśmy wystawę „Piękno malowane igłą”. Jak już podpowiada sam tytuł ekspozycja składa się z prac wykonanych
haftem krzyżykowym. Ich Autorka, Pani Barbara Tomaszunas
- rodowita gdynianka, właścicielka salonu urody - opowiedziała wernisażowym gościom o swojej pasji, o pierwszych
pracach i planach na przyszłość. A potem zaprosiła na rozmowy w kuluarach, które uprzyjemniła degustacja przepysznych
ciast domowej roboty, przygotowanych przez Mamę Artystki.
Wystawa będzie czynna do 11 grudnia br.w godzinach pracy
Biblioteki.

Biblioteka zaprasza
na grudniowy wernisaż
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla zaprasza na wernisaż malarstwa Gabriela Oleszka pt. „Obrazy z morza”. który odbędzie się 13 grudnia   o godz. 17:00
w budynku Biblioteki. Wstęp wolny.
Autor prac jest mieszkańcem Sopotu. Oprócz malarstwa
pasjonuje go słowo – w dorobku malarskim ma ponad 270 obrazów, natomiast w piśmienniczym 39 książek. Główny temat
obu pasji to marynistyka. Dwukrotnie uczestniczył w naszych
gminnych plenerach malarskich.

Laureaci Konkursu „Niepodległość oczami dziecka”
10 listopada, podczas gminnych uroczystości niepodległościowych, miało miejsce ogłoszenie wyników Konkursu
Plastycznego Niepodległość oczami dziecka, skierowanego do
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uczniów klas 0-VIII a, zorganizowanego przez Bibliotekę oraz
Michała Przysieckiego. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku,
który był również fundatorem nagród, za
co organizatorzy raz jeszcze serdecznie
dziękują. Na Konkurs wpłynęły 62 prace,
w tym: 27 w kategorii I i 35 w kategorii II.
Komisja w składzie: Renata Parzuchowska (rękodzieło), Katarzyna Marciniak (artystka malarka) oraz Michał
Przysiecki (pracownik Instytutu Pamięci
Narodowej) zdecydowało się przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii uczniowie klas 0-III:
3 równorzędne miejsca pierwsze: Klaudia
i Kamil Żak, Alicja Waligóra, Elżbieta Malesa
wyróżnienia: Michał Wica, Paulina Jaskólska.
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W kategorii uczniowie klas IV-VIII:
3 równorzędne miejsca pierwsze: Kajetan Krytenko, Natalia
Klein, Łucja Pełka
wyróżnienia: Violetta Fularczyk, Kornelia Romanowska, Lena

Pioch, Maksymilian Pojawa, Maja Marszałkowska.
Wszystkim laureatom gratulujemy a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych, podobnych inicjatywach.

Wieczór Świąteczny

Biblioteka zaprasza w swoje gościnne progi na Wieczór Świąteczny, który odbędzie się 11 grudnia o godz. 17:00. W programie: rozstrzygnięcie XV Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, wystawa szopek, słodki poczęstunek.

Z życia szkół
Zespół Szkolno-Przedszkolny
i Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu

XV Wojewódzki Konkurs Poezji
i Pieśni Patriotycznej w Gdańsku
Po raz XV w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku   odbył się Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej dla uczniów gimnazjów oraz
siódmych i ósmych klas szkół podstawowych województwa
pomorskiego. Nasza uczennica Oliwia Kreft zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

5 listopada, klasy I-VIII  miały okazję wziąć udział w koncercie wykonawcy występującego pod nazwą „Jandoran”. Pan
Stanisław Jasionowski to twórca poezji, kompozytor, pie-

KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY

śniarz sławiący uroki polskiego wybrzeża, Trójmiasta i Kaszub. W swojej twórczości często nawiązuje do wątków marynistycznych, stąd przydomek „śpiewający kapitan”.
Podczas koncertu wszystkie klasy świetnie bawiły się
w rytmie utworów o stylistyce pieśni niepodległościowej
Uczniowie z zapałem włączali się w aranżowane przez artystę konkursy, za które najbardziej zaangażowani otrzymali
upominki – autorskie płyty wykonawcy. Grający na gitarze
Pan Stanisław rozśpiewał i rozruszał całą salę, wprowadzając
wszystkich w pełen odprężenia, radosny nastrój.

Filharmonia Bałtycka-koncert dla dzieci pt. „Salon Wielkich Polaków”
„Salon Wielkich Polaków”- Fryderyk
Chopin ,Stanisław Moniuszko, Ignacy Jan
Paderewski - to był wyjątkowy koncert
pełen dumy i wielkiej, wielkiej radości.
Uczniowie wysłuchali pieśni niepodległościowych, którym towarzyszyli tancerze w stylowych ubiorach. Na koniec
koncertu wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej i dzieci
z naszego szkolnego chóru razem z panią
Magdaleną Piaseczną.
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Przedszkole Publiczne w Dębogórze

Dywan interaktywny
Przedszkole w Dębogórzu wzbogaciło się o nawy sprzęt
multimedialny – dywan interaktywny. Dzięki niemu dzieci
w sposób aktywny mogą rozwijać swoją pamięć, myślenie, spostrzeganie, koncentrację i koordynację wzrokowo-ruchową.
Ogromny wybór zabaw i gier edukacyjnych daje im możliwość

Szkoła Podstawowa w Pogórzu
z oddziałami integracyjnymi

na zdobywanie nowej wiedzy
w sposób atrakcyjny i ciekawy.
Urządzenie zostało zakupione
ze środków zebranych podczas
kiermaszu wielkanocnego.

KLUB CZTERECH ŻYWIOŁÓW
Gdy uczniowie już poznali
teorię dotyczącą ognia, pożarów i pracy strażaka- wyruszyli sprawdzić to wszystko
w praktyce. Wybrali się na
wycieczkę do Komendy Straży Pożarnej w Gdyni. Tam, na
sali edukacyjnej OGNIK zostali zapoznani z najbardziej
zagrażającymi
sytuacjami
w miejscu ,w którym czuje-

my się najbezpieczniej- czyli w domu. Łazienka , kuchnia ,
a nawet pokój dzienny - w wyposażonej sali ćwiczyli nawet
ewakuację. Mieli też okazję wykonać telefon alarmowy na
prawdziwej linii numeru 998. Każdy przyznał , że to dość
stresująca sytuacja mimo, że była tylko symulacją. Ubrani
w mundury strażackie zwiedzili też każdy zakątek Komendy, obejrzeli samochody używane do akcji, a także sami mieli
okazję przećwiczyć zjazd na rurze niczym prawdziwi strażacy. Zdaje się, że sporo wiedzą. Dostali dyplomy. Udało się
ukończyć kurs „Kicia i Rufi”- uczący zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom w domu.

Z życia sołectw
Kazimierz

Jesienne warsztaty w świetlicy sołeckiej w Kazimierzu.
30 października miały miejsce pierwsze jesienne warsztaty z elementami zabawy Halloween.
Wszyscy   uczestnicy warsztatów   mieli do przejścia   „6
komnat ‘’ –   czyli 6 zadań do wykonania o różnej skali trud-

nią oraz świętem Halloween, które pierwotnie związane było
z przejściem z okresu letniego w jesienny. Każdy z uczestników jesiennych warsztatów na zakończenie spotkania otrzymał dyplom oraz drobne upominki.

Kosakowo

18 grudnia o  godzinie 17:45 zostanie odprawiona Msza
Święta w intencji mieszkańców Kosakowa w Parafii pw.
św. Antoniego Padewskiego
w Kosakowie. Po Mszy Świętej sołtys Kosakowa, Andrzej
Śliwiński i Rada Sołecka serdecznie zapraszają seniorów
i osoby samotne z Kosakowa na spotkanie opłatkowe
w salce katechetycznej przy Kościele.

Dębogórze

ności od klasycznej gry w kręgle poprzez stworzenie jesiennej
dekoracji. Atrakcją wieczoru była mini foto budka, gdzie każdy
z uczestników zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z wykorzystaniem masek tematycznych.
Jesienne warsztaty były również okazją na chwilę z językiem angielskim. W trakcie dwugodzinnego spotkania dzieci
mogły nauczyć się wyrazów oraz zwrotów związanych z jesieNr 12/2018

W dniu 8 grudnia br. o godzinie 15:00 w Domu Kaszubskim
w Dębogórzu Sołtys z Radą Sołecką oraz Gminne Koło Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów organizują spotkanie
OPŁATKOWE  DLA SENIORÓW mieszkańców Dębogórza oraz dla
członków naszego Koła. SERDECZNIE ZAPRASZAMY
***
Sołtys Dębogórza dziękuje Teresie Melzer oraz   Romanowi Kalecie, Piotrowi Dymonowi, Józefowi Kierszce, Edwardowi
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kańców Dębogórza panom Piotrowi Dymonowi, Romanowi
Kalecie i  Łukaszowi Miler oraz Strażakom Jednostki Wojskowej z  Dębogórza, którzy zabezpieczali teren przy wycinaniu drzew jak i również użyczyli swoje duże piły spalinowe.

Pierwoszyno
Chechlińskiemu oraz Helenie Miler, którzy pracowali w czynie
społecznym przy układaniu napisu „Dębogórze”, w tym włóknin, płyt ażurowych i płukaniu kamienia oraz nakładaniu go na
pryzmę, a także przy posadzeniu krzewów. Razem przepracowano w czynie społecznym ponad 300 godzin.
***
Sołtys wsi Dębogórza składa podziękowanie dla miesz-

18 grudnia   o   godzinie 17:00 sołtys Pierwoszyna Ewa
Purska i Rada Sołecka serdecznie zapraszają seniorów  z Pierwoszyna na spotkanie opłatkowe w  Domu Kultury w Pierwoszynie.

Suchy Dwór

Sprostowanie

Pani sołtys Bożena Roszak składa serdeczne podziękowania firmie Spartan Jaworowe Wzgórze sp. z.o.o., za okazaną pomoc przy organizacji imprezy na zakończenie lata w sołectwie
Suchy Dwór.
***

Alicja Brzozowska
kandydatka z Kazimierza do Rady Gminy Kosakowo
dziękuje wyborcom, którzy udzielili jej
swego poparcia w ostatnich wyborach
samorządowych.

KOSAKOWSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Dnia 22 listopada 2018r. członkowie Kosakowskiego Klubu HDK, z prezesem Andrzejem Śliwińskim na czele, wzięli udział w Gali Krwiodawców Powiatu Puckiego z okazji
dni HDK oraz 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK.
Uroczystość odbyła się w szkole podstawowej w Starzynie.
Została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Pucku i dyrekcję szkoły. W spotkaniu uczestniczyli
krwiodawcy, samorządowcy, prezesi i dyrektorzy PCK, RCKiK
i Klubów HDK z terenu powiatu puckiego. Gala odbyła się
w przemiłej atmosferze, było przywitanie gości, program muzyczny – występ Marty Tomczyńskiej, wręczanie odznaczeń,
dyplomów i podziękowań. Wójt Gminy Kosakowo podziękował krwiodawcom za bezinteresowne poświęcenie się dla
drugiego człowieka, ratowania jego życia i zdrowia oraz zaangażowanie w promocję i rozwój Honorowego Krwiodawstwa

16

na terenie gminy Kosakowo. Wyróżnieni zostali: Danuta Karwowska, Emilia Prus, Jacek Bastian, Adam Szczuko, Rafał
Grubba i Andrzej Śliwiński. Gratulujemy!!!
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Nowa przychodnia w Suchym Dworze
Informujemy mieszkańców o rozpoczynającej swą działalność z dniem 20 listopada br. w miejscowości Suchy Dwór
nowej Przychodni Zdrowia.  Poza przychodnią POZ dla dzieci
zdrowych i chorych w ramach kontraktu z NFZ (od grudnia
2018.), wizyt domowych i gabinetu pielęgniarki środowiskowej przychodnia będzie świadczyła usługi konsultacji chirurgicznych, zabiegi podologiczne, konsultacje urologiczne.

Możliwe będzie również
skorzystanie z oferty małoinwazyjnych zabiegów leczenia
żylaków, przeszczepów skóry
oraz leczenia przepukliny. Zapisy od 15 listopada br. pod telefonem 58 661 50 55.

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek zaprasza na
I Mikołajkowy Maraton
Zumba Fitness
Jak często robisz coś dobrego? Dla innych…dla siebie…?
9. grudnia będzie okazja by dodać do listy dobrych uczynków kolejny i to podwójny!
Odbędzie się charytatywny maraton ZUMBA Fitness dla
Pani Darii Bilik-Spaleniak – mieszkanki Gminy Kosakowo.
Zrobisz więc coś dobrego dla innych /wstęp za „wrzutkę” do
puszki w dowolnej wysokości/, ale i dla siebie – przez 3 godziny 8 szalonych instruktorów będzie ładować twoje baterie pozytywną energią. Będziemy śmiać się, tańczyć, skakać!
Nie może Ciebie tam nie być!!!
„Ale ja nie umiem, nigdy nie byłam/byłem na zumbie!” –
no i co z tego ?! Dasz radę, kroki proste, muzyka porywająca do tańca, a dookoła same uśmiechnięte twarze! Czym tu
się martwić ??? I być może będzie to początek zdrowej pasji.
Kto wie… A cel szczytny! Im nas więcej tym lepiej! Przyjdźcie
i bawcie się razem z nami!
Kalorie spalone w tym dniu liczą się podwójnie. Na Maraton
zapraszają Wójt Gminy Kosakowo oraz STEP BY STEP - Twoja
szkoła tańca w Trójmieście.
Nr 12/2018
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Lekkoatletki z Pogórza awansowały

do Mistrzostw Polski!

Po zwycięskich występach na szczeblu powiatu i województwa, reprezentacja dziewcząt (ur. 2006-2008) awansowała do MISTRZOSTW POLSKI w Sztafetowych Biegach
Przełajowych w Opolu. Młode lekkoatletki z Pogórza bez
problemu uporały się 5-go października z rywalkami z terenu powiatu puckiego , zdobywając tytuł MISTRZA POWIATU
w kategorii dziewcząt starszych (ur. 2004-2005) i dziewcząt
młodszych (ur. 2006-2008) . Dwa tytuły mistrzowskie i awans
do Finałów Wojewódzkich w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Garczynie to duży sukces, ale i spore wyzwanie.
18-go października b.r. na starcie dobrze przygotowanej
i oznaczonej trasy biegów przełajowych stanęło ponad 1200 uczestników w 4 kategoriach wiekowych
reprezentujących dwadzieścia powiatów województwa pomorskiego.
Rywalizacja w kategorii młodszej
przebiegała na dystansie 10 x 600 m
i starszej 10 x 800 m. Dobrze zmotywowana sztafeta z Pogórza (ur.
2006-08) już od pierwszej zmiany
podejmowała równorzędną walkę
z ambitnymi rywalkami. Do siódmej
zmiany zajmowaliśmy ze zmiennym
szczęściem miejsca 5-9 . Potem było
już tylko lepiej, a świetnie dysponowane tego dnia MILENA TWAROWSKA, ANIA KRYTENKO i kończąca wy-
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ścig JULIA ZDUŃCZYK nie dały szans rywalkom i wraz
z koleżankami ( ZOSIA WOJCIECHOWSKA, JULIA PILARSKA, OLIWIA PILARSKA, ZUZIA PRZYBYŁOWSKA, KAROLINA KONTNA, OLIWIA SKRUNDŹ, JULIA BANASZAK, IGA
KŁOSIŃSKA) zdobyły tytuł MISTRZA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO w Sztafetowych Biegach Przełajowych 2018.
Liczyłem na dobry wynik, ale złoto przerosło moje oczekiwania - powiedział po zawodach trener Wojciech Niemkiewicz.
Wiążę duże nadzieje z tymi dziewczynami bo są uzdolnione
i pracowite, a wiosenne Mistrzostwa Polski w Opolu to sprawa otwarta. GRATULUJEMY!
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Regaty Niepodległościowe Oldboyów
Regatami oldboyów uczciliśmy w Mechelinkach 100
rocznicę niepodległości. Były to już trzecie „ regaty niepodległościowe. W tym roku na starcie stanęło 10 zawodników. Rywalizowano na optymistach, a żeby wystartować trzeba było
mieć ukończone 25 lat. Odbyły się 3 wyścigi w warunkach
silno wiatrowych co pozwoliło „ cięższym „ uczestnikom wyrównać szanse. Po rywalizacji na wodzie na uczestników czekało wspólne ognisko , ciasta i cieple napoje. Wyniki: 1 miejsce
Piotr Staszewski, 2.Michal Staszewski, 3.Marek Saj.

XIII Gminne Biegi z okazji 100. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości
11 listopada na ścieżce pieszo-rowerowej w Kosakowie odbyły
się XIII Gminne Biegi, w tym roku z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W bieżącym roku biegi ukończyło
łącznie 520 zawodników, co jest dotychczasowym rekordem w historii Biegów Niepodległościowych organizowanych w Kosako-

Nr 12/2018

wie. Jest to niebywały sukces i śmiało można stwierdzić, iż bieganie ma z roku na rok coraz większą rzeszę wiernych fanów.
Zawody zostały przeprowadzone w 6 kategoriach wiekowych
z odrębną klasyfikacją kobiet i mężczyzn i w kat. OPEN odrębną
klasyfikacją dla mieszkańców Gminy Kosakowo. Nagrody przyznawane były dla najlepszych od I do VI miejsca w kategoriach dzieci
i młodzieży.
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W biegu głównym OPEN na dystansie 10 km – pierwszy linię mety przekroczył Michał Olejnik z Gdyni, Tomasz Bagrowski
z Gdańska – wbiegł na metę jako drugi, a trzecie miejsce zajął
Grzegorz Kujawski z Pucka. Wśród kobiet, trasę najszybciej pokonała Aleksandra Hornik z Koziegłów, drugie miejsce zajęła Małgorzata Tuwalska z Gdańska, trzecie Hanna Jarska z Dębogórze.
W klasyfikacji OPEN Gminy Kosakowo wśród kobiet: 1. miejsce: Hanna Jarska (Dębogórze), 2. Anna Brzozowicz (Mosty),
3. Katarzyna Owczarek (Kosakowo). Mężczyźni z Gminy Kosakowo: 1. Dariusz Rudnicki (Pogórze), 2. Paweł Cybula (Kazimierz), 3. Mariusz Kamiński (Kosakowo).
Wyniki biegu na: http://gminakosakowo.pl/aktualnosci/
xiii-gminne-biegi-okazji-100-rocznicy-odzyskania-polskeniepodleglosci/.
Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane
przez sponsorów imprezy: Gminę Kosakowo, Trefl oraz Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.
Nagrody wręczali: Wójt Jerzy Włudzik, Kierownik referatu ds.
sportu, turystyki i rekreacji Anna Padée, oraz specjalista ds. sportu
Grzegorz Braszka.
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc Panu Michałowi Przysieckiemu z IPN Gdańsk, Straży Gminnej, pracownikom
PEKO, Ochronie Fortis Security i za wielkie zaangażowanie wolontariuszom z Yacht Club Rewa, Paniom/Panom Barbarze Ba-

ranowskiej, Justynie Pilińskiej, Dariuszowi Lieske, Krzysztofowi
Białek oraz Panu Jackowi Tomaszewskiemu z TV Kosakowo, który
upamiętniał dla Państwa całość imprezy oraz wszystkim,  którzy
w tym dniu pomagali nam w przeprowadzeniu tego wyjątkowego
wydarzenia.
Załączamy również podziękowania za pomoc w organizacji
biegu po terenie lotniska dla Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo
w upadłości likwidacyjnej oraz za szczególną pomoc i wsparcie
Dowódcy 43. Bazy Lotnictwa Morskiego kmdr pil. Cezaremu Wiatrakowi, który dodatkowo ufundował piękną statuetkę dla najmłodszego uczestnika biegu, którym była 11-miesięczna dziewczynka.

Sztorm Kosakowo – rozgrywki ligowe

Podopieczni Aleksandra Cybulskiego odnieśli jak dotąd 7 zwycięstw i doznali 7 porażek. Na uwagę zasługuje rekordowa passa
wygranych z rzędu meczów: od 7 października do 4 listopada. Kosakowianie wygrywali kolejno: 3:0 z Polonią Gdańsk, 3:1 z GKS Sierakowice, 2:0 z Gedanią II Gdańsk, 4:0 z Bałtykiem II Gdynia i 2:1
z Czarnymi Pruszcz Gdański. Dobrą passę przerwał dopiero 10 listopada wicelider V ligi – Cartusia Kartuzy, pokonując Sztorm 1:0.
Rozgrywki w tym roku kończą również młodzieżowcy Sztormu i zespół rezerw. Sztorm J-B1 (2002-04, tr. Michał Michalski)
przed rundą wiosenną w tabeli zajmuje 3. miejsce ze stratą 6
pkt. do prowadzącego AP Bałtyku Gdynia). Sztorm J-D1 (200607, tr. Adam Mackiewicz) – również plasuje się na 3. miejscu.
Sztorm II Kosakowo (tr. Marcin Kośnik) zakończył rundę jesienną na 10. miejscu z 3 wygranymi spotkaniami. Sztorm J-E1
(2008-09, tr. Adrian Niewiadomski) wygrał w swojej grupie
rozgrywki turniejowe, wyprzedzając o 8 pkt. AP Bałtyk Gdynia i o 9 pkt. AP Bałtyk II Gdynia. Sztorm J-F1 (2010, tr. Michał
Michalski) rozgrywki ukończył z 5 wygranymi spotkaniami na
5. miejscu, a Sztorm J-F2 (2011-13, tr. Paweł Formella) – na 2.
miejscu (7 zwycięstw) ze stratą 6 pkt. do SI Arki Gdynia.

Nabór do GKS Sztorm Kosakowo

Pragniemy przypomnieć o trwających naborach do klubu Sztorm Kosakowo w następujących grupach
wiekowych:
- Grupa Dziewcząt (roczniki 2008-2012) – tr. Paweł Formella, tel. 608-272-212;
- Junior F2 (roczniki 2011-2013) – tr. Paweł Formella, tel. 608-272-212;
- Junior F1 (rocznik 2010) – tr. Michał Michalski, tel. 507-625-650;
- Junior E1 (roczniki 2008-2009) – tr. Adrian Niewiadomski, tel. 606-230-977;
- Junior B1 (roczniki 2002-2004) – tr. Michał Michalski, tel. 507-625-650;
- Zespół Rezerw (B-Klasa) – tr. Marcin Kośnik, tel. 608-145-668.
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Nasza droga do Niepodległości
O

Z DZIEJÓW KOŚCIOŁA  
NA ZIEMI KOSAKOWSKIEJ

d zarania chrześcijaństwa na terenach Pomorza którym powołano do życia kaplicę, a wnet potem pierwszą
Wschodniego (około roku 1070-75), ziemie Kępy Ok- na ziemi kosakowskiej parafię katolicką pw. Podwyższenia
sywskiej obejmował swoją jurysdykcją drewniany kośció- Krzyża Świętego z księdzem Alojzym Kaszubowskim jako
łek w Oksywiu, który być może istniał już w XII wieku, a na proboszczem. Parafia została wyłoniona z parafii macierzypewno był on tam gdzie dzisiaj przed rokiem 1224. Powsta- stej (parafia Oksywie pw. Św. Michała Archanioła) i liczyła
nie tego ostatniego przypisuje się Świętopełkowi II, ówcze- 2014 osób. Budynek był skromny w formie i mieścił w sobie
snemu zarządcy Pomorza z ramienia Piastów. Wraz z ziemią także dwa pokoje jako mieszkanie plebańskie. Dzwonnicę
oksywską stał się on z woli Zwinisławy, matki Świętopełka tak powstałego kościoła tworzyła wolnostojąca, drewniauposażeniem zakonu norbertanek w Żukowie. Podział ziem na, ażurowa konstrukcja, na której zawieszono dwa dzwoKępy Oksywskiej dokonany w roku 1224 przez w/w wład- ny. Konstrukcja ta dotrwała mimo przeciwności losu do
cę granic parafii (podstawowa
dnia dzisiejszego i jako ponad
jednostka administracyjna ko100-letni zabytek służy i zdobi
...Wraz zakończeniem wojny powstała Pol- od strony cmentarza przykościoła uchwalona decyzją Soboru Laterańskiego IV w 1215 r.) ska i począł się rodzić port i miasto Gdynia.
ścielny teren w Kosakowie.
nie naruszył ani jej nie podzie- Tereny budowy objęły m.in. ziemie oksywWraz zakończeniem wojlił. Jak wielka była owa parafia skiego kościoła na sumę prawie 225 tys. złony powstała Polska i począł się
dowiadujemy się z dokumentu tych. Kwotę tą kuria biskupia (bp Augustyn
rodzić port i miasto Gdynia.
włocławskiego biskupa Woli- Rosentreter) podzielił na trzy, z których jedTereny budowy objęły m.in.
mira z roku 1253. Figurowały ną z tak otrzymanych części przeznaczono
ziemie oksywskiego kościoła
na nim wszystkie wioski Kępy na budowę kościoła w Kosakowie. W 1926
na sumę prawie 225 tys. złoOksywskiej, a także kilka z poza roku ks. A. Kaszubowski rozpoczął jego butych. Kwotę tą kuria biskupia
niej, bowiem owe granice prze(bp Augustyn Rosentreter) podowę...
biegały w zasadzie po obrysie
dzielił na trzy, z których jedną
słowiańskiego,
oksywskiego
z tak otrzymanych części przeopola czołowego, wykraczającego poza ziemie w/w wywyż- znaczono na budowę kościoła w Kosakowie. W 1926 roku
szenia. Ziemie Pomorza Wschodniego stanowiły od roku ks. A. Kaszubowski rozpoczął jego budowę. Po roku gotowa
1198 w biskupstwie włocławskim archidiakonat  pomorski była plebania i zabudowania gospodarcze oraz urządzono
z siedzibą w Gdańsku-Biskupiej Górce. Archidiakonat po- cmentarz, na którym poczęto chować zmarłych. Ruszyły
morski składał się z 10 dekanatów, w tym dekanat pucki prace związane z budową kościoła. W tymże roku wizytoobejmujący swoim zasięgiem parafię oksywską. Pomimo wał parafię ks. bp Stanisław W. Okoniewski i po bierzmozmiennych losów naszej ziemi w tych strukturach trwał waniu i katechizacji dzieci udał się do dworku Klebbów
kościół i parafia oksywska do roku 1821, kiedy decyzją naj- w Mostach. Odwiedził także Mechelinki. Oglądał zapewne
wyższych władz kościelnych powołano do życia diecezję budowę kościoła w Kosakowie. W roku 1929 zawitał do
chełmińską.  Dekanat pucki stał się częścią tej nowo powo- Kosakowa bp Konstanty Dominik i od tego moment do
łanej diecezji. To z murów Seminarium Duchownego owej roku 1939 bywał tutaj każdego roku. W końcu roku 1932,
diecezji wyszła zasadnicza grupa księży, którzy jako oksyw- w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, dziekan dekascy wikariusze i proboszczowie,  tak słowem jak i czynem, natu wejherowskiego (od 1926 r. tutejsza parafia wchodziczuwali przez cały wiek XIX aby z naszej ziemi nie zniknęła ła w jego skład), ks. Edmund Roszczynialski z Wejherowa
Polska, Polacy, Kaszubi i kaszubska mowa. Jeden z tej grupy, dokonał konsekracji wybudowanego kościoła. Po roku czaliczącej  do tego momentu w historii parafii oksywskiej po- su też w pierwszy bożonarodzeniowy dzień miała miejsce
nad 25 proboszczów, ks. Jerzy Jeschke, z pochodzenia kosz- w tym kościele msza prymicyjna ks. Edmunda Klebby ronajder, został w roku 1856 biskupem sufraganem diecezji dem z Mostów. Z kolei 16.06.1935 roku odbyła się podobchełmińsko-pelplińskiej. Dalej, to ksiądz Antoni Muchow- na uroczystość, której bohaterem był ks, Paweł Brzeziński
ski wraz ze swoimi wikariuszami i naszym Józefem Klebbą z Mechelinek. Niecałe 6 lat spełniał swoją powinność nowo
powołali do życia Towarzystwo Ludowe w Kosakowie, któ- wybudowany kościół.   Nadeszła niszczycielska wojna i za
re w roku 1913 wybudowało ze składek społecznych na- sprawą hitlerowców w niwecz obrócono tą okazałą buszych obywateli Dom Ludowy w Pierwoszynie. Niebawem dowlę. Nie wymazano jej jednak z ludzkiej pamięci. Po
w roku 1915 (I Wojna Światowa) stał się on oparciem, na 5-ciu latach okupacyjnych mroków, które pochłonęły m.in.
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w Piaśnicy wielu naszych obywateli, w tym  kosakowskiego Wybrano nowe miejsce pod jego budowę w Pierwoszynie.
proboszcza, ożyła idea budowy obok pokościelnych gruzów Od 1984 roku, przez dziesięć lat budowano ten kościół. Jego
nowej, a prostej w zamyśle kaplicy.
konsekracja odbyła się w dniu 14 września 1994 roku, a doZamysł został zrealizowany w dniu 1 grudnia 1946 roku. konał jej ks. abp Tadeusz Gocłowski. Ta wielka, jak na małe
W   adoptowanym do potrzeb liPierwoszyno, świątynia
turgii poniemieckim baraku wojimponuje
rozmachem
...9 listopada 1947 mianowaniem przez kurię
skowym otrzymanym bezpłatnie
i może pomieścić 1000
biskupią administratorem parafii w Kosakowie wiernych. Budynek kood radzieckiego i polskiego koks. Aleksandra Ruteckiego (1914-1986) kaplica ścioła posiada masywny
mendanta (w tym momencie było
stała się kościołem parafialnym i takim jest do korpus zwieńczony stroich jeszcze dwóch) poniemiecdzisiejszego dnia. W roku 1960 proboszczem mym dachem, z którego
kiego lotniska wojskowego w Baw kosakowskiej parafii zostaje ks. Franciszek wznosi się wieża mieszbich Dołach ówczesny proboszcz
oksywski, ks. Kazimierz Szyndler
Kaszubowski (1922-2006) co zaowocowało du- cząca trzy dzwony: „Jan
odprawił w obecności prawie
żymi zmianami w konstrukcji i wyposażeniu ko- Paweł II”, „Tadeusz”
wszystkich obywateli gminy inścioła. Mianowicie kościół m.in. uzyskał unikal- i „Zygmunt”. Przez 5 lat  
auguracyjne nabożeństwo. Na tą
kościół
ną w skali kraju Drogę Krzyżową namalowaną pierwoszyński
długo oczekiwaną chwilę mieszpw. Podwyższenia Krzyża
przez łotewskiego artystę Józefa Łapińskiego,
kańców gminy wezwały dźwięki
Świętego był kościołem
towarzysza obozowej niedoli Fr. Kaszubowskie- filialnym parafii Kosakodwóch dzwonów ściągnięte wraz
go w Stutthofie...
z całą, liczącą 31 lat, drewnianą
wo. Dekretem ks. abpa
konstrukcją z obejścia pp. HinTadeusza Gocłowskiego
ców w Pierwoszynie, gdzie stały zapomniane od roku 1932. z 15.08.1999 roku została ustanowiona parafia w PierwoDzisiaj ta zabytkowa już konstrukcja liczy sobie 103 lata. szynie pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wyłoniona z paDzwon mniejszy z roku 1901 niesie na sobie łaciński napis rafii macierzystej Kosakowo. Pierwszym proboszczem tej
brzmiący po polsku „Św. Mario módl się za nami”, a więk- nowej parafii został z tym dniem  budowniczy tej świątyni  
szy nieco młodszy ozdobiony niemieckim napisem, który ks. Zygmunt Karczewski. Parafia macierzysta w Kosakowie
w polskim   tłumaczeniu ostrzega wiernych: „Strzeżcie się otrzymała jako patrona  św. Antoniego z Padwy (Padewski),
i pamiętajcie obyście nie ulegli pokusie”. Wyposażenie ka- a jej proboszczem mianowano także w w/w dzień ks. Jana
plicy stanowiły m.in. ołtarze przedwojennego kościoła pie- Grzelaka.
czołowicie ukrywane w czasie okupacji przez mieszkańców
Z pierwoszyńskiej parafii w roku 2005 powstała na
gminy.
terenie gminy Kosakowo kolejna pw. Św. Rocha, a zloka9 listopada 1947 mianowaniem przez kurię biskupią lizowana w Rewie, miejscowości liczącej poniżej 1000
administratorem parafii w Kosakowie ks. Aleksandra Ru- mieszkańców.  Kościół parafialny mieści się w skromnym,
teckiego (1914-1986) kaplica stała się kościołem parafial- gustownym, drewnianym budynku w pobliżu brzegu mornym i takim jest do dzisiejszego dnia. W roku 1960 pro- skiego. Jego pierwszym proboszczem został z dniem 24
boszczem w kosakowskiej parafii zostaje ks. Franciszek marca 2005 roku ks. Stanisław Jarzembski. Kościół z raKaszubowski (1922-2006) co zaowocowało dużymi zmia- cji lokalizacji stał się szybko zarzewiem wielu lokalnych,
nami w konstrukcji i wyposażemorsko-rybackich uroniu kościoła. Mianowicie kościół
...Z pierwoszyńskiej parafii w roku 2005 po- czystości organizowam.in. uzyskał unikalną w skali
wstała na terenie gminy Kosakowo kolejna nych z funduszy gminkraju Drogę Krzyżową namalopw. Św. Rocha, a zlokalizowana w Rewie, miej- nych.
waną przez łotewskiego artystę
Odnotować należy takscowości liczącej poniżej 1000 mieszkańców.
Józefa Łapińskiego, towarzysza
że fakt budowy w chwili
Kościół parafialny mieści się w skromnym,
obozowej niedoli Fr. Kaszubowobecnej nowego kościoła
gustownym, drewnianym budynku w pobliżu w Kosakowie, posadoskiego w Stutthofie. Są to stacje
brzegu morskiego. Jego pierwszym probosz- wionego za owym wyżej
Męki Pańskiej, na tle obozowej
czem został z dniem 24 marca 2005 roku ks. opisanym drewnianym.
scenerii tego miejsca ludzkiej
Stanisław Jarzembski...
zagłady. Druga bezcenna rzecz
Ale to jeszcze nie dzieje,
w tym niepozornym kościele.
a teraźniejszość.
Drugą, bo pierwszą jest sam budynek powstały wspólnym
Kończąc ten przeglądowy, z racji ograniczonych ram
wysiłkiem władz, mieszkańców gminy i żołnierzy Wojska artykułu, zarys dziejów kościoła na ziemi kosakowskiej naPolskiego. Sam w sobie jest pomnikiem: najwymowniej- leży jeszcze wspomnieć o jednym wydarzeniu. Otóż przez
szym  z wymownych!
całe lato 1960 roku w Rewie i na Cyplu Rewskim (Szperku)
W niedługi czas potem rozpoczęto starania o pozwolenie kręcono sceny do polskiego filmu fabularnego pod tytułem
na budowę kościoła, w miejsce zniszczonego podczas wojny. „Nafta” w reżyserii Stanisława Lenartowicza, a z Teresą
Uzyskał je dopiero w1981 roku ksiądz proboszcz Zygmunt Iżewską i Tadeuszem Janczarem w rolach głównych. ScenaKarczewski. Ze względu na lotnisko w Babich Dołach,  bez- riusz tego filmu wymagał zbudowania na Szperku kościoła.
pieczeństwo tak lotów jak i planowanego kościoła, władze I zbudowano go! Filmowy, bo filmowy ale pierwszy kościół
wojskowe nie zgodziło się na jego lokalizację w Kosakowie. w Rewie, nie licząc tego z „Bajań starego Dettlaffa”.
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GRUDZIEŃ 2018
Sob,01.12.2018

10:00

Casting – Konkurs Wokalny

Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kultury w Pierwoszynie

Sob,01.12.2018

15:00

Kiermasz Świąteczny

ZKP. o Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych
Kaszubów w Kosakowie

Wt,04.12.2018

-

Jasełka

Szkoła Podstawowa w
Pogórzu / Kosakowie

Szkoła Podstawowa w
Pogórzu / Kosakowie

Pt,07.12.2018

17:00

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

Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kaszubski w Dębogórzu

Sob,08.12.2018

14:00

Mikołajki dla dzieci

Wójt Gminy Kosakowo,
Kosakowskie Centrum Kultury

Centrum Sportowe
w Kosakowie

Sob,08.12.2018

15:00

Spotkanie Opłatkowe dla Seniorów-mieszkańców Dębogórza
oraz członków Koła PZERiI

Sołtys z Radą Sołecką
Gminne Koło Polskie Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów

Dom Kaszubski w Dębogórzu

Nd,09.12.2018

11:00

Mikołajkowy Maraton Zumby

Wójt Gminy Kosakowo

Centrum Sportowe
w Kosakowie

Czw,13.12.2018

17:00

Wystawa Gabriela Oleszka pt. „Obrazy z morza”-Wernisaż

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

Pt,14.12.2018

18:00

Dzień Świętej Łucji

ZKP. o Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych
Kaszubów w Kosakowie

Pt,14.12.2018

17:00-19:00

Kiermasz Świąteczny

ZSPiSSM w Dębogórzu

ZSPiSSM w Dębogórzu

Pt,14-15.12.2018

-

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

Nd, 16.12.2018

14:00

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

Zimowa Przerwa Świąteczna

-

Szkoły Gminy Kosakowo

Nd,16.12.2018
23.12.2018
31.12.2018

-

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

Ś.P.

Józef Czapp z Mechelinek, lat 83
Alfons Ellwart z Dębogórza, lat 58
Adam Majewski z Dębogórza-Wybudowania, lat 70
Andrzej Marcinkiewicz z Dębogórza, lat 29
Paweł Rogocki z Mostów, lat 88
Ryszard Sieczka z Pogórza, lat 83

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.   
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