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Dobiegł końca kolejny rok szkolny – czas na oczekiwane 
przez wszystkie dzieci i młodzież wakacje. Z tej okazji pragnę 
złożyć serdeczne podziękowania dyrektorom, pedagogom, 
nauczycielom, wychowawcom, trenerom, wszystkim pra-
cownikom administracji i  obsługi naszych gminnych szkół 
za ich wkład w wychowanie i edukację naszych dzieci. Jed-
nocześnie gratuluję uczniom ich sukcesów w nauce, na polu 
artystycznym i sportowym. 

W sobotę 8 czerwca br. odbyła się uroczystość odsłonię-
cia tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych 
Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie. Jak 
co roku, spotkaliśmy się na Alei by uczcić pamięć bohate-
rów polskiego morza. W tym roku tablicami pamiątkowymi 
uhonorowano: st. mechanika okrętowego inż. Władysława 
Milewskiego, Kmdr p. por. Tadeusza Gorazdowskiego, Kpt. ż. 
w. Stefana Gorazdowskiego, Szypra Jana Klein.

Podczas tegorocznej uroczystości Wójt Marcin Majek 
wręczył pamiątkowe plakiety twórcom i  pomysłodawcom 
Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, otrzy-
mali je:

twórca i  strażnik Alei, Pułkownik Związku, Wójt senior 
Jerzy Włudzik, prof. dr hc kpt. ż. w. Daniel Duda przewod-
niczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Prezes 
Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej 
Polskiej, generał Związku Stanisław Władysław Śliwa oraz 

Tym, którzy w tym roku kończą naukę w szkole podsta-
wowej i  w  gimnazjum życzę realizacji zamierzonych celów, 
byście wyrośli na dobrych i wartościowych ludzi. 

Życzę udanego wypoczynku, wspaniałych wakacji, sło-
necznej pogody oraz aktywnie, ciekawie oraz bezpiecznie 
spędzonego czasu. Do zobaczenia we wrześniu, kiedy zdro-
wi i wypoczęci wrócicie do codziennych obowiązków szkol-
nych. 

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek

pośmiertnie pan Tadeusz Krzysztof na ręce małżonki pani 
Teresy Krzysztof. Jak co roku Krajowy Związek Piłsudczy-
ków uhonorował dwudziestu znamienitych osobistości jak 
i instytucje związane z morzem. Wieńce pod Krzyżem Mor-
skim złożyli m.in.: Wójt Marcin Majek, zastępca Wójta Marcin 
Kopitzki, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej 
Śliwiński, delegacje Dowództwa 3 Flotylli Okrętów z koman-
dorem Wojciechem Sową na czele, 43 Baza Lotnictwa Mor-
skiego, delegacja Krajowego Związku Piłsudczyków Rzecz-
pospolitej Polskiej z  prezesem generałem Władysławem 
Śliwą na czele, prof. dr honoris causa Akademii Marynarki 
Wojennej, kpt. ż w. Daniel Dudą, przewodniczący Polskiego 
Towarzystwa Nautologicznego, kpt. ż. w. Andrzej Królikow-
ski, prezes Ligi Morskiej i  Rzecznej, Kontradmirał profesor 
wizytujący dr inż. Czesław Dyrcz z Akademii Marynarki Wo-
jennej, Rektor-Komendant prof. Tomasz Szubrycht. Imprezę 
prowadziła Pani Anna Padée.

XVI Uroczystość w Ogólnopolskiej  

Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie

Udanych wakacji
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Uchwały podjęte na XIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 23 maja 2019 r.

Uchwały podjęte podczas XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 11 czerwca 2019 r. 

1. Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z dnia 23 maja 2019 roku 
w sprawie: przyjęcia Programu Wspie-
rania Rodziny na lata 2019 – 2021. 

2. Uchwała Nr XIV/93/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 23 maja 2019 roku 
w  sprawie: przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru położonego 
w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina 
Kosakowo, w  rejonie ulic: Jana Chryzo-
stoma Paska i Przepiórczej.

1. Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 11 czerwca 2019 roku 
w  sprawie: nadania nazwy AMARAN-
TOWA ulicy położonej we wsi MOSTY na 
terenie gminy Kosakowo.

2. Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 11 czerwca 2019 roku 
w  sprawie: nadania nazwy ALFREDA 
DYDUCHA ulicy położonej we wsi POGÓ-
RZE na terenie gminy Kosakowo.

3. Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 11 czerwca 2019 
roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady 
Gminy Kosakowo nr IX/55/94 z  dnia 29 
grudnia 1994 roku w  sprawie: nadania 
nazw istniejącym i nowym ulicom oraz 
wprowadzenia numeracji we wsi Pogó-
rze. 

4. Uchwała Nr XV/100/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 11 czerwca 2019 roku 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gmi-
ny Kosakowo nr XXIV/82/2008 z dnia 3 
września 2008 roku w sprawie: nadania 
nazwy ulicy w Gminie Kosakowo, zmie-
nionej uchwałą nr XXX/62/2016 z  29 
września 2016 roku. 

5. Uchwała Nr XV/101/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 11 czerwca 2019 roku 
w sprawie: nadania nazwy LAZUROWA 
ulicy położonej we wsi MOSTY na tere-
nie gminy Kosakowo. 

6. Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 11 czerwca 2019 

3. Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z dnia 23 maja 2019 roku 
w  sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru 
położonego w  obrębie Pogórze gmina 
Kosakowo, na zachód od ulicy Szkolnej.

4. Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z dnia 23 maja 2019 roku 
w  sprawie: uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego nieruchomości położonych przy 

roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady 
Gminy Kosakowo nr IX/69/93 z  dnia 12 
sierpnia 1993 roku w  sprawie: nadania 
nazw ulicom oraz wprowadzenia nume-
racji we wsi Dębogórze.

7. Uchwała Nr XV/103/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 11 czerwca 2019 
roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady 
Gminy Kosakowo nr IX/55/94 z  dnia 29 
grudnia 1994 roku zmienionej uchwała-
mi nr XXXIII/32/2009 z dnia 29 kwietnia 
2009 roku i  nr LIX/206/2018 z  dnia 9 
sierpnia 2018 roku. 

8. Uchwała XV/104/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 11 czerwca 2019 roku 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gmi-
ny Kosakowo nr LVIII/198/2018 z dnia 27 
czerwca 2018 roku w sprawie: nadania 
nazwy ulica PERŁOWA w  PIERWOSZY-
NIE na terenie gminy Kosakowo. 

9. Uchwała XV/105/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 11 czerwca 2019 roku 
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej 
określenia granicy przystani morskiej 
„Mechelinki” w  Mechelinkach (gmina 
Kosakowo). 

10. Uchwała XV/106/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 11 czerwca 2019 
roku w  sprawie: zmiany Uchwały Nr 
XI/63/2019 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 28 marca 2019r. w sprawie upo-
ważnienia Wójta Gminy Kosakowo do 
podpisania umowy dot. współdziałania 
pomiędzy jednostkami samorządu te-

ul. Gronowej w Dębogórzu gmina Kosa-
kowo.

5. Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 23 maja 2019 roku 
w  sprawie: upoważnienia Wójta Gminy 
Kosakowo do podpisania Umowy part-
nerskiej w  sprawie przystąpienia Gminy 
Kosakowo do partnerstwa w  przedmio-
cie zaspokajania potrzeb lokalnej wspól-
noty samorządowej w  zakresie trans-
portu zbiorowego na linii Puck – Pogórze 
Górne przez Mrzezino, Kosakowo.

rytorialnego oraz udzielenia Powiatowi 
Puckiemu pomocy finansowej z  prze-
znaczeniem na wspólną realizację za-
dań w  ciągu dróg powiatowych prze-
biegających przez Gminę Kosakowo. 

11. Uchwała Nr XV/107/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 11 czerwca 2019 roku 
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy 
Kosakowo do podpisania porozumie-
nia z  Gminą Miasta Gdynia w  sprawie 
współdziałania pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego dotyczące-
go wspólnego prowadzenia kąpieliska 
strzeżonego Gdynia Babie Doły.

12. Uchwała Nr XV/108/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 11 czerwca 2019 
roku w  sprawie: przekazania środków 
finansowych na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 
woj. pomorskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu przenośnego 
działka wodno-pianowego dla Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pucku.

13. Uchwała Nr XV/109/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 11 czerwca 2019 
roku w sprawie: zmiany budżetu gminy 
Kosakowo na rok 2019.

14. Uchwała Nr XV/110/2019 Rady 
Gminy Kosakowo z  dnia 11 czerwca 
2019 roku w  sprawie: zmiany uchwały 
w  sprawie przyjęcia wieloletniej pro-
gnozy finansowej gminy Kosakowo na 
lata 2019-2026.

RADA GMINY KOSAKOWO
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Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza
W dniach 31 maja – 1 czerwca 2019 roku odbyło się drugie 

w  nowej kadencji spotkanie Forum Przewodniczących Rad 
Gmin i  Powiatów Pomorza. Tym razem przewodniczący spo-
tkali się na terenie powiatu Chojnickiego w  Charzykowach. 
Radę Gminy Kosakowo reprezentowali - Przewodniczący Rady 
Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński i  Wiceprzewodniczący 
Adam Fajks.

Radni mieli możliwość czerpania wiedzy od eksperta, dr 
Rafała Budzisza, specjalizującego się w zakresie: prawa samo-
rządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w sa-
morządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego. 
Poprowadził on panele szkoleniowe poświęcone uprawnie-
niom kontrolnym rady i poszczególnych radnych, oraz rozpa-
trywanie raportu o stanie jednostki samorządowej i udzielanie 
wotum zaufania organowi wykonawczemu. W trakcie spotka-
nia nie brakowało polemiki, która rzuciła nowe światło na wiele 
ważnych kwestii.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – 26 MAJA 2019 r. 
Jak głosowaliśmy w Gminie Kosakowo

Obwód Nr 1 
w Mostach

Obwód Nr 2 
w Rewie

Obwód Nr 3 
w Pierwo-

szynie

Obwód Nr 4 
w Kosako-

wie

Obwód Nr 5 
w Dębogó-

rzu

Obwód Nr 6  
w Pogórzu

Obwód Nr 7  
w Suchym 

Dworze
Razem

Liczba upraw-
nionych do  
głosowania

2556 821 857 1387 1765 2814 1113 11.313

Liczba wyda-
nych kart do 
głosowania

1458 379 499 811 852 1505 729 6.233

Liczba odda-
nych głosów 

ważnych
1447 377 496 802 845 1495 725 6.187

Frekwencja
w obwodzie  
głosowania

57,04% 46,16% 58,23% 58,47% 48,27% 53,48% 65,50%

Frekwencja 
Gmina  

Kosakowo
55,09%

UWAGA ROLNICY! WYBORY DO WALNEGO ZGROMADZENIA POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

28 lipca 2019 r. (niedziela) lokal wyborczy w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 otwarty 
w godz. 8:00 – 18:00

Głosować mogą podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, 
posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego  

o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Spis osób uprawnionych do głosowania został wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy Kosakowo, 
w pok. Nr 2 (na parterze).

Posiadacze gruntów o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie są z mocy prawa członkami 
samorządu rolniczego i nie mogą głosować.
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Biuro Polityki Społecznej informuje
W związku z nadchodzącym nowym okresem zasiłkowym, zbliża się 

termin składania nowych wniosków o świadczenie 500+ oraz Dobry Start. 
Wnioski na jedno i drugie świadczenie od 1 lipca mogą być składane dro-
gą elektroniczną a od 1 sierpnia osobiście w Biurze Polityki Społecznej 
w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b w godzinach pracy Urzędu. 

W związku z wejściem w życie zmian w programie „Rodzina 500+” czyli 
m.in. zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko – wnioski 
składane będą na wszystkie dzieci do 18 r.ż. (również na te, które mają już 
przyznane świadczenie 500+). 

W programie Dobry Start kryteria przyznawania świadczenia nie ule-
gają zmianie, i  tak jak w  roku poprzednim świadczenie przysługuje na 
dzieci realizujące obowiązek nauki do 20 r.ż.  oraz do 24 r.ż. w przypadku 
gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (wyjątek 
stanowią „zerówka”, studia i szkoły dla dorosłych).

Wszelkich informacji udziela Biuro Polityki Społecznej w Kosakowie 
tel. 58 732-50-16.

W okresie od 1 sierpnia do 31 października br. piątki w Biurze Poli-
tyki Społecznej będą dniami wewnętrznymi bez obsługi interesantów.

Kąpieliska w Gminie Kosakowo
W 2019 roku w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia na terenie 

Gminy Kosakowo będą funkcjonowały trzy strzeżone kąpieli-
ska morskie.  W Rewie dwa kąpieliska – jedno od strony Zato-
ki Puckiej, jedno od strony Zatoki Gdańskiej. W Mechelinkach 
jedno kąpielisko – między Rewą, a Mechelinkami. Na każdym 
kąpielisku w  godzinach od 9.00 do 17.00 będzie pracowało 
trzech wykwalifikowanych ratowników. Informacje na temat 
kąpielisk uzyskać można na portalu kąpieliskowym na stro-
nie internetowej www.sk.gis.gov.pl, gdzie publikowane będą 
informacje takie jak: temp. wody, temp. Powietrza oraz pręd-
kość wiatru.

Ponadto informujemy, że dzięki połączonym siłom miasta 
Gdyni i gminy Kosakowo powstało nowe kąpielisko na granicy 
Pogórza i  Babich Dołów. Łącznie do dyspozycji plażowiczów 
oddanych zostanie 200 m plaży wraz z kąpieliskiem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Pucku wydał 
pozytywną opinię   czystości wody w  kąpieliskach na terenie 
naszej gminy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kosako-
wa do korzystania z uroków plaży.

Dzień Świętego Floriana w Kosakowie 
Serdeczne życzenia druhnom 

i druhom Ochotniczej Straży Po-
żarnej Kosakowo oraz wszystkim 
Strażakom za działalność ratow-
niczą i  bezinteresowną służbę 
drugiemu człowiekowi złożył 
podczas obchodów Dnia Stra-
żaka w  siedzibie OSP w  imieniu 
własnym i  mieszkańców gmi-
ny wójt Marcin Majek.   Życzymy 
niewyczerpanej siły i  mnóstwa 
wytrwałości, wyrozumiałości 
bliskich, licznych sukcesów oraz 
wiele satysfakcji z pracy i służby 
społeczeństwu.

Niech pomyślność towarzy-
szy Wam każdego dnia.

Odnowiony pomost w Rewie

Po kilku tygodniach prac, molo w Rewie jest gotowe. Cał-
kiem nowa konstrukcja z materiałów kompozytowych Han-
nit, pozwoli na bezpieczne i wygodne użytkowanie pomostu 
przez wiele lat. Wszystkich gości i mieszkańców zaprasza-
my do Gminy Kosakowo, gdzie zachód słońca najpiękniejszy 
jest w Rewie, tym razem już na nowym pomoście.
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15 czerwca br. przy Galerii Szperk w Pogórzu odbył się już 
po raz siódmy, Festyn Integracyjny „Z  Pogórza Lato Rusza” 
pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczur-
ka. Organizatorami Festynu byli: Wójt Gminy Kosakowo Marcin 
Majek, Kosakowskie Centrum Kultury, Rada Dzielnicy Gdynia 
Pogórze oraz Galeria Szperk.

Lato w  tym roku przywitaliśmy licznymi atrakcjami. Nie 
zabrakło stoisk z  regionalnymi przysmakami, a  dla dzieci 
nie lada atrakcją był dmuchany plac zabaw. Na scenie swo-
je umiejętności prezentowały liczne zespoły lokalne, młodzi 
wokaliści z  okolicznych szkół i  przedszkoli. Gminę Kosako-

wo pięknie reprezentowały: Jantarki, Dębogórskie Kwiatki 
- dzieci przedszkolne i szkolne, Przedszkole Publiczne w Dę-
bogórzu oraz Mikołaj Szwocher. Wystąpiła także Orkiestra 
Dęta Gminy Kosakowo pod batutą kapelmistrza Zbigniewa 
Kostrzewskiego.

Wydarzenie uświetnił dobrze nam znany Cezary Pazura, ak-
tor i satyryk cieszący się ogromną popularnością i sympatią 
publiczności.

O  gorącą atmosferę i  muzyczne uniesienia zadbał zespół 
Afromental gwiazda wieczoru. Prowadzący: Anna Padée, To-
masz Podsiadły.

Z POGÓRZA LATO RUSZA

Zmiany rozkładów jazdy linii 86, 146 i 173
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd 

Komunikacji Miejskiej w  Gdyni przy-
stąpił do realizacji postulatów zgła-
szanych do Urzędu Gminy Kosakowo 
przez mieszkańców i  przyjął następu-
jące terminy:
1. Od 1 czerwca 2019 r. wybrane kur-
sy linii 86 w  soboty, niedziele i  święta 
będą realizowane z zajazdem na pętlę 
„Dębogórze Wybudowanie – Mostowa”. 
Dotyczy to kursów z Dębogórza Wybu-
dowania w  soboty o  godz. 7.33, 8.33 
i 10.13, w niedziele i święta o godz. 7.33 
i  10.28 oraz kursów z  Rumi Dw. PKP 
w soboty o godz. 11.51, 12.51, 13.51, 14.51 

i 15.51, w niedziele i święta o godz. 9.11, 
12.06, 13.01, 13.51, 14.51 i 15.51.
2. od 11 czerwca 2019 r., zmienione zo-
staną rozkłady jazdy linii 146, 173 i N65:
•	 Kursy	 linii	 146	 z  Rewy	 wykonywane	

w dni powszednie o godz. 4.38 i 5.12 
zostają przyspieszone o  8 minut, 
w  celu umożliwienia przesiadki na 
inne linie w  Gdyni oraz na pociągi 
SKM do Gdańska na stacji Gdynia 
Główna.

•	 Kursy	 linii	 146	 z  Rewy	 wykonywa-
ne w  dni powszednie o  godz. 9.28, 
10.28, 11.28, 12.34, 13.34, 14.34, 15.34 
i 17.44 zostają przyspieszone o 2 mi-

nuty, w celu ułatwienia przesiadki na 
autobusy linii 173 do Rumi.

•	 Kursy	 linii	 146	 i  173	z Gdyni	do	Rewy	
w godz. 7.30 – 14. Zostają opóźnione 
do 2 minut, w  celu ułatwienia prze-
siadek z innych linii.

•	 Uruchomione	 zostają	 dodatkowe	
kursy linii N65: o godz. 0.05 z Pogó-
rza Górnego do Rewy (kurs ten jest 
skomunikowany z  autobusem linii 
N10 z Dworca Gł. PKP w Gdyni o godz. 
23.45) oraz o  godz. 0.36 z  Rewy do 
Pogórza Górnego (kursy ten jest tak-
że skomunikowany z autobusami linii 
N10 do Śródmieścia Gdyni).
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W  dniu 19 maja 2019  r. miało miejsce oficjalne otwarcie 
nowych terenów rekreacyjnych Gminy Kosakowo w  Pogó-
rzu. Tego dnia odbył się dla naszych mieszkańców Sportowy 
Piknik Rodzinny pełen atrakcji, gier, zabaw i  nagród przede 
wszystkim dla najmłodszych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Ko-
sakowo Marcin Majek, Zastępca Wójta Marcin Kopitzki oraz 
Prezes Zarządu Euro Styl S.A. Mikołaj Konopka – Partner 
główny i  Sponsor wydarzenia wraz z  Ewą Nowicką Dyrekto-
rem Sprzedaży Euro Styl S.A., Magdaleną Reńską Członkiem 
Zarządu Euro Styl S.A., Radosławem Serockim Wiceprezesem 
Zarządu Euro Styl Construction i  Filipem Nawratil Zastępcą 
Dyrektora ds. technicznych Euro Style Constraction.

Cieszymy się wszyscy z otwarcia nowoczesnego wielofunk-
cyjnego terenu rekreacyjnego, z  którego korzystać mogą 
wszyscy mieszkańcy gminy. Boisko wielofunkcyjne, mini skate 
park, plac zabaw oraz siłownia plenerowa to niektóre atrakcje 
otwartego w ubiegłą niedzielę przy ulicy Kościuszki w Pogórzu 
terenu.

Projekt zrealizowany został dzięki współpracy gminy Ko-
sakowo z firmą Euro Styl, wykonawcą osiedla Beauforta oraz 
dzięki zaangażowaniu i  inicjatywie Radnego Adama Fajksa. 
Deweloper zabezpieczył w  swoich zasobach teren pod inwe-
stycję i ją wykonał. Teraz został nieodpłatnie przekazany gmi-
nie Kosakowo i mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy 
gminy.

W  trakcie pikniku odbył się turniej piłki nożnej, w  którym 
udział wzięły drużyny Sztormu Kosakowo oraz jedna drużyna 
Lidera Dębogórze. W  tym miejscu dziękujemy Panu Piotrowi 

Otwarcie Nowych Terenów Rekreacyjnych Gminy Kosakowo  
podczas Sportowego Pikniku Rodzinnego 19.05.2019 r.

Fosowi – wiceprezesowi klubu Sztorm Kosakowo za pomoc 
w organizacji turnieju. Uczestnicy Pikniku mieli okazję wziąć 
udział w warsztatach crossfit prowadzonych przez Pawła Pie-
trzaka i  Paulinę Borcowską – trenerów i zawodników crossfit 
w  kategorii ELITE w  Polsce. Odbyły się wyjątkowe warsztaty 
dla dzieci i  dorosłych z  nauki jazdy na rolkach, deskorolkach 
i BMXach prowadzone przez szkółkę Roll4All. W bogatym pro-
gramie imprezy pojawił się też pokaz street dance w wykona-
niu szkoły tańca ENZYM Studio. Oczywiście nie zabrakło ani-
macji dla najmłodszych w wykonaniu przezabawnego klauna, 
były ogromne bańki mydlane, darmowa lemoniada, foodtracki 
i wiele wiele innych atrakcji w rytm muzyki miksowanej przez 
Dja.

Nad całością przygotowań i  przebiegiem imprezy czuwali 
Anna Padée kierownik ref. ds. sportu, turystyki i rekreacji wraz 
z Grzegorzem Braszką z Urzędu Gminy Kosakowo oraz Bartosz 
Podgórczyk Dyrektor Działu Marketingu Euro STYL wraz z Woj-
ciechem Pizoniem Kierownikiem Projektu w Dziale Marketingu 
Euro STYL.

Dziękujemy naszemu Partnerowi i Sponsorowi Głównemu. 
Dziękujemy również Straży Gminnej oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Kosakowa za pomoc w zabezpieczeniu imprezy.

Cieszymy się, że mieszkańcy gminy tak licznie przybyli na 
nasz Piknik, życzymy wszystkim Państwu samych miłych chwil 
spędzanych na sportowo w gminie Kosakowo.

W tym miejscu zwracamy się do Państwa z gorącym ape-
lem i prośbą – dbajmy wszyscy o to, aby takie miejsca były cały 
czas piękne, czyste i zadbane, nie śmiećmy i nie niszczmy, aby 
służyły nam jak najdłużej i były wizytówką naszej Gminy.
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Spotkania Chóralne
2 czerwca br. w  Domu Kaszubskim w  Dębogórzu miały 

miejsce kolejne, już XIV Spotkania Chóralne, zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” 
przy wsparciu finansowym Wójta Gminy Kosakowo i  Staro-
stwa Puckiego. Ciekawy i  interesujący program pokazało 9 
zespołów, w  tym 2 dziecięce. Spotkanie zakończył wspólny 
śpiew ballady „Dawny czas”. Dzięki pięknej pogodzie dopisała 
także publiczność. Dziękuję członkom chóru i  dyrygentowi 
– Pawłowi Nodzakowi za ogromne zaangażowanie w organi-
zację imprezy, dzięki któremu przebiegła ona w miłej i przyja-
znej atmosferze. Hildegarda Skurczyńska - prezes.

Po raz XVIII odbył się w Checzy Nordowych Kaszubów Fe-
stiwal   Piosenki   Morskiej „Jantarowi  Bot”. Piosenka morska 
jest nam   Kaszubom   z  racji   położenia   i   pracy   wykonywa-
nej przez rybaków bardzo bliska. Spotkania wielu   artystów   
sprzyjają integracji między członkami zespołów. Jury ocenia-
jące to  Weronika  Korthals-Tartas - absolwentka dyrygentu-
ry  i  wokalistyki  w Akademii Muzycznej  w Gdańsku  oraz  Je-
rzy Włudzik - miłośnik  śpiewu, piosenki  kaszubskiej oraz wójt  
gminy  Marcin Majek. Dzięki  dofinansowaniu  z Urzędu  Gminy  
Kosakowo i Starostwa Puckiego   mogliśmy   nagrodzić finan-
sowo wykonawców. Każdy   uczestnik otrzymał   nagrody   po-
cieszenia i   dyplom. Panie z Koła Gospodyń przygotowały  dla 
wszystkich poczęstunek. Dziękujemy wszystkim za przybycie. 

Oddział  Zrzeszenia  w czerwcu był na wyjeździe integracyj-
nym  we Wrocławiu, Pradzie i Kutnej Horze. Promowaliśmy Ka-
szuby   nosząc szalik 
z napisem i podarowa-
liśmy go przewodniko-
wi. Powiedział, że on 
równie będzie promo-
wał  Kaszuby   zapra-
szając mieszkańców 
Republiki Czeskiej   do   
odwiedzenia   naszej   
małej  Ojczyzny. 

Wakacje rozpo-
czynamy   warsztata-
mi  dla  dzieci, które 
odbędą się na począt-
ku lipca w Checzy.

Z życia Zrzeszenia  
Kaszubsko-Pomorskiego oddz. Dębogórze-Kosakowo

Rozstrzygnięcie konkursu  
„Piękna Wieś Pomorska 2019” – etap gminny 

Konkurs odbył się w dwóch  kategoriach „Wieś” i „Zagroda”.  
Do udziału w konkursie w kategorii „Wieś” zgłosiły się trzy wsie: 
Pierwoszyno, Rewa i Dębogórze. Zwycięzcą została wieś Dę-
bogórze. II miejsce ex aequo zajęły wieś Pierwoszyno i Rewa. 
W kategorii „Zagroda” udział wzięła Zagroda Państwa Ryszarda 
i  Mirosławy Lipkowskich z  Dębogórza, która zajęła I  miejsce 
w tej kategorii.

Z ŻYCIA SOŁECTW

W dniu 10 sierpnia br. o godzinie 10:00 odbędą się już po raz 
VIII SOŁECKIE REGATY w  Mechelinkach zapraszamy wszyst-
kich Sołtysów Gminy Kosakowa o  zgłaszanie swoich drużyn 
każdego Sołectwa do Sołtysa Dębogórza do dnia 31 lipca br. 
Organizatorami są Wójt Gminy Kosakowa, Prezes Stowarzy-
szenia Sołtysów Gminy Kosakowa oraz Stowarzyszenie Port 
Mechelinki. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w RE-
GATACH.

W  dniu 20 lipca br. od godz. 10:00 do 12:00 nad Stawem 
w  Dębogórzu odbędą po raz kolejne Rodzinne Zawody Węd-
karskie nad Stawem w  Dębogórzu, zawodnicy będą walczyć 
o  Puchary Wójta Gminy Kosakowa, Księdza Kanonika Kosa-
kowa oraz o  Prezesa Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kosa-
kowa, zapisywać się można tylko do dnia 15 lipca pierwszeń-
stwo mają mieszkańcy Dębogórza. Zapraszamy wszystkich do 
wzięcia udziału.

W dniu 8 czerwca br. nad stawem w Dębogórzu odbyły się 
RODZINNE ZAWODY WĘDKARSKIE udział wzięło 15 zawodni-
ków. W  tym samym dniu późniejszym terminie nad stawem 
odbyły się drugie zawody dla Seniorów udział w  zawodach 
wzięło 21 zawodników amatorów, wszyscy walczyli o  Puchar 
Przewodniczącego Koła Polskiego Związku Emerytów Renci-
stów i  Inwalidów, Puchar za I  miejsce otrzymał Domysławski 
Jan z Dębogórza, II miejsce zajął Adamczyk Jan a III miejsce 
Jabłoński Henryk. Każdy zawodnik złowioną rybkę zabrał do 
domu, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, nad zawodami 
czuwał Sędzia Główny Krzysztof Janik,po zakończeniu zawo-
dów był poczęstunek kawa / herbata i słodkości.
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

COOL-TURALNE WAKACJE  
Z KOSAKOWSKIM CENTRUM KULTURY 

Kosakowskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza dzieci na Cool- 
turalne wakacje.W  okresie 15.07- 19.07.2019r. w  godz.10.00- 13.00. Pro-
jekt dedykowany dzieciom z gminy jak i przebywającym w okresie waka-
cyjnym w gminie Kosakowo.

Spotkania z  „cool- turą” odbywać się będą w  różnych miejscach na 
terenie gminy Kosakowo.
dzień 1 – Rewa – plaża „Morska przygoda” tego dnia będzie ogłoszony kon-
kurs wśród dzieci biorących udział w  projekcie pt. Poszukiwacze skar-
bów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.07 w Mechelinkach ostatniego 
dnia projektu.
dzień 2 – Dębogórze Wybudowanie – świetlica sołecka „Dziki zachód‘’ 
dzień 3 – Kazimierz – świetlica sołecka „Leśna przygoda ‘’ wizyta w mu-
zeum Pod Dębową Górą 
dzień 4 – Dębogórze – Dom Kaszubski ( staw ) „Zaczarowany świat muzyki’’ 
dzień 5- Mechelinki – świetlica,plaża ( scena letnia ) „Ahoj Przygodo‘’ roz-
strzygnięcie konkursu pt. Poszukiwacze skarbów.
Zapisy: aldona@kulturakosakowo.pl kontakt@kulturakosakowo.pl oraz 
pod nr tel. 58 620 06 95 
Szczegóły na FB kulturakosakowo.pl www.kulturakosakowo.pl

Dzień Dziecka w Gminie Kosakowo
W  niedzielę 2 czerwca br. obchodziliśmy Gminny Dzień 

Dziecka w  Centrum Sportowym w  Kosakowie. Na najmłod-
szych mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Wydarzenie 
rozpoczął teatrzyk edukacyjny pt. Ważne numery, którego 
kontynuacją był pokaz zorganizowany przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w  Kosakowie. Dla dzieci został udostępniony wóz 
strażacki, można było do niego wejść i  wszystko obejrzeć 
z bliska. Warsztaty dla dzieci przygotowały, Kosakowskie Cen-
trum Kultury pn. „Zaczarowany świat koralików”, jak i Bibliote-
ka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie. Nie zabrakło 
dmuchanego placu zabaw, pokazu baniek mydlanych, oraz 
wielu gier, zabaw, konkursów oraz konkurencji sportowych 
przeprowadzanych przez kluby sportowe z  Gminy Kosakowo 
takie jak: Stowarzyszenie Port Mechelinki, UKS Lider Dębo-
górze i Sztorm Kosakowo. Bardzo dziękujemy instruktorom za 
przygotowanie wspaniałych atrakcji i  konkurencji dla dzieci. 
Podczas trwania festynu dzieci miały również możliwość za-
bawy z Leonardo School, który przygotował ciekawy program 
z  językiem angielskim. Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
stanowisko Stena Line, gdzie pokaz wielkich baniek mydla-

Dnia 14 czerwca br. miało miejsce zakończenie kolejnego 
sezonu zajęć pt. Fairy Tales. Baśnie z różnych stron świata. 
W trakcie cotygodniowych spotkań 10 osobowa grupa dzieci 
spotykała się aby poznać i  posłuchać baśni, bajek i  legend 
z elementami języka angielskiego. Podczas zajęć uczestnicy 
tworzyli również prace plastyczne związane z tematem da-
nego dnia jak i poznawali kulturę i obyczaje innych narodów 

nych i szczudlarz przyciągali skutecznie zgromadzone dzieci.
Zarówno pogoda jak i  frekwencja dopisała. Dziękujemy 

wszystkim rodzicom, którzy przybyli licznie wraz z pociechami 
za udział w festynie i zapraszamy za rok.

Dziękujemy sponsorom nagród: Sklep Wielobranżowy „Ka-
sia” w  Kosakowie, Sklep Spożywczo- Przemysłowy Elżbieta 
Chęcińska w  Pierwoszynie, Pizzeria IL PIRATA w  Kosakowie, 
Oriflame, Avon.

Szczególne podziękowania dla firmy PEKO, Straży Pożar-
nej, Stena Line, Leonardo School i TV Kosakowo.

przez pryzmat literatury. Zajęcia z literaturą dziecięcą nio-
są również duży element wychowawczo-społeczny. Morał 
wynikający z bajki, pozwala dzieciom na zrozumienie i oce-
nienie postępowanie bohatera lub sytuacji przedstawionej 
w dziele literackim. Zapraszamy od września chętne dzieci 
do uczestnictwa w baśniowej przygodzie. Projekt dla dzieci 
w wieku 6-11.

Zakończenie zajęć Fairy Tales From Around the World  
w świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze
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XVI Uroczystość w Ogólnopolskiej  
Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie

Odsłonięto tablice pamiątkowe w  Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Rewie:

St. mechanik okrętowy inż. Władysław Milewski – ur. 
24 stycznia 1903 r. w  Grzybowie (powiat Ciechanów); brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. w 201. Pułku 
artylerii polowej. Po zakończeniu działań bojowych ukończył 
Wydział Mechaniczny Szkoły Morskiej w  Tczewie, uzyskał 
również tytuł inżyniera budownictwa okrętowego Politech-
niki Gdańskiej. W  latach 1923-1936 pracował na statkach 
morskich na różnych stanowiskach, nadzorował budowę 
statków w stoczniach duńskich, a w latach 1934-1935 budo-
wę statku pasażerskiego m/s Piłsudski. W latach 1937-1939 
pracował na lądzie m.in. jako inspektor techniczny w Żeglu-
dze Polskiej i Polsko-Brytyjskim Towarzystwie Okrętowym. 
Walczył do 19 września 1939 r., do ostatniego dnia walk na 
Kępie Oksywskiej. Do dnia 28 marca 1945 r. więziony w róż-
nych obozach, został oswobodzony przez armię brytyjską. 
Wyjechał do Londynu, gdzie podjął pracę w Bałtyckiej Spół-
ce Okrętowej. W okresie powojennym zajmował stanowiska 
głównego inżyniera w  Gdynia America Line oraz główne-
go mechanika w  Centralnym Zarządzie Polskiej Marynarki 
Handlowej w Gdyni. W latach 1958-1969 był dyrektorem Pol-
skiego Rejestru Statków, a w roku 1970 pracował w Hawanie 
przy budowie tamtejszej stoczni. Autor licznych artykułów 
specjalistycznych oraz książki Na morzu i na lądzie, współ-
autor książki Na morze po chleb i  przygodę. Odznaczony 
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski. Zmarł 29 maja 1984 r. w Sopocie. 

Kmdr p.por. Tadeusz Gorazdowski – ur. 3 kwietnia 1907 r. 
w  Sartanie (dziś dzielnica Mariupola w  obwodzie doniec-
kim), ale rodzice wkrótce przenieśli się do odrodzonej Pol-
ski, zamieszkując w Choszczówce pod Warszawą. Ukończył 
Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej w Toruniu oraz kurs 
w prestiżowej Ecole d’Application des Enseignes de Vaisse-
au we Francji. Oficer Marynarki Wojennej RP, dowódca czte-
rech niszczycieli pływających pod polską banderą w czasie 
II Wojny Światowej. Zasłynął wśród polskich dowódców tym,  
iż żaden z dowodzonych przez niego okrętów nie zatonął, 
nigdy nie stracił również ani jednego członka załogi. Dowo-
dzony przez niego ORP Piorun wziął udział w  trzech waż-
nych akcjach ostatniego roku wojny: w bitwie pod Ushant, 
w  której 10. Flotylla Niszczycieli rozgromiła zespół nisz-
czycieli niemieckich, w  zatopieniu dwóch trałowców nie-
mieckich koło Jersey oraz w ataku polskich jednostek na 
niemiecki przerywacz zagród minowych Sperrbrecher. Po 
przekazaniu dowództwa Pioruna swemu następcy nie wró-
cił już do służby na morzu, zajmując się pracami Biura Hi-
storycznego Polskiej Marynarki Wojennej. Z chwilą rozwią-
zania Polskich Sił Zbrojnych wstąpił do Polskiego Korpusu 
Przysposobienia i Rozmieszczenia. Mając kwalifikacje ka-
pitana żeglugi wielkiej zajął się organizacją rybołówstwa 

morskiego w Gambii i Hongkongu. Po kilku latach wyemi-
grował z  rodziną do Kanady. Odznaczony m.in. Srebrnym 
Krzyżem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych. Zmarł 
25 listopada 1968 r. 

Kpt. ż. w. Stefan Gorazdowski – ur. 5 lutego 1911 r. w Sar-
tanie, młodszy brat Tadeusza, kapitan żeglugi wielkiej, wy-
kładowca Państwowej Szkoły Morskiej, komendant Daru 
Pomorza. Był dyrektorem Głównego Urzędu Zaopatrywania 
Armii Polskiej Do wybuchu wojny pływał na Darze Pomorza, 
jednocześnie studiując zaocznie na Wydziale Prawno-Eko-
nomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. W sierpniu 1939 r. 
został zmobilizowany z  przydziałem do 2 Batalionu Strzel-
ców w  Tczewie. W  marcu 1940 r. podjął udaną ucieczkę  
z Polski poprzez Węgry, Jugosławię i Włochy do wojsk pol-
skich we Francji. Odkomenderowany z wojska do dyspozycji 
Marynarki Wojennej, został skierowany do Północnej Afryki. 
Tam objął dowództwo ORP Iskra i szczęśliwie doprowadził 
tę jednostkę do Gibraltaru. W  sierpniu 1940 r. skierowano 
go do Związku Armatorów Polskich, w którym pełnił funk-
cję syndyka, aktywnie włączając się w  rozwiązywanie 
problemów marynarzy, armatorów, Polskiego Komitetu 
Transportowego oraz związków zawodowych. Brał udział  
w  tworzeniu jednolitego centralnego systemu ewidencji 
marynarzy i oficerów, jak również organizacji opieki lekar-
skiej dla ludzi morza. Po zakończeniu działań wojennych 
na własne żądania został zwolniony ze służby w  Marynar-
ce Wojennej i  powrócił do Polski, zgłaszając się do pracy 
w  Państwowej Szkole Morskiej w  Gdyni. Odznaczony m.in. 
Krzyżem Walecznych oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności 
1945. Autor książek oraz licznych publikacji specjalistycz-
nych, w których dzielił się bogatym doświadczeniem prak-
tycznym. Zmarł 1 lutego 1962. 

Jan Klein – ur. 5 stycznia 1851 r. w Rewie. Pierwsze do-
świadczenie morskie zdobywał zapewne u  ojca, w  wieku 
około 18 lat po raz pierwszy zamustrował się jako chłopiec 
okrętowy na żaglowcu płynącym z  Gdańska do Hambur-
ga. Pływając na żaglowcach oceanicznych uzyskał patent 
szypra. Około 1883 r. powrócił do rodzinnej Rewy, zaku-
pił jednomasztowy żaglowiec Henrietta, eksploatowany 
– po przeprowadzeniu gruntownego remontu – głównie 
w  rejsach między Gdańskiem a  Puckiem. Wypływał rów-
nież do Królewca. Podstawowymi ładunkami przewożo-
nymi na Henrietcie był żwir i  piasek, którego odbiorca-
mi były gdańskie fabryki papy i  liczne firmy budowlane. 
Transportowano również trawę morską, kamienie i  zbo-
że, dostarczane furmankami z  majątków w  Rzucewie  
i Osłoninie oraz drewno z Puszczy Darżlubskiej. Jan Klein 
miał jedenaścioro dzieci, w tym sześciu synów, którzy idąc 
w ślady ojca wybrali zawód marynarza. W 1899 r. sprzedał 
swój żaglowiec Augustynowi Markowc. Współtworzył tra-
dycję kaszubskiej przybrzeżnej floty towarowej. Zmarł 31 
maja 1921 r.
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Wernisaż  
Elżbiety Bieńko-Kornackiej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

6 czerwca 2019 r. w  Bi-
bliotece Publicznej Gminy 
Kosakowo odbyło się uroczy-
ste otwarcie wystawy „Ma-
larstwo i  ceramika Elżbiety 
Bieńko Kornackiej”.

Na wernisażu zjawili się 
zaproszeni goście, przyjacie-
le i znajomi Autorki. Dyrektor 
Biblioteki Anna Paturej przy-
witała zgromadzonych miło-
śników sztuki, a  następnie 
przedstawiła Panią Elżbietę. 
Artystka natomiast opowie-
działa jak powstały prezen-
towane na wystawie prace, 
jakich użyła technik oraz co 
było inspiracją do ich powstania. W zamian otrzymała gromkie 
brawa od publiczności i piękne kwiaty od sympatyków swojej 
twórczości. A potem był czas na rozmowy w kuluarach, które 
uprzyjemniła degustacja pysznego tortu, truskawek i  innych 
smakołyków. Ekspozycja będzie czynna do 5 lipca br. w go-
dzinach pracy Biblioteki.

Projekcja filmu „Piaśnica”

Warsztaty plastyczne dla dzieci 
„Potrafię tworzyć, czyli jak dzięki 
książce możemy bawić się sztuką 

i rozwijać wyobraźnię”

Ponad 100 mieszkańców gminy Kosakowo uczestniczyło 
w piątek 14 czerwca br. w projekcji filmu „Piaśnica” w reżyse-
rii Mariusza Sławińskiego. Przypomnijmy, że film zrealizowany 
został przez Muzeum Piaśnickie w  Wejherowie przy finanso-
wym wsparciu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Spotkanie, które prowadził Michał Przysiecki, 
Radny Gminy Kosakowo, odbyło się – dzięki życzliwości i  za-
angażowaniu Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo – w Gmin-
nym Domu Kultury w Pierwoszynie. 

Do tematu niemieckiej zbrodni w  Piaśnicy wprowadził 
Krzysztof Dziadziuszko, pracownik Muzeum, który przedsta-
wił historię ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku oraz 
eksterminacji polskiej ludności w Lasach Piaśnickich. Następ-
nie głos zabrał Zygmunt Miszewski, historyk regionalista, który 
wspomniał o  kilku mieszkańcach gminy Kosakowo zamordo-
wanych w  Piaśnicy i  przedstawił życiorysy dwóch z  nich: ks. 
Jana Jakubowskiego oraz nauczyciela i kierownika szkoły po-
wszechnej w Pierwoszynie Jana Koszałki. Na projekcji filmu, 
co warto podkreślić, gościła córka i dwaj wnukowie J. Koszał-
ki. Posiadane przez rodzinę informacje wskazują, że został on 
aresztowany i wywieziony do Piaśnicy. Jego ciała jednak nigdy 
nie odnaleziono, najprawdopodobniej więc zostało spalone. 
Na jednym ze zbiorowych grobów rodzina postawiła symbo-
liczny krzyż. W  ten sposób chce pielęgnować pamięć o  ojcu 
i dziadku…

Po projekcji głos zabrał Sebastian Draga, mieszkaniec tej 
gminy, pasjonat historii, właściciel mobilnego muzeum oraz 

17 czerwca br. odbyło się ostatnie w  tym roku szkolnym 
spotkanie kreatywnych dzieci, które pod skrzydłami Pani Dag-
mary Wełnickiej uczestniczyły w  warsztatach pt.  „Potrafię 
tworzyć”. Przez cały rok dzieci spotkały się aż 30 razy i  fan-
tastycznie spędzały czas, rozwijając swe umiejętności. Dzię-
kujemy Pani Dagmarze za ten wspaniały wolontariat i... do 
zobaczenia po przerwie wakacyjnej!

bogatej kolekcji pamiątek związanych z  obroną Wybrzeża 
1939 r., rekonstruktor, odtwórca roli w filmie „Piaśnica”. Opo-
wiedział o  swoim udziale w  filmowej produkcji Muzeum Pia-
śnickiego, pracy na planie, jak również o swojej pasji, jaką są 
historia i rekonstrukcja historyczna.

Organizatorzy: Muzeum Piaśnickie, Radny Gminy Kosako-
wo Michał Przysiecki i  Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo 
dziękują wszystkim prelegentom oraz Mieszkańcom za zainte-
resowanie i tak liczny udział w wydarzeniu.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich posiadających 
wiedzę o tych, którzy zginęli w Lasach Piaśnickich (być może 
z relacji bliskich, znajomych lub sąsiadów), aby nawiązali kon-
takt z Muzeum Piaśnickim w celu przywrócenia na karty histo-
rii pamięci o ofiarach.
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Warsztaty z robotyki

Zakończenie roku 2018/2019 w Klubie Małego Czytelnika

Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo otrzymało grant 
z Urzędu Gminy  na przeprowadzenie warsztatów z robotyki dla 
dzieci i młodzieży. Jest to już kolejna edycja tych zajęć.

Warsztaty z  robotyki odbywały się w  Gminnej Bibliotece 
popołudniami w miesiącu maju. W sumie uczestniczyło w nich 
25. dzieci. Zainteresowanie było ogromne i rejestrację do grup 
zakończyliśmy już w  dniu otwarcia internetowych zapisów. 
Z  dotacji zakupiono zestawy robotów Edison. Dzieci mogły 
również korzystać z Ozobotów i Photonów, w które Biblioteka 
jest wyposażona. Staraliśmy się przeprowadzić zajęcia w spo-
sób ciekawy, demonstrujący wszystkie możliwości zestawów.

Za pomoc przy organizacji warsztatów dziękujemy współ-
prowadzącemu Jędrzejowi Parzuchowskiemu i pracownikom 
Biblioteki Publicznej w Kosakowie, na czele z panią Anną Patu-
rej. Zapraszamy do odwiedzania strony aktywnekosakowo.pl 
i  profilu na Facebooku, gdzie znajduje się pełna relacja wraz 
ze zdjęciami.

Za nami III Festiwal Twórczości dla Dzieci „Karuzela Sztu-
ki”,  którego inicjatorką i  pomysłodawczynią jest Agnieszka 
Stanek-Pacholczyk  (Projekt edukacyjny „Pajączek Łukasz”). 
Tegoroczna, dwudniowa impreza (24-25 maja 2019), odbyła się 
pod hasłem  „Kiedy babcia była wnuczką”  i  przeniosła nas do 
czasów naszych babć i  dziadków. Program tego wydarzenia 
został tak przygotowany, aby dziadkowie mieli okazję powró-
cić wspomnieniami do świata swojego dzieciństwa, a ich wnu-
ki mogły odczuć – choć trochę – atmosferę tamtych lat. Mamy 
nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili.

Organizatorzy (Projekt edukacyjny „Pajączek Łukasz”, 
Gminna Biblioteka oraz Kosakowskie Centrum Kultury) ser-
decznie dziękują wszystkim osobom i  instytucjom, które 
miały swój wkład w przygotowanie atrakcji na tegoroczny Fe-
stiwal:  Wójtowi Gminy Kosakowo, Starostwu Powiatowemu 
w Pucku, Firmie PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Firmie PUK PEKO 
z  Kosakowo, Fundacji Trefl, Stowarzyszeniu Port Mechelinki 
oraz Paniom: Jadwidze Piernickiej, Aleksandrze Krause, Jo-
annie Domańskiej z  Mafika Art., Ewie Narloch-Kerszka (pra-
cownia Grafija).

W  sobotnie przedpołudnie 15  czerwca 2019 r.  uroczyście 
zakończyliśmy kolejny  (już siódmy!)  rok działalności  Klubu 
Małego Czytelnika.  W tej edycji spotkaliśmy się 17 razy, a wła-
ściwie 34, gdyż przypominamy, że Klub składa się z  dwóch 
grup liczących łącznie 40 dzieci.

Za wytrwałe uczęszczanie na zajęcia, Klubowicze otrzymali 
wspaniałe nagrody, a wśród nich – poza oczywistym upomin-
kiem w  postaci fantastycznych książek, znalazły się pamięt-

niki. Pomysł na ich zakup powstał w  nawiązaniu do wystawy 
„Pamiętniki sprzed lat”, która aktualnie gości w  Bibliotece 
i  wzbudza wiele emocji u  naszych czytelników. I  choć na co 
dzień te wyjątkowe pamiątki znajdują się w zamkniętych ga-
blotach, Klubowicze mieli niepowtarzalną okazję dostać kilka 
z nich do ręki i przyjrzeć im się z bliska. Pragniemy tym samym 
zachęcić dzieci do  zakładania takich zeszytów wspomnień. 
Kilka osób już podczas naszego spotkania zdobyło swoje 
pierwsze wpisy. 

Po nagrodach przyszedł czas na słodki poczęstunek. Dzię-
kujemy mamom za pyszne ciasta i babeczki. Dziękujemy także 
wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach i za niesłabnącą 
chęć do wspólnego słuchania bajek.

Przed nami dwumiesięczna przerwa, podczas której dzieci 
będą cieszyły się słońcem i wakacjami, a bibliotekarki zajmą 
się tworzeniem ciekawych tematów i  scenariuszy zabaw na 
przyszły sezon.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas! Jednocześnie 
informujemy, że chętni będą mogli zapisywać swe pocie-
chy (w wieku 3-9 lat) począwszy od 19 sierpnia 2019 r. Jak co 
roku, decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż ilość miejsc jest ogra-
niczona. 

Do zobaczenia!

III Festiwal Twórczości dla Dzieci
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KOSAKOWSKI KLUB SENIORA

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Zakończenie semestru akademickiego w Kosakowskim Klubie Seniora

Zakończenie zajęć z językiem angielskim

XVIII Przegląd form tanecznych w Jastarni 

Kosakowski Klub Seniora informuje, że z dniem 15.06.2019 
zakończył się semestr akademicki. Na zakończenie Panie 
z  Klubu wystawiły się ze swoim unikatowym rękodziełem na 
stoisku podczas festynu „Z  Pogórza lato rusza”. Muszę przy-
znać, że dumna byłam z naszych klubowiczek, bo kram był nie-
zwykle zaopatrzony i cieszył się sporym zainteresowaniem.

Koniec semestru uczciliśmy 18 czerwca wspólnym grillem 
w Kosakowskim Centrum Kultury  w Rewie, gdzie dyrektor Kon-
rad Grygowski razem z  Aldoną Sokołowską przygotowali dla 
nas miejsce stawiając namioty zapewniające cień i stoły z ła-
wami. Na grillu uzgodniliśmy, że jednak szkoda byłoby tak długo 
się nie widzieć i na pewno pozostanę w kontakcie z całym to-
warzystwem klubowym organizując wakacyjne spotkania. 

Koordynator Kosakowskiego Klubu Seniora p. Sławka To-
maszewska zaprasza obecnych oraz przyszłych Seniorów na 
wycieczkę po Wejherowie z  przewodnikiem, która odbędzie 
się w połowie lipca. 

10 czerwca br. odbyło się ostanie spotkanie dedykowane 
seniorom uczęszczającym do Kosakowskiego Klubu Seniora. 
Cotygodniowe, poniedziałkowe zajęcia językowe nie tylko kon-
centrowały się na nauce angielskiego, ale również przybliżały 
słuchaczom kulturę krajów anglosaskich. W  trakcie godzin-
nego spotkania uczestnicy mieli możliwość poznać nie tylko 
zagadnienia gramatyczne, ale także słownictwo oraz zwroty 
językowe potrzebne do zagranicznych wyjazdów ułatwiające 
swobodne poruszanie się po świecie.

Serdecznie zapraszamy od września na nową odsłonę za-
jęć z językiem angielskim.

W  poniedziałek 10.06.2019 r odbył się XVIII przegląd form 
tanecznych w  Jastarni. Zespół Dębogórskie Kwiatki zajął 
1  miejsce w  kategorii zespołów ludowych. Pierwsze miejsce 
zajęła szkolna grupa taneczna Dance Art w  kategorii starsze 
formacje taneczne. Nasza solistka Agata Szefka zajęła 2 miej-
sce. GRATULUJEMY!

Kontakt: Koordynator Sławomira Tomaszewska tel. 798 179 
942, strona www.kks.fundacjafly.pl

Z WIZYTĄ U JUBILATÓW
Z okazji jubileuszy urodzin, sędziwych dziewięćdziesię-

ciolatków pani Marii Paczul i pana Lecha Półtoraka, miesz-
kańców naszej gminy odwiedzili: Zastępca Gminy Marcin 
Kopitzki oraz sołtys wsi Mosty Alina Merchel. Solenizan-
tom życzymy zdrowia i radości.

Zespół Szkolno-Przedszkolny i Schroniska 
Młodzieżowego w Dębogórzu



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 7/2019 13

XVIII GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
„ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII”Kaszëbsczé nótë 

29.05.2019 r. odbyła się 
już XVIII edycja konkursu, 
podczas którego piętnastu 
szkolnych mistrzów ortogra-
fii z całej Gminy Kosakowo 
zmagało się z zasadami pol-
skiej pisowni. Uczniowie ry-
walizowali ze sobą w dwóch 
grupach wiekowych: klasy 
IV - VI oraz kl. VII i VIII.Przed 
skupionymi uczniami - jak w 
kalejdoskopie - pojawiały się 
zagadki, krzyżówki, rebusy, 
wykreślanki, bierniki z -ą, ce-
lowniki z -om, do wyboru do 
koloru: -i/-ii/-ji, rz/ż, u/ó, h/
ch itp. itd. = setki pułapek or-
tograficznych.Mimo piętrzą-
cych się trudności, wyjątków 
i zawiłości uczniowie walczyli 
na bardzo wysokim i wyrów-
nanym poziomie.

GMINNYM MISTRZEM ORTOGRAFII w młodszej grupie wie-
kowej została czwartoklasistka JULIA ŚCIBOR z Dębogórza!

Kaszëbsczé nótë – prowadzenie Dębogórskie Kwiatki – 
uroczystości pod pomnikiem Antoniego Abrahama w  Gdyni 
100. rocznicy wyprawy Antoniego Abrahama na konferencję 
wersalską w  Paryżu.Z  udziałem: poseł Malgorzata Zwiercan, 
radnego województwa pomorskiego Aleksander Kozicki, Pre-
zydenta Wojciecha Szczurka, Przewodniczącej Rady Mista 
Gdyni Joanna Zielińska, Wiceprezydenta Gdyni Marek Łucyk, 
Szkoła Podstawowa nr 43 w  Gdyni, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny i SSM w Dębogórzu, Kaszubskie Forum Kultury, Jerzy 
Miotke, Andrzej Busler, Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”, 
Bogusław Danuta Matuszewscy.

SPORT

I Bieg Przełajowy z Przeszkodami  
w Koszarach Pierwoszyńskich za nami 26.05.19 r.

Za nami kolejna niezapomniana impreza. Tym razem spo-
tkaliśmy się w wyjątkowym dniu – Dniu Matki (26.05) w Pierwo-
szynie. Forma biegu inna niż zawsze, łącząca bieg przełajowy 
z elementami survivalu. Każdego z uczestników czekała bar-
dzo wymagająca 4 kilometrowa trasa, z licznymi przeszkoda-
mi do pokonania w Koszarach Pierwoszyńskich.

Zawodnicy rywalizowali w  klasyfikacji OPEN miejsca I-III 
kobiet i mężczyzn, oraz klasyfikacji mieszkańców Gminy Kosa-
kowo miejsca I-III  kobiet i mężczyzn.

W kategorii Kobiet zwyciężyła Kinga Tomaszewska z Gdy-
ni (czas: 17:56), drugie miejsce zajęła Anna Jagoda z  Rumi, 
a  na trzeciej pozycji uplasowała się Wioleta Syldatk z  Mści-
szewic. Mężczyźni: I miejsce Ireneusz Sywanczyk z Gdańska 
(czas: 15:00), II miejsce Paweł Cybula z Kazimierza (I w Gmi-
nie Kosakowo)  i III miejsce Mariusz Kamiński z Kosakowo (II 
w Gminie Kosakowo).

W  kategorii Gminy Kosakowo wśród kobiet zwyciężyła 
Katarzyna Gogulska-Nowak z Suchego Dworu,   II miejsce to 
Sylwia Cze-Ga z Dębogórza,  III miejsce Agata Kochanek z Dę-
bogórza. Mężczyźni z Gminy Kosakowo okazali się też liderami 
w klasyfikacji generalnej, dlatego Panowie Cybula i Kamiński 
byli klasyfikowani w ważniejszej – generalnej klasyfikacji, dzię-
ki czemu więcej Panów mogło odebrać nagrody w  kategorii 
Gminy Kosakowo, a są to: na miejscu I Marcin Pustówka z Dę-
bogórza, pozycja II Andrzej Nowak z Suchego Dworu i miejsce 
III to Krzysztof Filip z Dębogórza.

Każdy z  uczestni-
ków przekraczający li-
nię mety otrzymał spe-
cjalnie przygotowany 
na tę okoliczność me-
dal oraz słodki upomi-
nek z okazji Dnia Matki 
dla każdej z  Pań. Na 
najlepszych w  swoich 
kategoriach czekały 
nagrody rzeczowe od 
Wójta Gminy Kosako-
wo, wręczane przez 
kierownika Referatu 
ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji Annę Padée, oraz Grzegorza 
Braszkę z Urzędu Gminy Kosakowo.

/Osoby, które nie spodziewały się otrzymania nagrody i nie 
dotrwały do dekoracji, zapraszamy po odbiór nagród do siedzi-
by Referatu ds. sportu, turystyki i rekreacji w Urzędzie Gminy 
w Kosakowie piętro II, p. 255, ul. Żeromskiego 69, w godz. pra-
cy urzędu/

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i stworze-
nie tak niezapomnianej atmosfery w  duchu fair play i  dobrej 
zabawy. To Wy tworzycie tak wspaniałą otoczkę biegów, które 
organizujemy. Dziękujemy za pomoc pracownikom PEKO i fir-
mie ICC-TIME.



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 7/201914

Grad medali na  Powiatowych  
Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce w Pucku

7 czerwca 2019 roku   zakończyły się 2-etapowe Mistrzo-
stwa Powiatu Puckiego w  Lekkiej Atletyce w  kategorii U-12, 
U-13 i U-14. Licznie reprezentowani sportowcy z Pogórza zdo-
byli w tej imprezie rekordową( na tym szczeblu) w historii szko-
ły ilość medali. Nasi młodzi lekkoatleci aż 46 razy stawali na 
podium z czego 21 razy na jego najwyższym stopniu z tytułem 
MISTRZA POWIATU. 

Najbardziej wartościowe wyniki uzyskali:  w rzucie piłeczką 
palantową WIKTORIA KOHNKE (U-12) - 41 m, w biegu na 300 m. 

ZOSIA WOJCIECHOWSKA   
48.8 s U-14, JULIA BA-
NASZAK 52.2 s i  ALICJA 
MACH 53.3 s U-12,w sprin-
cie na 60 m. KLARA IWOŁA 
U-12 8.9 s. w  skoku w  dal   
ANIA KRYTENKO U-13  4.35 
cm i  AMELIA HIRSZ U-12 
4.09 cm, w biegu na 300 m 
chłopców KRYSTIAN PIO-
TROWSKI U  -13 47.7 s.   Wszyscy w/w  będą reprezentowali 11 
czerwca br. powiat pucki na zawodach   wojewódzkich DYSK 
POMORSKI 2019. 

Reprezentacja Pogórza w  klasyfikacji zespołowej zdoby-
wając 155 pkt. zajęła pierwsze miejsce w rywalizacji zespoło-
wej przed Puckiem i Mieroszynem.

Autorami sukcesu i medalistami byli również: U-13 i 14: K. 
KĄTNA, M. KRAJEWSKA, O.PILARSKA, K. ROJEK, I. KŁOSIŃ-
SKA, B. CHWEDYNA, K. IWANOWICZ, M. TOMCZAK, Z. PRZYBY-
ŁOWSKA, F. GRZYBEK, T. WOJCIECHOWSKI, W. SKRUNDŹ, W. 
SULEWSKA, M. TWAROWSKA,  U-12: J. KLIMEK, B. KOSIDŁO, 
N. KŁOSIN, K. ŁAPKA, T. GAPIŃSKI, Z. ZALEŚNA, J. KOHNKE, 
M. KOŃCZAL, P. PILARSKI. 

Takiego potencjału lekkoatletycznego w  naszej gminie 
jeszcze nie było i warto zrobić wszystko, żeby ich rozwój prze-
biegał właściwie. Szybka realizacja planowanej budowy sta-
dionu lekkoatletycznego z całą pewnością pomoże realizować 
coraz  wyżej stawiane sportowe cele. GRATULUJEMY! 

MISTRZOSTWO POLSKI  
SKOCZKA POGÓRZE

26 kwietnia br. w  Kamionie koło Warszawy odbyły się 
organizowane przez Centralny Szkolny Związek Sporto-
wy,Drużynowe Mistrzostwa Polski w  Biegach Przełajowych 
w  kategorii Szkół Podstawowych i  Ponadpodstawowych. 
Do rywalizacji przystąpiło ponad 800 zawodniczek i zawod-
ników z  terenu całego kraju. Wszystkie startujące zespoły 
musiały wcześniej zwyciężyć na szczeblu gminnym, powia-
towym i wojewódzkim, co biorąc pod uwagę ilość i zaanga-
żowanie startujących zawodników było nie lada wyczynem. 
Po uroczystym otwarciu tej najbardziej prestiżowej imprezy 
lekkoatletycznej w Polsce w okresie wiosennym, grupa (U-
14) przystąpiła do rywalizacji sportowej. Bardzo wymaga-
jąca (piach i  podbiegi ) ponad 1000 metrowa trasa biegu, 
w  30 stopniowym upale była dużym wyzwaniem nawet dla 
dobrze przygotowanych biegaczek. Siedmio osobowy ze-
spół z Pogórza od samego początku zaczął konsekwentnie 
realizować założoną wcześniej taktykę. Do połowy dystan-
su wszystkie lekkoatletki Skoczka biegły w czołówce staw-
ki. W drugiej części dystansu, aż 4 z nich zdołały utrzymać 
forsowne tempo biegu, a  najlepszym finiszem popisała się 
ANNA KRYTENKO wbiegając na metę jako trzecia zawod-
niczka mistrzostw. Tuż za Anią linię mety przekroczyła JULIA 
PILARSKA,a kolejne: OLIWIA PILARSKA, MILENA TWAROW-
SKA, IGA KŁOSIŃSKA, ZOSIA WOJCIECHOWSKA i  JULIA 
ZDUŃCZYK zajmowały wysokie, punktowane miejsca. Łącz-
nie Pogórze zdobyło 80 punktów i wyprzedzając o 12 punk-

tów drugi, a o 22 trzeci zespół zdobyło tytuł MISTRZA POLSKI 
w DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 2019. Repre-
zentantki gminy KOSAKOWO, uczennice SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ w  POGÓRZU i  zawodniczki SKOCZKA jeszcze raz 
udowodniły, że potrafią biegać i... zwyciężać. Jestem w peł-
ni usatysfakcjonowany postawą dziewcząt. To największy 
sukces na naszej sportowej drodze i  mam nadzieję, że nie 
ostatni. Ja odpowiadam za ich formę, pani Ola Salamon za 
odpowiednią atmosferę a one muszą zrobić resztę - powie-
dział trener Wojciech Niemkiewicz. Dziękujemy Dyrektorowi 
Szkoły w Pogórzu, Wójtowi naszej gminy i zawsze przychyl-
nemu Referatowi Sportu, za pomoc finansową w  realizacji 
tego wyjazdu i naszych sportowych pasji.
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Między meczami w Lotyniu
Na zaproszenie Sołectwa w Lotyniu, a dokładnie Pani Kin-

gi Lewandowskiej byliśmy w piękny majowy weekend w Wiel-
kopolsce na Turnieju Piłki Nożnej Szóstek. Wyjazd na turniej 
to godzina 4:50 rano, zawodnicy mieli kilka godzin drzemki 
w  busie nim dotarliśmy na zawody. Ta podróż to czar miłych 
wspomnień dla trenera Andrzeja Zawadzkiego, który właśnie 
pochodzi z Wielkopolski. Podopieczni trenera mogli zobaczyć 
między innymi gdzie trener uczęszczał do szkoły, na jakim bo-
isku zaczynał zabawę z  piłką nożną i  wiele innych zakątków 
wspomnień. Oj serduszko chyba trenerowi biło mocniej przy 
okazji wspomnień, opowiadanych przy okazji turnieju.

Na miejscu bardzo mile zostaliśmy przyjęci przez organi-
zatorów bo jako jedyni przyjechaliśmy z tak daleka. Wiosenny 
Turniej w  Lotyniu był rozgrywany w  dwóch kategoriach wie-
kowych: do lat 16 i  open. Nasz zespół oczywiście grał w  tej 
pierwszej juniorskiej kategorii. Nie wynik był tu najważniej-
szy lecz sam udział i super zabawa. Najlepszym zawodnikiem 
i  zarazem strzelcem został zawodnik naszego klubu Kacper 
Zwierzchowski. Oczywiście jak zawsze były robione przekazy 
z turnieju Live, na naszej stronie FB, na którą przy okazji za-
praszamy. I  tam dowiecie się obszernych szczegółów co do 
turnieju, plus foto relacje.

W drodze powrotnej w ramach, że pogoda była piękna i hu-
mory dopisywały, odwiedziliśmy mini zoo i  jego zakątki, rów-
nież i o tej wizycie w zoo dowiecie się z live na FB i foto relacji.

Serdeczne Podziękowania od drużyny UKS Lider Dębogó-
rze kierujemy na ręce: Pani Sołtys Sołectwa Lotyń Kingi Le-
wandowskiej, Rady Sołectwa w  Lotyniu, Burmistrza Miasta 
i  Gminy Pana Andrzeja Jasiłka i  Pana Włodzimierza Choro-
szewskiego. Dziękujemy przede wszystkim za zaproszenie do 
Wielkopolski na Turniej.

Zabawa była przednia, pogoda wspaniała, emocji piłkar-
skich co niemiara. Dziękujemy wszystkim organizatorom za, 
uhonorowanie i ugoszczenie naszej drużyny, było nam bardzo 
miło spędzić czas razem z Wami. Pozdrawiamy gorąco: Sztab 
Szkoleniowy i Prezes UKS Lidera Dębogórze Andrzej Zawadzki.

Zakończenie sezonu piłkarskiego 2018/2019 
w Sztormie Kosakowo

16 czerwca br. na boisku przy Złotych Piaskach miało miej-
sce zakończenie piłkarskiego sezonu 2018/2019 w Kosakowie. 

Prezes Sztormu Kosakowo Antoni Wica w  towarzystwie 
Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy Kosakowo Andrzeja Śliwińskiego miał okazję po-
dziękować za pracę zawodnikom, trenerom oraz osobom za-
angażowanym w działalność klubu, w szczególności dla: Prze-
mysława Ronkowskiego (V liga) – najlepszego strzelca drużyny 
sezonu 2018/2019, Aleksandra Palucha (V liga) – wyróżnionego 
zawodnika sezonu 2018/2019, Mateusza Mallek (Junior B) – za 
duże umiejętności bramkarskie, kulturę osobistą i zaangażo-
wanie na treningach, Filipa Szpury (rocznik 2006) – za wysoki 
poziom sportowy, Maksa Domaszka (rocznik 2006/07) – najlep-
szego strzelca i zawodnika sezonu, Marcela Kończala (rocznik 
2008) – za duży postęp sportowy, wszechstronność i zaanga-
żowanie na treningach, Nikodema Kołakowskiego (rocznik 
2009) – za duży postęp i zaangażowanie na treningach, Igora 
Łykowskiego (rocznik 2010) – za wzorową postawę i zaangażo-
wanie oraz rozwój umiejętności piłkarskich.

Ponadto za pracę trenerską oraz reprezentowanie Klubu, 
dla trenerów: Aleksandra Cybulskiego (trenera pierwszego 
zespołu), Pawła Formelli (za działalność na rzecz Klubu oraz 
Gminy Kosakowo), Adriana Niewiadomskiego (za osiągnięcia 
sportowe oraz działalność na rzecz Klubu), Michała Michal-
skiego, Michała Molędy, Adama Mackiewicza, Macieja Filipa, 
Piotra Denca, Tomasza Gródka, asystentów trenerów: Błaże-
ja Białka, Damiana Fosa, Kacpra Steca, trenera bramkarzy: 
Marcina Kośnika, a  także do kierownika zespołu Sławomira 

Barana za zaangażowanie w działalność Klubu i pomoc organi-
zacyjną oraz Artura Radziaka za zaangażowanie w prowadze-
niu strony Klubu sztormkosakowo.com.pl.

Podsumowanie sezonu 2018/2019 wszystkich roczników 
(w nawiasie podano: zwycięstwa, remisy i porażki):
•	 V	liga:	6. miejsce (16-1-12, na 1 kolejkę przed końcem),
•	 B-Klasa:	10. miejsce (7-0-15),
•	 Junior	młodszy	B1:	3. miejsce (12-1-3),
•	 Młodzik	D1:	4. miejsce – pierwszy zespół (14-4-6) i  9. 

miejsce – drugi zespół (3-1-16),
•	 Orlik	E1:	1. miejsce (12-2-1),
•	 Orlik	E2:	1. miejsce (12-2-1),
•	 Żak	F1:	2. miejsce (10-3-2),
•	 Żak	F2:	2. miejsce – pierwszy zespół (9-1-5) i 6. miejsce 

– drugi zespół (1-2-12).

Dzień wcześniej ostatni mecz sezonu w Kosakowie rozegrał 
V-ligowy zespół seniorów, niestety ulegając w  wyrównanym 
meczu 1:3 wiceliderowi – walczącej z MKS-em Władysławowo 
o awans Cartusii Kartuzy. Cartusia zakończyła passę Sztormu 
– 6 meczów z rzędu bez porażki (wcześniej Sztorm wygrywał 
kolejno: 3:2 z Orlętami Reda, 3:0 z Polonią Gdańsk, 2:1 z GKS 
Sierakowice, 4:1 z Gedanią II Gdańsk, zremisował 4:4 z Bałty-
kiem II Gdynia i wygrał 4:1 z Czarnymi Pruszcz Gdański). Sezon 
i rundę wiosenną podopieczni Aleksandra Cybulskiego mogą 
uznać za udany. Klub kończy sezon na najwyższym w historii, 
6. miejscu (ostatni, wyjazdowy mecz ze Sportingiem Leźno nie 
będzie miał wpływu na zajmowaną przez Sztorm lokatę).
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Triumf Sztormu Kosakowo 2008/09 w Turnieju: 
GreenCarrier Cup 2019!

Drużyny Sztormu Kosakowo 
rocznika 2008/2009 pod wodzą 
trenerów Adriana Niewiadom-
skiego i Macieja Filipa zajęły dwa 
miejsca na podium w  turnieju: 
GreenCarrier Cup 2019, który 
zorganizował klub Bałtyk Gdynia 
na Narodowym Stadionie Rug-
by w  Gdyni, 16 czerwca br. Drugi 
zespół Sztormu Kosakowo nie 
przegrał żadnego meczu w grupie 
(3 zwycięstwa i 1 remis) i w świet-
nym pojedynku o  III miejsce po-
konał Jantar Ustka, zdobywając 
brązowe medale. Z kolei pierwszy 
zespół Sztormu Kosakowo w nie-
samowitym meczu finałowym po-
konał drużynę gospodarzy – Bał-
tyk Gdynia, zdobywając puchar 
mistrzowski i  złote medale. Trenerzy pragną pogratulować 
swoim zawodnikom, którzy wspaniale reprezentują klub i jed-
nocześnie spełniają swoje marzenia.
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Otwarte zawody pływackie dla dzieci
W dniu 16 czerwca 2019 roku na krytej pływalni Centrum 

Sportowego w Kosakowie odbyła się czwarta edycja Otwar-
tych Zawodów Pływackich Dzieci. Zawody rozgrywane były 
pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo pana Marcina Majek. 
Impreza, która odbywa się cyklicznie od początku powstania 
kosakowskiej pływalni, jest dedykowana wszystkim miesz-

kańcom gminy. Uczestnikami zawodów są przeważnie dzieci 
w  wieku do 15 lat. Najmłodsi, którzy jeszcze nie opanowali 
dobrze sztuki pływania, mogli startować z przyborem deską 
pływacką lub piankowym „makaronem” na dystansie 25  m 
czyli jednej długości basenu, starsze zaś stylem zmiennym na 
dystansie 100 m. Organizator zawodów Klub Sportowy Delfin 
Gdynia zachęca również całe rodziny do startu w  sztafecie 
rodzinnej, rodzic + dziecko na dystansie 2x25 m. sposobem 
dowolnym. Najważniejszym jednak wyścigiem było 100  m 
stylem dowolnym o puchar wójta Gminy Kosakowo rozgrywa-
nej w kategorii open bez limitów ani podziałów na kategorie 
wiekowe. Zwycięzcami tej konkurencji zostali: Natalia Szwe-
da i  Jakub Polański. W  tym roku na starcie stanęło niemal 
200 zawodników. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale. 
Na najlepszych czekały puchary i  statuetki. Dekoracji do-
konywali przedstawiciele władz gminy zastępca wójta gmi-
ny pan Marcin Kopitzki oraz Specjalista ds. sportu Grzegorz 
Braszka. Imprezę uświetnił pokaz pływania synchronicznego 
w wykonaniu zawodniczek Klubu Sportowego Delfin Gdynia. 
Całość przygotował i  żywiołowo poprowadził prezes Delfina 
pan Marek Gula. To była naprawdę udana impreza. Zaprasza-
my wszystkich za rok.

LIPIEC 2019

Śr.-Sob.  
03-06.07.2019

15:00 „Open’er Festival” teren otwarty od 15:00 do 04:00 Alter Art Teren lotniska Gdynia - Kosakowo

Sob. 06.07.2019 XXI Zjazd Kaszubów ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Chojnice

Nd. 07.07.2019 10:00 Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
Wójt Gminy 

Yacht-Club Rewa
Zatoka w Rewie

Pon.-Pt.
08-12.07.2019

9:00-
16:00

Sail with me – Summer English Project 2019
(półkolonie dla dzieci, obowiązują zapisy)

Kosakowskie Centrum Kultury Świetlica Sołecka Suchy Dwór

Nd. 14.07.2019 Memoriał Teresy Remiszewskiej Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Pon.- Pt. 
15-19.07.2019

10:00-
13:00

COOL-TURALNE WAKACJE
(wakacje dla dzieci)

Kosakowskie Centrum Kultury
15.07- Rewa, 16.07- Dęb. Wybudowanie

17.07- Kazimierz, 18.07 – Dębogórze,
 19.07- Mechelinki

Sob. 20.07.2019
10:00-
12:00

Rodzinne Zawody Wędkarskie
(zapisy do 15 lipca u sołtysa)

Sołtys wsi Dębogórze, 
Wójt Gminy,

ks. kanonik Jan Grzelak oraz Prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Gminy Kosakowo

Staw w Dębogórzu

Sob. 27.07.2019 12:00 Turniej siatkówki plażowej Rewa 2019 Wójt Gminy , Ref. ds. sportu turystyki i rekreacji Plaża w Rewie

SIERPIEŃ 2019

Sob. 10.08.2019 10:00 XII Regaty Sołectw Gminy Kosakowo
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo, 

Ref. ds. sportu turystyki i rekreacji
Mechelinki, Zatoka Pucka

Sob.10.08.2019
9:00-
13:00

Pobór krwi w Kosakowie Kosakowski Klub HDK
Parking przed Urzędem Gminy w 

Kosakowie

Sob. 10.08.2019 10:00 VIII Sołeckie Regaty w Mechelinkach
Wójt Gminy, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy 

Kosakowo oraz Stowarzyszenie Port Mechelinki
Mechelinki, Zatoka Pucka

Nd. 11.08.2019 10:00 VIII Otwarte Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo
Wójt Gminy 

Yacht-Club Rewa
Zatoka w Rewie

Czw. 15.08.2019 14:00 XXIII Festyn Kaszubski
Wójt Gminy

ZKP Dębogórze - Kosakowo

Pt. 16.08.2019 16:00 Festyn Żeglarski 
Wójt Gminy 

Yacht-Club Rewa
Mechelinki - scena plenerowa

Sob. 17.08.2019 10:00 Marsz Śledzia
Wójt Gminy

Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa
Kuźnica - Rewa

Sob. 17.08.2019
17:00-
23:00

Rockowo Kosakowo 
Wójt Gminy

Kosakowskie Centrum Kultury
Plac przy ul. Żeromskiego w Kosakowie

Nd. 18.08.2019 Występ Kabaretów
Wójt Gminy

Kosakowskie Centrum Kultury

Sob.- Nd. 
31.08-01.09.2019

Puchar Yacht-Club Rewa w klasie FINN liczona do 
pucharu Polski

Wójt Gminy 
Yacht-Club Rewa

Zatoka Pucka

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY KALENDARZ IMPREZ 
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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;
- Biuro Polityki Społecznej tel. 58 732 50 16 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 58 620 82 02
- 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 Patu-

rej, 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” Andrzej Zawadzki, tel. 888 

095 035 
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – prezes Wojciech 

Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkolenia Janusz Frącko-

wiak, tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz Wiesław Chojnacki, 

tel. 696 532 152. 

Telefony alarmowe:
- Straż Gminna 58 732 50 11
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Kosakowo 698 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy Kosakowo 58 660 

43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie 679 13 97/674 53 91
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. 58 625 47 47
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 507 159 482
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni – 261 263 783
 985 Ratownictwo Morskie, 997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie 

Ratunkowe

Ś.P. 
Roman Dzierżyński z Dębogórza, lat 51

Konrad Konf z Pogórza, lat 53
Jan Lipkowski z Dębogórza, lar 84

Z głębokim żalem  
zawiadamiamy, że w ostatnich 

dniach odeszli od nas
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„Morza szum ... a strumyk płynie z wolna…” 
 
Lato w pełni. To czas, w którym szczególnie cenimy zasoby wody. Miło wypoczywać nad morzem, 
jeziorem czy rzeką. A i pragnienie gasić czystą, zdrową wodą. Warto więc zastanowić, jak możemy dbać 
o ten cenny skarb i przypomnieć, że wodę trzeba szanować i chronić.  
 
Co każdy z nas może zrobić, aby chronić wodę? Oto kilka przykładów: 

1) Nie wyrzucaj żadnych odpadów do wód ani do toalety,  w tym nie wylewaj żadnych substancji 
ciekłych do zbiorników wodnych/kanalizacji deszczowej. Na stronie swojego urzędu gminy 
sprawdź, jak należy segregować odpady i co robić z odpadami nietypowymi. Jeżeli nie 
znajdziesz tam odpowiednich informacji, zadzwoń do właściwego wydziału ochrony 
środowiska. 

2) Zwróć uwagę na domowy kran. Kran kapiący z prędkością 1 kropli na sekundę przynosi straty 
wody w ilości 0,5 l/h, co daje rocznie 4 700 litrów. Tę ilość wody można zaoszczędzić przez 
utrzymanie kranów w należytym stanie technicznym. W starym kranie zainstaluj perlator, który 
napowietrzy wypływającą wodę, przez co strumień jest silniejszy lub zmień kran na taki, który 
oszczędza wodę.  

3) Zakręcaj wodę podczas szczotkowania zębów. Podczas mycia zębów każdy z nas zużywa 
średnio nawet do 16 litrów wody, podczas gdy w rzeczywistości korzystając z kubka zużyjemy 
0,5 l.  

4) Używaj detergentów z napisem „biodetergenty”. Są to specjalne środki, które ulegają 
rozkładowi w wodzie w przyjazny dla środowiska sposób, dzięki czemu nie naruszają 
równowagi w nim panującej i nie zanieczyszczają go. 

5) Samochody myj w myjniach samochodowych lub w miejscach wyznaczonych do tego przez 
zarządców spółdzielni, wspólnot, władze gminy. 

6) Rozważnie używaj nawozów sztucznych. Staraj się wybierać nawozy naturalne. Dotyczy to 
również naszych przydomowych ogródków czy działek. Używanie naturalnych nawozów 
w znaczący sposób redukuje ilość przedostających się do wód gruntowych nawozów 
sztucznych, które zatruwają wodę. 

 
Jednym z istotnych zagrożeń pojawiających się w wodzie są pozostałości różnych farmaceutyków. 
Dlatego też przypominamy, że wszystkie przeterminowane i nie do końca wykorzystane leki należy 
odnosić do apteki. Pamiętając przy tym, że leki należy wyrzucać bez opakowań handlowych i ulotek, 
które podlegają selektywnej zbiórce z makulaturą. Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.kzg.pl w dziale „Gospodarka odpadami”.  
 
A czy można pić wodę z kranu? Bieżące badania i kontrole nad jakością wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi wykazały, że mieszkańcy Związku korzystają z wody o wysokiej jakości, odpowiadającej 
surowym wymaganiom sanitarnym. Niejednokrotnie nasza woda z kranu jest znacznie lepsza niż  woda 
butelkowana! Warto więc zaopatrzyć się we własne bidony przeznaczone do wielokrotnego użytku 
i wyruszać na wakacyjne wojaże w ekologicznym stylu. Udanych i bezpiecznych wakacji!  
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Lekkoatletyka nazywana jest – 
zupełnie zasłużenie – królową spor-
tu. Ową królową w  naszej gminie 
reprezentuje przede wszystkim klub 
lekkoatletyczny Skoczek. W tym nu-
merze naszego stałego cyklu o  lu-
dziach z  pasją oraz intrygujących 
miejscach sprawdzimy, jak wysoko 
Skoczek z Pogórza mierzy. 

Moja przygoda ze sportem trwała 
tak długo jak sięgam pamięcią – przyznaje założyciel klubu, 
prezes oraz I trener Wojciech Niemkiewicz, który bawił się 
w  sportową rywalizację od najmłodszych lat, ale prawdzi-
wą przygodę ze sportem rozpoczął w Rzucewie w filii klubu 
Neptun Gdańsk, później KKS Puck. Rzutem oszczepem na 
odległość 66 m zdobył IV miejsce w Mistrzostwach Polski ju-
niorów. Później odnosił sukcesy w dziesięcioboju, niemniej 
jednak nękające kontuzje zadecydowały o  przedwczesnym 
zakończeniu sportowej kariery. Były dziesięcioboista ponad 
20 lat szkolił zawodników w  barwach SKLA Sopot, mogąc 
pochwalić się wieloma sukcesami swoich podopiecznych. 
Od 10 lat mieszka w  gminie Kosakowo – i  również tutaj za-
pragnął poświęcić się swojej trenerskiej pasji. Inspirowany 
sugestiami pana Andrzeja Jarosza oraz kilku innych pasjo-
natów, w  oparciu o  bazę Szkoły Podstawowej w  Pogórzu 
i przyszkolny stadion, podjął decyzję o powstaniu Uczniow-
skiego Ludowego Klubu Sportowego „Skoczek” Pogórze. 

Pierwsze dwa lata działalności to okres przede wszystkim 
organizowania pracy i lokalnego środowiska lekkoatletyczne-
go – typowa rozgrzewka przed późniejszymi sukcesami. Te 
pojawiają się zaskakująco szybko. Od 2014 r. Skoczek zaczyna 
być widoczny w gminie i powiecie, od 2016 r. – w wojewódz-
twie. Pierwszy medal Mistrzostw Polski dla klubu zdobyła 
w 2017 r. Monika Pietroń (brąz w biegu na 600 m w kat. U-16). 

Obecnie adepci Skoczka trenują w  dwóch grupach 
treningowych w  zależności od stopnia zaawansowania. 
W  większości są to młodzi mieszkańcy gminy – głównie 

uczniowie Szkoły Podstawowej w  Pogórzu, ale przyjmo-
wana do klubu jest również uzdolniona młodzież z  pobli-
skich gmin. W  roku 2019 opieką szkoleniową objętych 
jest ponad 70 osób, zdecydowana większość już teraz 
osiąga sukcesy medalowe na zawodach różnych szczebli  
w  swojej kategorii wiekowej. Do najważniejszych osią-
gnięć zawodników Skoczka w  sezonie 2019 zaliczyć należy 
na pewno wywalczenie Mistrzostwa Polski w  Drużynowych 
Biegach Przełajowych w  Kamionie k. Warszawy, ponadto 
zdobycie tytułu mistrzowskiego w Igrzyskach Powiatowych  
i Wojewódzkich w przełajowych  biegach sztafetowych oraz 
zwycięstwo w biegu na 60 m ppł. w Ogólnopolskim Halowym 
Memoriale Ireny Szewińskiej w Toruniu. Autorami  sukcesów 
są m.in.: Anna Krytenko, Julia i Oliwia Pilarskie, Zofia Woj-
ciechowska, Milena Twarowska, Iga Kłosińska, Marceli Dura-
ziński, Krystian Piotrowski, Gael Kervyn de Meerendre. 

Recepta na sukces? Właściwie prowadzony nabór, 
wsparcie dyrektora szkoły pana Rafała Juszczyka oraz Urzę-
du Gminy, zwłaszcza Referatu ds. Sportu, konsekwentne 
budowanie przyjaznej atmosfery, a  nade wszystko zaan-
gażowanie szkoleniowców: Grzegorza Śnitko i  Wojciecha 
Niemkiewicza. Każdy zespół musi mieć również swojego do-
brego ducha – w przypadku Skoczka jest to sekretarz klubu 
pani Aleksandra Salamon. Prowadzenie statutowej działal-
ności klubu nieuchronnie wiąże się również z  ogarnianiem 
niezliczonych stosów dokumentów, formularzy, licencji, 
zgłoszeń itp. – tym mniej wdzięcznym zadaniem zajmuje się 
małżonka prezesa, pani Jolanta. 

Klub zajmuje się również przeprowadzaniem kilkudnio-
wych konsultacji sportowych dla szerokiej grupy dzieci (30-
40 osób). W 2019 r. przy współudziale Gminy Kosakowo oraz 
Szkoły Podstawowej w Pogórzu zorganizował I Otwarte Halo-
we Mistrzostwa Gminy Kosakowo w Biegach Sztafetowych. 
Wychowankowie Skoczka z roku na rok osiągają coraz lep-
sze wyniki, skaczą coraz dalej i wyżej, coraz szybciej biegają 
– można zatem powiedzieć, że królowa sportu z całą pewno-
ścią ma w gminie swoich godnych przedstawicieli. 

SKOCZEK MIERZY WYSOKO

Są takie miejsca, są tacy ludzie...

Lekkoatletki z Pogórza najsprawniejsze w powiecie puckim
21.05.2019 roku w  Pucku odbyły się Igrzyska Powiatowe 

Szkół Podstawowych w 4-boju lekkoatletycznym. Czwórbój 
to konkurencja wymagająca dużej wszechstronności, każdy 
zawodnik rywalizuje w: biegu na 60 metrów, skoku w dal, rzu-
cie piłeczką palantową i biegu na 600 m dziewczęta i 1000 m  
chłopcy. Wartość  wyniku zostaje przeliczona na punkty a ich 
suma uzyskana przez 5 zawodników jednej drużyny  decydu-
je o pozycji zespołu. W kategorii dziewcząt zespół z Pogórza 
w  składzie: JULIA PILARSKA, ANNA KRYTENKO, IGA KŁO-
SIŃSKA, MILENA TWAROWSKA i  ZOFIA WOJCIECHOWSKA 
okazał się bezkonkurencyjny i  z  bardzo dobrym wynikiem 
1084 pkt. zdobył pierwsze miejsce i  awansował do finałów 

wojewódzkich w  Gdańsku. 
Indywidualnie wśród wszyst-
kich startujących najwię-
cej punktów zdobyły: ANNA 
KRYTENKO-234 pkt, MILE-
NA TWAROWSKA -231 pkt, 
i  ZOFIA WOJCIECHOWSKA 
219 pkt wszystkie ze SKOCZ-
KA Pogórze. Zwycięzcy Fi-
nałów Wojewódzkich będą 
walczyć o Mistrzostwo Polski w Ostudzie.  

GRATULUJEMY i trzymamy kciuki.


