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2 września, we wszystkich szkołach zabrzmiał pierw-
szy dzwonek. Korytarze szkolne zapełniły się odświętnie 
ubranymi dziećmi, wielu rodziców towarzyszyło swoim 
pociechom, które wracają do nauki po zakończonych wła-
śnie wakacjach. Zastępca Wójta Gminy Kosakowo, Marcin 
Kopitzki, który wspólnie z dyrektorami naszych szkół wi-
tał uczniów, do każdej placówki przekazał niezwykły dar. 
Urządzenie AED, czyli automatyczny defibrylator pomaga-
jący ratować życie w nagłych wypadkach, będzie od teraz 
dostępny w każdej gminnej szkole. 

Początek września dla każdego 
ucznia to z  pewnością wielkie prze-
życie. Rok szkolny 2019/2020 zapo-
czątkowały uroczyste apele, a  każdy 
dyrektor serdecznie witał szkolnych 
wychowanków, życząc jak najlepszych 
ocen i wyników edukacji. W rozpoczę-
ciu roku w szkołach w Mostach, Dębogórzu i Kosakowie brał 
udział Zastępca Wójta Gminy Kosakowo – Marcin Kopitzki, 
który przekazał do każdej gminnej szkoły automatyczny de-
fibrylator AED.

- Bezpieczeństwo, a  nade wszystko ludzkie życie i  zdro-
wie jest bezcenne – mówił Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta 
Gminy Kosakowo, wręczając szkołom urządzenia AED. – Ży-
czę nam wszystkim, aby nigdy nie zaszła potrzeba użycia tego 
urządzenia, ale jestem pewien, że w nagłym wypadku może się 
okazać niezastąpionym „darem życia”. Od teraz, w każdej szko-
le w gminie Kosakowo mamy AED. Chciałbym, aby inne gminy 
poszły naszym śladem.

Defibrylatory będą ogólnodostępne. Od teraz w  gminie 
Kosakowo jest pięć urządzeń AED. Trzy znajdziemy w szko-
łach w Mostach, Dębogórzu i Pogórzu, czwarty w Kosakowie 
przy pływalni. Piąty posiada OSP Kosakowo. 

Użycie AED jest niemal intuicyjne. „Ratownika” wspomaga 
podczas czynności instruktaż z lektorem głosowym. Najważ-
niejsza jest zasada, aby nie bać się udzielać pierwszej pomo-
cy poszkodowanemu.

Kosakowskie szkoły wyposażone w AED  
witają uczniów po wakacjach

– Tradycja i nowoczesność, tak jednym 
zdaniem mogę podsumować Dożynki 2019 
w naszej gminie – mówi Marcin Majek, Wójt 
Gminy Kosakowo. – Wśród wielu akcentów 
podkreślających ciężką pracę rolników, 
rybaków i  ogrodników mogliśmy znaleźć 
barwną paradę sołectw składających się 
na gminę Kosakowo, w  intencji plonów zo-
stała odprawiona uroczysta Msza święta, 
przełamaliśmy się dożynkowym chlebem, 
a  w  niebo poleciały symboliczne białe go-
łębie. – Wszystko to odbywało się zaś w no-
woczesnej oprawie, w  centralnym miejscu 
ustawiona była okazała scena z efektownym 
nagłośnieniem i oświetleniem, które szcze-
gólnie po zmroku, zapewniło wyjątkowy kli-
mat towarzyszący dożynkowym koncertom.

Więcej o dożynkach na stronie 5
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1. Uchwała Nr XVIII/120/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 2019 roku 
w  sprawie: nadania nazwy FIGOWA ulicy 
położonej we wsi PIERWOSZYNO na tere-
nie gminy Kosakowo;
2. Uchwała Nr XVIII/121/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 2019 roku 
w  sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy 
Kosakowo nr V/28/92 z dnia 29 maja 1992 
roku w sprawie: nadania nazw nowym uli-
com oraz wprowadzenia numeracji we wsi 
Pierwoszyno;
3. Uchwała Nr XVIII/122/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 2019 
roku w  sprawie: nadania nazwy LETNIA 
ulicy położonej we wsi DĘBOGÓRZE na te-
renie gminy Kosakowo;
4. Uchwała Nr XVIII/123/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 2019 
roku w  sprawie: nadania nazwy USŁU-
GOWA ulicy położonej we wsi KOSAKOWO 
na terenie gminy Kosakowo;
5. Uchwała Nr XVIII/124/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 2019 roku 
w  sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy 
Kosakowo nr XXXV/37/2009 z dnia 3 czerw-
ca 2009 roku w  sprawie nadania nazwy 
ulicy położonej w obrębie geodezyjnym PO-
GÓRZE na terenie gminy Kosakowo;
6. Uchwała Nr XVIII/125/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 2019 
roku w  sprawie: uchylenia uchwały Nr 
XLIV/46/2006 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 29 czerwca 2006 roku w  sprawie 
ustalenia stawek opłat za wydanie ze-
zwolenia na korzystanie z  wód do ama-
torskiego połowu ryb w  miejscowości 
Kosakowo oraz uchwały Nr XI/68/07 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 19 lipca 2007 roku 
w sprawie ustalenia stawek opłat za wy-

danie zezwolenia na korzystanie z wód do 
amatorskiego połowu ryb w  miejscowo-
ści Dębogórze;
7. Uchwała Nr XVIII/126/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 2019 roku 
w  sprawie: upoważnienia Wójta Gmi-
ny Kosakowo do podpisania umowy dot. 
współdziałania pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz udzielenia 
Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej 
z  przeznaczeniem na wspólną realizację 
zadania w ciągu dróg powiatowych prze-
biegających przez Gminę Kosakowo;
8. Uchwała Nr XVIII/127/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 2019 roku 
w  sprawie: upoważnienia Wójta Gmi-
ny Kosakowo do podpisania umowy dot. 
współdziałania pomiędzy jednostkami sa-
morządu terytorialnego oraz udzielenia 
Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej 
z  przeznaczeniem na wspólną realizację 
zadania w  ciągu dróg powiatowych prze-
biegających przez Gminę Kosakowo;
9. Uchwała Nr XVIII/128/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 2019 
roku w  sprawie: upoważnienia Wójta 
Gminy Kosakowo do podpisania umowy 
dot. współdziałania pomiędzy jednost-
kami samorządu terytorialnego oraz 
udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy 
finansowej z przeznaczeniem na wspólną 
realizację zadania w ciągu dróg powiato-
wych przebiegających przez Gminę Ko-
sakowo;
10. Uchwała Nr XVIII/129/2019 Rady 
Gminy Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 
2019 roku w  sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego działek nr 
20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 18 oraz 

części dz.nr 19 obręb Dębogórze gmina 
Kosakowo;
11. Uchwała Nr XVIII/130/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z dnia 29 sierpnia 2019 roku 
w  sprawie: oceny aktualności studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kosakowo;
12. Uchwała Nr XVIII/131/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 2019 
roku w  sprawie: zmiany budżetu gminy 
Kosakowo na rok 2019;
13. Uchwała Nr XVIII/132/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z dnia 29 sierpnia 2019 roku 
w  sprawie: zmiany uchwały w  sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finanso-
wej gminy Kosakowo na lata 2019-2026;
14. Uchwała Nr XVIII/133/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z dnia 29 sierpnia 2019 roku 
w  sprawie: powołania zespołu do oceny 
kandydatów na ławników
15. Uchwała Nr XVIII/134/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 2019 
roku w  sprawie: rozpatrzenia skargi na 
Wójta Gminy Kosakowo;
16. Uchwała Nr XVIII/135/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 2019 
roku w  sprawie: rozpatrzenia petycji 
mieszkańców ul. Wiązowej, Dokerów 
i Bukowej;
17. Uchwała Nr XVIII/136/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 29 sierpnia 2019 
roku w  sprawie: uchylenia uchwały Nr 
LVI/178/2018 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 24 maja 2018r. roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
działek nr 171/6 i  172/3 przy ul. Dokerów 
w Mechelinkach gmina Kosakowo.

RADA GMINY KOSAKOWO

Uchwały podjęte podczas XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 29 sierpnia 2019 r.

w oparciu o uchwałę Radę Gminy Kosakowo 
Nr LVIII/197/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. 
– przygotowany został projekt uchwały 
w sprawie zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic re-
klamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów, 
z jakich mogą być wykonane. 
Z  projektem uchwały, w  wersji wstępnej 
(przed przekazaniem do uzgodnień i  opi-
niowania), będzie można zapoznać się 
w  Urzędzie Gminy Kosakowo, w  Referacie 
ds. Planowania i  Zagospodarowania Prze-
strzennego, pokój nr 258, w  godzinach 

pracy Urzędu, w dniach od 28.10.2019 r. do 
dnia 09.11.2019 r. 
Wszystkich zainteresowanych zaprasza 
się do:
1) zgłaszania uwag, wniosków i postulatów 

do wstępnego projektu uchwały, w  sie-
dzibie Urzędu Gminy Kosakowo przy ul. 
Żeromskiego 69, w  Biurze Obsługi In-
teresanta, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 15.00 lub drogą 
elektroniczną na adres:  planowanie@
kosakowo.pl; drogą korespondencyjną 
na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Że-
romskiego 69, 81-198 Kosakowo - do dnia 
09.11.2019 r.

2) udziału w  drugim spotkaniu konsul-
tacyjnym, które odbędzie się w  dniu 
29.10.2019  r. o  godzinie 16.00 w  Gmin-
nym Domu Kultury w Pierwoszynie, przy 
ul.Kaszubskiej 11, na którym zaprezento-
wany zostanie opracowany wstępny pro-
jekt uchwały.

Jednocześnie informuję, że administra-
torem danych osobowych jest Wójt Gminy 
Kosakowo. Klauzula informacyjna o  prze-
twarzaniu danych osobowych znajduje się 
na stronie głównej BIP Urzędu Gminy Kosa-
kowo www.bip.kosakowo.pl 

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek

WÓJT GMINY KOSAKOWO zawiadamia, że
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Mijają dwadzieścia dwa lata od powołania w Polsce do ży-
cia straży gminnych. 29 sierpnia jest corocznym świętem 
także dla Straży Gminnej w Kosakowie.

Naszym stróżom prawa, pragniemy złożyć najserdeczniej-
sze życzenia, a  także podziękować za  troskę o  bezpieczeń-
stwo wszystkich mieszkańców i gości odwiedzających gminę 
Kosakowo.

Państwa zaangażowanie w  zapewnianie ładu i  porządku 
publicznego na  terenie Gminy Kosakowo zasługują na  podzię-
kowanie. Doceniamy profesjonalizm podejmowanych działań 
oraz gotowość do niesienia pomocy na każde wezwanie.

Składamy na  Państwa ręce gratulacje dotychczasowych 
dokonań. Pragniemy życzyć samych sukcesów zawodowych 

oraz  satysfakcji w  od-
powiedzialnej służbie 
na  rzecz mieszkańców. 
W  życiu osobistym ży-
czymy wszelkiej pomyśl-
ności, realizacji wszyst-
kich planów i zamierzeń 
oraz dobrego zdrowia.

Życzenia dla na-
szych strażników gmin-
nych, złożył Wójt Gminy Kosakowo – Marcin Majek, na  ręce 
Wojciecha Krupińskiego – Komendanta Straży Gminnej w Ko-
sakowie, podczas XVIII sesji Rady Gminy.

Święto kosakowskiej Straży Gminnej

1. W  wyniku przetargu nieograniczonego na 
Modernizację budynku Urzędu Gminy w Ko-
sakowie – malowanie pomieszczeń biuro-
wych oraz prace towarzyszące została pod-
pisana umowa z firmą Dom-Went z Pałubic. 
Wartość zamówienia to 67 880 zł brutto. 
2. W  wyniku przetargu nieograniczonego 
na Opracowanie projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego w  Pogórzu oraz w  Suchym Dworze 
zostały podpisane umowy:
• w części 1 z firmą CKK Architekci z Gdyni; 
wartość zamówienia to 23 124,00 zł brutto. 
• w części 2 z firmą UrbanConsulting Filip 
Sokołowski z  Gdyni; wartość zamówienia 
to 19 699,00 zł brutto. 
3. W  przetargu nieograniczonym na Mo-
dernizację i  rozbudowę istniejącej stacji 

uzdatniania wody (SUW) na ujęciu Mosty 
I-II ETAP wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniej-
szą ofertę złożyła firma Centrum Badaw-
czo-Wdrożeniowe Unitex Sp. z o.o z Gdań-
ska. Cena oferty to 658  665,00 zł brutto. 
Trwa badanie ofert.
4. W przetargu na Przebudowę ulicy Bah-
daja w  Suchym Dworze wpłynęła 1 oferta 
złożona przez firmę Kruszywo Sp z  o.o. 
z Linii. Cena oferty to 309 574,02. Trwa ba-
danie ofert. 
5. W  przetargu na Wymianę pokrycia da-
chu zawierającego azbest, wzmocnienie 
uszkodzonych elementów konstrukcji 
dachu oraz naprawa uszkodzeń ścian 
zewnętrznych „starego” budynku szkoły 
podstawowej w Dębogórzu, gm. Kosako-
wo w  części 2 wpłynęła 1 oferta złożona 

przez ALARMSYS z  Gdyni. Cena oferty to 
43 827,48. Trwa badanie ofert.
Unieważniono część 1 postępowania, po-
nieważ nie złożono żadnej oferty niepodle-
gającej odrzuceniu. Jedna z ofert złożona 
została bez oznaczenia, której części do-
tyczy jednak została odrzucona na pod-
stawie art. 89 ust.1 pkt. 2. ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
6. Trwają negocjacje z  firmą Dom-Went 
z  Pałubic w  postępowaniu o  udzielenie 
zamówienia na Wymianę pokrycia da-
chu zawierającego azbest, wzmocnienie 
uszkodzonych elementów konstrukcji 
dachu oraz naprawa uszkodzeń ścian 
zewnętrznych „starego” budynku szkoły 
podstawowej w Dębogórzu, gm. Kosako-
wo w trybie zamówienia z wolnej ręki.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1 września punktualnie o godzinie 12, przy kwaterze Obroń-
ców Kępy Oksywskiej w  Kosakowie, rozpoczęła się uroczy-
stość upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
W  asyście honorowej Wojska Polskiego, wiązanki kwiatów 
złożyły delegacje władz samorządowych, służb munduro-
wych, szkół oraz organizacji związanych z gminą Kosakowo.

Druga wojna światowa była ogromną tragedią wielu naro-
dów – mówił podczas uroczystości Marcin Kopitzki, Zastępca 
Wójta Gminy Kosakowo. Polski naród, który poniósł największe 
cierpienia, składa dziś hołd bohaterom, którzy stanęli w obronie 
Ojczyzny już 1 września 1939 roku. Polacy walczyli do końca, na 
wielu frontach i kontynentach, aby po sześciu latach zwyciężyć 
hitlerowskiego tyrana.

Cześć poległym! Nigdy więcej wojny!
Podczas uroczystości, obok Zastępcy Wójta Gminy Kosa-

kowo, wiązanki kwiatów składali: 43. Baza Lotnictwa Morskie-
go, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni, Rada Gminy Ko-
sakowo, Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kosakowo, ROD im. 
Obrońców Kępy Oksywskiej, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomor-
skie oddział Dębogórze – Kosakowo, Zespół Szkolno – Przed-

szkolny w Mostach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębogó-
rzu oraz Komisariat Policji w Kosakowie.

Sztandary podczas uroczystości wystawiły: Rada Gminy 
Kosakowo, Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie oddział Dębo-
górze – Kosakowo oraz ZSP w Dębogórzu.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej
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W dniach 30 sierpnia – 2 września – na zaproszenie strony 
niemieckiej – delegacja z  Kosakowa gościła w  partnerskiej 
gminie Ruwer. Współpraca gminy Kosakowo z gospodarzem 
wizyty ma już wieloletnią historię zapoczątkowaną dzięki 
ochotniczym strażom pożarnym – zwłaszcza w zakresie dru-
żyn młodzieżowych. Partnerstwo z biegiem czasu rozwijało 
się, a ostatnia wizyta naszej delegacji w Niemczech otwiera 
nowe możliwości owocnej współpracy. W  skład delegacji – 
oprócz przedstawicieli kosakowskiego samorządu z Wójtem 
Gminy i Przewodniczącym Rady na czele – weszli przedsta-
wiciele kosakowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

– Pokłosiem naszej wizyty w Ruwer było wyrażenie, przez 
obie zainteresowane strony, woli rozszerzenia współpracy – 
informuje Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Już nie tyl-
ko w zakresie pożarnictwa, ale również w innych dziedzinach 
życia społecznego. Korzyści przyniesie z pewnością wymiana 
różnorodnych doświadczeń inwestycyjnych oraz praktyk doty-
czących radzenia sobie z problemami i wyzwaniami współcze-
sności w zakresie m.in. edukacji, kultury i ekologii. 

Cennym doświadczeniem dla druhów strażaków, była bar-
dzo szczegółowa prezentacja wyposażenia ochotniczych stra-
ży pożarnych naszych partnerów, a także nowo wybudowanej 
i  bardzo nowoczesnej komendy straży pożarnej w  Ehrang 
(dzielnica Trier). Przyjemne z  pożytecznym połączył również 
udział delegacji w festynie strażackim, obrazującym sposoby 
integracji w  Niemczech lokalnych środowisk strażackich, od 
strony organizacyjnej.

Naszych delegatów zapoznano również z  niezwykle efek-
tywnymi rozwiązaniami technicznymi zapory wodnej w Trier. 
W rocznicę wybuchu II wojny światowej (1 września) przygoto-

wano wyjątkowy koncert lokalnego chóru w kościele w Reins-
feld – ze specjalnym programem w hołdzie wszystkim ofiarom 
hitlerowskiej agresji i modlitwą o pokój. 

Interesujące przykłady działań promocyjnych kosakowska 
delegacja poznała przy okazji prezentacji historycznych i tury-
stycznych atrakcji miasta Trier, wizyty w najmniejszej, ale nie-
zwykle malowniczo położonej gminnej miejscowości– Som-
merau oraz za sprawą udziału w festynie gospodarzy winnic. 

Ruwer to gmina położona w  kraju związkowym Nadrenia- 
-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg, nieopodal granicy z Luk-
semburgiem. Jest otoczona wysokimi i  stromymi wzgórzami. 
Nazwa gminy pochodzi od nazwy rzeki – dopływu Mozeli, a  jej 
siedziba znajduje się w miejscowości Waldrach.

Wizyta w partnerskiej gminie Ruwer

Niecodzienni goście zawitali w czwartek (29 sierpnia) do 
Urzędu Gminy Kosakowo. Delegacja z partnerskiej gminy Fen-
gjing z Chińskiej Republiki Ludowej odwiedziła naszą gminę, 
aby na miejscu zapoznać się z lokalnymi działaniami promo-
cyjnymi. W trakcie kilkugodzinnego spotkania mogliśmy po-
kazać delegacji z Azji, w jaki sposób w tej części Europy po-
dejmuje się działania mające na celu promocję i jak właściwa 
promocja wpływa na rozwój społeczny całego obszaru. 

Po części oficjalnej, w czasie której obie strony przedsta-
wiły krótkie prezentacje walorów kulturalnych, naturalnych, 
turystycznych i  społecznych swoich regionów, zaprosiliśmy 
gości na krótką wizytę terenową, aby zaprezentować najbar-
dziej atrakcyjne zakątki gminy Kosakowo. 

Okazało się, że zarówno Rewa, jak i  Mechelinki – bardzo 
odpowiadają również azjatyckim gustom. Duże wrażenie na 
przybyłych gościach zrobiły wolne nadmorskie przestrzenie 
z pięknymi krajobrazami. Turystyczny potencjał naszej gminy, 
w opinii delegacji partnerskiej gminy Fengjing z Chin, znalazł 
duże uznanie.

Na zakończenie wizyty, nasi goście przeszli przyspieszony 
kurs języka polskiego. Choć rodzime samogłoski nosowe nie 
zabrzmiały w ustach chińskich partnerów zbyt przekonująco, to 
jednak w słowach „dziekujemy”, „bardzo tu pieknie” i „do widze-
nia” wyraźnie dało się odczuć pełnię szczerości i autentyczności.

Wizyta delegacji partnerskiej gminy z Chin
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Święto plonów w tradycji gminy Kosakowo ma bardzo głę-
bokie korzenie, a o tym, że potrafimy uczcić pokoleniowy doro-
bek mogli przekonać się wszyscy, którzy uczestniczyli w tego-
rocznych obchodach gminnych Dożynek. Sobota (7 września) 
w naszej gminie była świętem wszystkich rolników, rybaków 
i ogrodników, podniosłej atmosfery oraz przesympatycznej at-
mosfery nie popsuła nawet dość kapryśna pogoda. 

Wszyscy, którzy odwiedzili tegoroczne dożynki w  gminie 
Kosakowo mieli niepowtarzalną okazję, aby w  jednym miej-

scu poznać działalność sołectw, które specjalnie na tą okazję 
przygotowały bardzo strojne stoiska. Sąsiedzi, ci bliżsi i dalsi, 
mieli okazję do bliższego poznania, ułatwiały to niezwykle ape-
tyczne i wyjątkowo smaczne potrawy i wypieki, którymi wszy-
scy gospodarze częstowali odwiedzających. Można było spró-
bować tradycyjnych wyrobów, zapytać o przepis, rozgrzać się 
kawą i herbatą, a podczas takich spotkań słychać było wiele 
słów pochwał dla wszystkich przygotowujących sołeckie pre-
zentacje. 

„Dożynki 2019” zapamiętamy na długo

Tuż przed pierwszym szkolnym 
dzwonkiem, 30 sierpnia, przy ulicy 
Żeromskiego w  Kosakowie została 
uruchomiona sygnalizacja świetlna 
na przejściu dla pieszych. Światła 
wydatnie poprawią bezpieczeń-
stwo uczniów pobliskiej szkoły oraz 
wszystkich korzystających z  Cen-
trum Sportowego. Sygnalizacja po-
siada dodatkowo miernik prędko-
ści, który zatrzyma nadjeżdżający 
z nadmierną prędkością samochód 
nawet wtedy, gdy przed pasami nikt 
nie będzie oczekiwał na przejście.

To bardzo dobra wiadomość dla 
uczniów, rodziców i amatorów spor-
tu. Na przejściu dla pieszych prowa-

dzącym do szkoły i  Centrum Sportowego przy ulicy Żerom-
skiego 11, od 30 sierpnia działa sygnalizacja świetlna.

Punktualnie o godzinie 12, Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta 
Gminy Kosakowo włączył zasilanie, natychmiast sygnalizatory 
przybrały kolory czerwieni i zieleni. 

Sygnalizacja dla pieszych uruchamiana jest poprzez 
przycisk, o  czym informuje specjalna instrukcja. Na zielone 
światło nie trzeba długo czekać, ale warto, ponieważ każdy 
wie – a nie każdy pamięta, że przy czerwonym świetle wejście 
na pasy jest zabronione, karane, a nade wszystko bardzo nie-
bezpieczne.

Nowa sygnalizacja ma jeszcze jedną ważną funkcję. Spe-
cjalny radar mierzy prędkość nadjeżdżających pojazdów. Sa-
mochody jadące z nadmierną prędkością będą zatrzymywane 
przez czerwony sygnalizator, aby zdyscyplinować kierowców. 
Nawet wtedy, gdy przy przejściu nikt nie będzie oczekiwał na 
„swoje zielone”. Bezpiecznej drogi do szkoły!

Będzie bezpieczniej przy szkole na Żeromskiego w Kosakowie
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Najmłodsi, mimo przelotnych opadów deszczu chętnie ko-
rzystali z dmuchanych zjeżdżalni i małej karuzeli, pod opieką 
animatorów z Kosakowskiego Centrum Kultury bawili się pod-
czas plenerowych warsztatów kreatywnych.

Równolegle, przez cały czas dożynek nie milkła scena, na-
dająca obchodom święta plonów muzyczną oprawę. Koncerty 
i  występy Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo, Chóru Morzanie, 
Zespołu Kosakowianie, dzieci z Dębogórskich Kwiatków, Jan-
tarków i Szkoły Podstawowej w Pogórzu i Ani Wolnej, groma-
dziły bardzo liczną publiczność gorąco oklaskującą każde 
wykonanie.

Wiele emocji wywołał konkurs ekologiczny, który bardzo 
ekspresyjnie przeprowadził Karol Dettlaff z  UG Kosakowo. 
Uczestnicy odpowiadali na pytania związane z  fauną i  florą 
gminy Kosakowo, zmierzyli się z pytaniem o zasady segregacji 

odpadów, a do wszystkich uczestników trafiły nagrody i upo-
minki ufundowane przez Wójta Gminy Kosakowo. 

Około godziny 20 część artystyczna gminnych Dożynek 
w Kosakowie zaczęła nabierać prawdziwych rumieńców. Sce-
nę opanował zespół Półtora Gościa, który rozgrzał publiczność 
przed koncertem gwiazdy wieczoru. Gdy na scenę wkroczyła 
tanecznym krokiem CLEO, cała widownia razem z wokalistką 
bawiła się tańcząc i śpiewając największe przeboje wokalist-
ki. Oczywiście nie mogło zabraknąć bisów i tradycyjnych au-
tografów dla najwierniejszych fanek i fanów artystki. Gminne 
Dożynki poprowadził Tomasz Podsiadło. Składamy podzięko-
wania firmie Premia Sport za ufundowanie statuetek dla soł-
tysów oraz klubowi żeglarskiemu Yacht Club Rewa za pomoc 
przy organizacji. Tegoroczne Dożynki w gminie Kosakowo za-
pamiętamy jeszcze na długo!
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Uroczyste obchody 80. rocznicy bohaterskiej Obrony Kępy Oksywskiej
Data 19 września, w gminie Kosakowo ma bardzo symbo-

liczny wymiar. Dokładnie 80 lat temu, po bohaterskiej wal-
ce w  obronie Ojczyzny, skapitulowali pod hitlerowskim na-
porem, żołnierze pułkownika Stanisława Dąbka. Niezłomny 
dowódca broni nie złożył. Do końca wypełnił rotę przysięgi. 
W  dniu śmierci pułkownika i  zakończenia bitwy o  Kępę Ok-
sywską, składamy hołd bohaterom września’1939, czcimy 
pamięć o  poległych, wspominamy za jaką sprawę chwycili 
za broń.

Uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę bohaterskiej 
Obrony Kępy Oksywskiej we wrześniu 1939 roku, przy Obeli-
sku w Mostach, odbywała się przy asyście honorowej Wojska 
Polskiego. Wśród gości obok Wójta Gminy Kosakowo Marcina 
Majek, Zastępcy Wójta Gminy Kosakowo Marcina Kopitzkiego 
oraz przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Śliwińskiego 
zasiedli przedstawiciele wojska z kontradmirałem Mirosławem 
Jurkowlańcem na czele, przedstawiciel Senatora RP Sławo-
mira Rybickiego, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Puckie-
go Anna Wojtunik, duchowni, przedstawiciele Kosakowskiego 

Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo, 
reprezentacje stowarzyszeń, organizacji i  związków, gmin-
nych szkół oraz liczni mieszkańcy gminy Kosakowo. 

Poczty sztandarowe, które podkreślały podniosły charakter 
wydarzenia wystawiła Rada Gminy Kosakowo, Marynarka Wo-
jenna, Związek Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski Kosakowo, 
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o. Dębogórze – Kosakowo, 
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników 
o. w Gdańsku, Stowarzyszenie Regionalny Chór Morzanie oraz 
szkoły w Dębogórzu, Mostach i Pogórzu. 

Punktualnie o godzinie 11 Dowódca 3. Flotylli Okrętów kon-
tradmirał Mirosław Jurkowlaniec odebrał uroczysty meldunek 
o gotowości do rozpoczęcia uroczystości oraz dokonał prze-
glądu i przywitał się z Kompanią Reprezentacyjną Marynarki 
Wojennej. Hymn Rzeczypospolitej odegrała Orkiestra Repre-
zentacyjna MW, towarzysząca podczas uroczystości.

– Stoimy w miejscu skroplonym polską krwią, w walce o nie-
podległość i  wolność – zwrócił się do zebranych gości i  licz-
nie zgromadzonych mieszkańców Marcin Majek, Wójt Gminy 
Kosakowo. – Ofiara, którą nasz Naród poniósł podczas całej 
drugiej wojny światowej, nie poszła na zmarnowanie. Dziś 
możemy cieszyć się wolnością i  suwerennością. – Codzien-
nie musimy pamiętać, komu te wartości zawdzięczamy, po-
winniśmy także zrobić wszystko, aby żadna pożoga wojny nie 
naruszyła, już nigdy, granic naszej Ojczyzny – zaapelował Wójt 
Gminy Kosakowo.

Apel poległych, który odczytała komandor porucznik Mał-
gorzata Pohl z 43. BLM, głęboko poruszył uczestników uroczy-
stości, atmosferę wyjątkowo podkreśliła salwa honorowa.

Pod Obeliskiem w  Mostach wszystkie delegacje złożyły 
wieńce, oddając hołd i  cześć poległym w  obronie Ojczyzny. 
W  intencji bohaterów Obrony Kępy Oksywskiej Mszę świętą 
polową odprawili ksiądz kanonik Jan Grzelak z  parafii w  Ko-
sakowie oraz ksiądz wikary Andrzej Wiejak z parafii w Pierwo-
szynie. Ceremonię Mszy świętej uświetniła muzyczna oprawa 
Chóru Morzanie.

Festiwal Ryby i Wina drugi raz zagościł w Mechelinkach
Wszyscy, którzy  nabrali apetytu na  świeżą rybkę w  wy-

trawnym towarzystwie, nie zawiedli się odwiedzając II Festi-
wal Ryby i Wina w Mechelinkach. Weekend, 14/15 września był 
w gminie Kosakowo świętem regionalnych produktów, wśród 
których  królowały lokalne owoce morza, podawane w  parze 
z  dobrze dobranym winem. Program festiwalu, poza nieod-
łączną degustacją, pozwolił z bliska zobaczyć pracę meche-
lińskich rybaków. Uczestnicy wydarzenia z radością powitali 
wracający z morza kuter z pełną siecią bałtyckich fląder.

– Atmosfera podczas drugiej edycji Festiwalu Ryby i  Wina 
w Mechelinkach była znakomita – zauważa Marcin Majek, Wójt 
Gminy Kosakowo. – Doskonała frekwencja gości, wśród któ-
rych  nie  mogło zabraknąć mieszkańców naszej gminy, to  znak, 
że  lokalne produkty cieszą się dużym zainteresowaniem. Warto 
więc promować regionalną kuchnię. Wśród 23 zarejestrowanych 
produktów tradycyjnych w całym powiecie puckim, są oczywiście 
dania z  ryb. Podczas ubiegłego weekendu, nasze owoce morza 
były podawane, z  także regionalnymi, wyrobami winiarni z  Nie-
miec, Czech i Litwy.

Program festiwalu był niezwykle bogaty i w sposób bardzo 
atrakcyjny wypełnił popołudniową sobotę i niedzielę.

Sobota (14 września) zarezerwowana była dla przedstawicie-
li branży gastronomicznej. W Winiarni Nawrot w Mechelinkach, 
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Koncert Wibrafon i Marimba – Mateusz Nawrot oraz Adam Świstulski
13 września br. w Kosakowskim Centrum Kultury miał miej-

sce wyjątkowy, kameralny koncert dwóch niezwykle uzdolnio-
nych młodych muzyków Mateusza Nawrota oraz Adama Świ-
stulskiego. Koncert został zorganizowany ze względu na wyjazd 
muzyków na konkurs perkusyjny we Włoszech, pod koniec 

30 sierpnia, Kosakowskie Centrum Kultury zorganizowa-
ło piknik rodzinny na zakończenie wakacji. Temat wydarze-
nia nie był przypadkowy bowiem nawiązywał do 50. rocznicy 
pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. W trakcie wie-
czornej zabawy pełnej atrakcji i  niespodzianek, uczestnicy 
mieli okazję wziąć udział w konkursie na zbudowanie rakiety 
kosmicznej, sprawdzić swoją wiedzę z  zakresu kosmosu jak 
i  poszukać księżycowego pyłu. Całej imprezie towarzyszyła 
muzyka i  taniec, specjalnie przygotowana na tą okazję przez 
Panią Agnieszkę Zalewską, trenerkę oraz instruktorkę tańca. 
Dla najmłodszych uczestników księżycowego pikniku został 

września. Publiczność miała okazję posłuchać utworów takich 
kompozytorów jak J.S. Bach, Jan Freicher, Roger Svedberg, 
czy Mark Glentworth wykonanych na wibrafonie i marimbie. Te 
dwa instrumenty nieznane jak dotąd szerokiej publiczności, 
podbiły serca zebranych słuchaczy wzbudzając zachwyt. 

przygotowany namiot kreatywny. Dzieci mogły przygotować 
tam własny pył kosmiczny. Nie zabrakło również dodatkowych 
atrakcji i konkursów z nagrodami, dzięki Pani Klaudii Pieniążek 
z  Projekt Zdrowie Kosakowo oraz restauracji IL Pirata, która 
ufundowała vouchery dla rodzin biorących udział w konkursie 
na najciekawszą rakietę kosmiczną.

Specjalne podziękowania dla Pani Sławki Tomaszewskiej 
za przepiękną fotorelację z wieczornej imprezy przy księży-
cu. Konkursowe zmagania rodzin i ich kosmiczne dzieła moż-
na podziwiać na profilu facebook Kosakowskiego Centrum 
Kultury.

Zakończenie wakacji z Kosakowskim Centrum Kultury 
w trakcie Księżycowego Pikniku Rodzinnego

przygotowane zostały kulinarne pokazy, pod  czujnym okiem 
mistrzów kuchni: Krzysztofa Szulborskiego oraz Andrzeja Ław-
niczaka. Pokazom towarzyszyła degustacja win Mozelskich, po-
traw przygotowanych przez uczniów lokalnych szkół gastrono-
micznych oraz tradycyjna ceremonia „odbijania beczki matiasa”.

15 września (niedziela), drugi dzień festiwalu rozpoczął 
się na  molo w  Mechelinkach. Tłumnie zgromadzeni uczest-
nicy uważnie obserwowali prezentację połowu w  wykonaniu 
mechelińskich rybaków. Natura nie  zawiodła organizatorów 

i wszystkich miłośników dobrej kuchni. Do przystani w Meche-
linkach zawinął kuter w siecią pełną bałtyckich fląder.

Świeżą rybę właśnie, a  także wiele innych regionalnych 
produktów mogli posmakować wszyscy, którzy tego dnia od-
wiedzili bazę festiwalu w  Winnicy Nawrot. Tradycyjne dania 
podawane były w parze z dobranymi winami rodzimych i nie-
mieckich winnic.

O muzyczną oprawę drugiego dnia festiwalu zadbał zespół 
Deadly Plants.



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 10/201910

Żerkowskie Babie Lato Kosakowianie  
na gminnych Dożynkach27  sierpnia,  zespół  Kosakowianie  brał  udział  w  Żerkow-

skim Babim Lecie. Wyjazd, oprócz wrażeń muzycznych, do-
starczył również atrakcji turystycznych. Zespół po drodze 
zwiedził Poznań, Ostrów Tumski i  wiele innych ciekawych 
miejsc związanych z początkami państwa polskiego. W Żer-
kowie Kosakowianie spędzili cały dzień, uczestnicząc w uro-
czystej mszy św., pochodzie do Mickiewiczowskiego  Centrum 
Kultury oraz wspólnych koncertach, w których łącznie udział 
wzięło aż 21 zespołów. Występ naszego zespołu zdominował 
repertuar promujący region i  język kaszubski. Wieczorem 
wspaniała atmosfera wspólnej biesiady udzieliła się wszyst-
kim uczestnikom. 

Z dalekiego Żerkowa Kosakowianie zdążyli wrócić na gmin-
ne Dożynki – nasi lokalni śpiewający ambasadorowie kultury 
kaszubskiej wystąpili na scenie oraz przygotowali własne sto-
isko z wyrobami koła gospodyń, działającego przy oddziale. Za 
zaangażowanie i  współpracę prezes Danuta Tocke pragnie 
podziękować wszystkim członkom dębogórsko-kosakowskie-
go oddziału ZKP, organizatorom Dożynek oraz współpracow-
nikom.

Z ŻYCIA ZKP

Wybory na kadencję 2019-2022
Poniżej podajemy wyniki wyborów zarządu lokalnego od-

działu ZKP na kadencję 2019-2022: 
prezes – Danuta  Tocke, 
wiceprezesi –  Ewa Purska i Jerzy Włudzik,
sekretarz – Teresa Czerwińska, 
skarbnik – Mirosława Freicher,

pozostali członkowie  zarządu:  
B.  Duda. K. Krystaszek, 
A. Foltynowicz, F.Sorn. 

Prezes Danuta Tocke pragnie wszystkim podziękować za 
zaufanie oraz wspólną pracę, jak również zaprosić do dalszej  
aktywnej  działalności.

Chór „Morzanie” – nadal skuteczna promocja Gminy i Kaszub
Ze świętem plonów – Dożynkami – przychodzi czas na pod-

sumowania, rozważania nad tym jak postrzegamy nasze dzia-
łania, czy dany nam czas wykorzystaliśmy efektywnie, na ile 
bogaty jest wynik tegorocznej pracy. Takie myśli przychodzą 
często do głowy tym, którzy swoją działalność opierają na pra-
cy dla środowiska. Tak też stało się w przypadku Chóru „Mo-
rzanie”.

Uczestnictwo w tegorocznych Dożynkach podkreśliło wła-
śnie taki charakter pracy zespołu: przez ludzi i  dla ludzi, dla 
środowiska, w  którym chór pracuje, dla umiłowania tradycji 
i promocji regionu, w którym żyjemy. Bo i fakt: „Morzanie ” są 
tam, gdzie i modlitwa (oprawa mszy św. z Kalwarią Wejherow-

ską na czele), i hołd historii (udział w świętach państwowych 
i  historycznych, w  tym coroczna oprawa uroczystości przy 
obelisku w  Mostach 19 września, obchody święta niepodle-
głości, itp.), a  także propagowanie pieśni kaszubskiej – i  tej 
kościelnej (z  kolędami, pieśniami adwentowymi na czele) jak 
i pieśni świeckiej. 

Faktem jest jednak to, że mianowany parę lat temu przez 
ówczesnego wójta p. Jerzego Włudzika ambasadorem Gminy 
Kosakowo Chór nadal wytrwale tą gminę promuje wszędzie, 
gdzie tylko może. W bieżącym roku chór niósł pieśń i kulturę 
kaszubską na zachodnich rubieżach kraju. W maju odwiedził 
Gubin i Neuzelle w Niemczech, gdzie z sukcesem przedstawił 
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nie tylko kaszubską muzykę, ale i zapoznał słuchaczy z trady-
cjami i kulturą naszego regionu.

Pani Prezes Hildegarda Skurczyńska swoją opowieścią 
o Kaszubach tak zainspirowała jednego ze słuchaczy, że na 
tzw. kolanie powstał wiersz napisany dla Morzan przez Jana 
Skórę – gubińskiego poetę, który warto zacytować, bo w pi-
gułce zawarł to, o czym nie wiedzą nawet niektórzy miesz-
kańcy naszej gminy.  
„Morzanie kochani, czego Wam potrzeba? 
Aby mowa ojczysta była w sercu – u Kaszeba. 
Mówić w niej niełatwo, łatwiej śpiewać. 
Na słowa frywolne trudno w nich się gniewać. 
Siedem barw w stroju i opaski głowy: 
Jak toń w słońcu jeziora – to kolor CHABROWY. 
Spódnice NIEBIESKIE – każdemu go trzeba, 
Bo któż nie pragnie dostać się do nieba. 
GRANATOWY- jak burzliwa morza głębina, 
Ze znakiem krzyża rybak połowy zaczyna. 
ŻÓŁTY- wiosenne łany rzepakowe w złocie. 
Kaczeńce nad strugą, jaskrów łąkowych krocie. 
ZIELEŃ – gdy ziemia ciepła, leżąc w trawie 
podziwiasz liście, pąki i świerszcze w murawie. 
CZERWONY – Polak odważny; Kaszub też się przyzna. 
Że krew przeleje dla tej, co zwie się Ojczyzna. 
CZARNY – kolor ziemi, roli co ją chłop orze. 
Licha ona, lecz z potem dasz plony mój Boże. 
Przemilczano BIAŁY – niewinność – niech chłop się cieszy 
bo choćby która zbłądziła, to ksiądz ją rozgrzeszy.  
Zwyczaje – choćby pogańskie – kultury opoką, przetrwanie. 

Dawnej złodziejki, zabójcy, ptaka – kani drapieżnej ścinanie. 
W Sobótkę, na Świętego Jana, przy ognisku wiejska gromada. 
Wójt wady, grzeszki wypomina, a wszystko wina ptaka gada. 
Potem huczna zabawa: tańce, skoki przez ogień, obżarstwo 
i picie. 
Śmiechy, całusy, uściski lubieżne – niejedno poczęło się życie. 
Gdy śmierć dopadła człowieka – obyczaj PUSTEJ NOCY. 
Przy trumnie w domu modlitwy dla zmarłej duszy pomocy. 
A w drugiej izbie jedzenie, wspominki i śpiewy do świtu. 
Wygonić złe duchy w zaświaty, do nieba albo niebytu. 
Paweł Nodzak – dyrygent chóru Morzanie z Kosakowa. 
On w sile wieku – śpiewak, dyrygent, on młoda świeża głowa. 
W pieśniach wielkanocnych, Ave Maria, zachwycają głosu tony. 
Barwą, humorem, energią, siłą – jak kościelne gubińskie 
dzwony. 
Wspólnie z Gloria Domine, w Trójcy Świętej – Gubin został 
zdobyty. 
Halina – Matka promienieje, bo Paweł – Syn, muzyk odkryty. 
I Jan Skóra tam był, od Burmistrza słów uznania, prezentów 
wiele. 
I wierszyk ten napisał – na kolanie, w pięć minut w kościele.”

Chór po takiej rekomendacji może być dumny – tym bar-
dziej, że rok wcześniej w  Szczecinie, na Międzynarodowym 
Festiwalu 50+, również uzyskał wiele przychylnych opinii za 
ciekawe przedstawianie Kaszub jako regionu. Jest to solidna 
motywacja do dalszej, wytrwałej pracy, przy której przydałoby 
się też trochę nowych głosów.

Chętnych do śpiewania chór zaprasza na próby we wtorki 
i czwartki, od 18.15 do 20.15, do Domu Kultury w Dębogórzu.

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Szkoła w Mostach otwiera drzwi do Europy
Będą się uczyć odpowiedzialności, zaradności i  gospo-

darności w kraju i za granicą. Mowa tu o uczniach ze szkoły 
w Mostach, przed którymi drzwi do Europy stanęły otworem, 
za sprawą programu Erasmus+. Przez najbliższe dwa lata, 
wspólnie z  kolegami z  Grecji, Turcji, Rumunii i  Łotwy, naj-
młodsi mieszkańcy naszej gminy wraz ze szkolnymi opieku-
nami zrealizują autorski projekt, który został dofinansowany 
kwotą 42.819 Euro.

„Ja – aktywny i odpowiedzialny 
turysta teraz, mądry i zaradny go-
spodarz swojego regionu w  przy-
szłości”. Co kryje się pod tak per-
spektywicznie zatytułowanym 
projektem wyjaśnia Anna Szym-
borska, dyrektor ZSP w Mostach. 
– Projekt, który złożyliśmy do programu Erasmus+, ma przede 
wszystkim umożliwić wymianę praktyk oświatowych, z  cze-
go skorzysta grono pedagogiczne naszej szkoły, ale przede 
wszystkim duża grupa młodzieży – uczniów. Z  dużą radością 
przyjęliśmy informację, o przyznanym dofinansowaniu na reali-
zację naszego projektu, a kwota w wysokości blisko 43 tysięcy 
Euro, daje nam możliwość dwuletnich działań. Do współpra-

cy zaprosiliśmy szkoły z  Grecji, Turcji, Rumunii i  Łotwy. Nasi 
uczniowie z opiekunami odwiedzą szkoły partnerskie, a my bę-
dziemy gościć uczniów z zagranicy u siebie w Mostach. Wizytę 
przygotujemy tak, aby pokazać im uroki całej gminy Kosakowo 
oraz Pomorza. 

W  założeniach projektowych, do każdego kraju – partne-
ra ZSP w Mostach, podróżować będzie grupa 10 uczniów pod 

opieką dwóch nauczycieli. Każdy 
wyjazd na zagraniczne praktyki 
trwać będzie 5 dni, a  czas bę-
dzie wypełniony szeregiem zajęć 
pozwalających na wymianę do-
świadczeń, integrację, wspólną 
pracę twórczą i zabawę. Komuni-
kacja w  języku angielskim z  pew-

nością podniesie umiejętności wszystkich uczestników pro-
jektu, niewykluczone, że nowe znajomości przetrwają przez 
długie lata.

- Uczniowie ze szkoły w  Mostach będą zwiedzać Europę 
teraz – mówi Anna Szymborska. – Nie mam wątpliwości, że 
w przyszłości wniosą wiele pozytywnych doświadczeń dla roz-
woju regionu – naszej małej ojczyzny. 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Spotkanie integracyjne 1 F

Klub Szkolnych Detektywów

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w  życiu 
każdego ucznia. 2 września, uczniowie uroczyście pożegnali 
wakacje, a  przywitali nowy rok szkolny 2019/2020. Wielu 
uczniów przybyło do szkoły z  optymistycznym nastawieniem 
i ogromnym zapałem do pracy.

Na początku wprowadzony został sztandar szkoły 
i  odśpiewany Hymn Państwowy. Następnie głos zabrała 
Dyrektor Szkoły – p. Halina Foltynowicz, która serdecznie 
powitała wszystkich uczniów – w  szczególności uczniów, 
którzy po raz pierwszy przyszli do naszej szkoły oraz rodziców 
i grono pedagogiczne. Po tym wystąpieniu słowa do uczniów 
i  nauczycieli oraz rodziców skierowali zaproszeni goście: 
Zastępca Wójta Gminy Kosakowo – Marcin Kopitzki oraz ks. 
Jan Grzelak.

Po części oficjalnej uroczystości, uczniowie udali się na 
spotkania z wychowawcami.

Zazwyczaj łatwiej się współpracuje z  oso-
bami, które lepiej znamy. Przed uczniami i ro-
dzicami klasy pierwszej rysuje się perspekty-
wa kolejnych ośmiu lat razem. Uczniowie mają 
szansę poznawać się coraz lepiej, codziennie 
podczas lekcji i przerw między zajęciami. Ta-
kiej okazji nie mają rodzice, więc aby łatwiej 
wejść w  nowy rok szkolny i  aby lepiej się po-
znać, po południu (zgodnie z  tradycją szkoły 
w Pogórzu) odbyło się spotkanie integracyjne. 
Na początek każdy mógł powiedzieć kilka słów 
o sobie. Następnie konkurs sprawnościowy dla 
dzieci. Potem sztafeta rodzinna okraszona hi-
storyjką szkolną. Na zakończenie brawurowa 
interpretacja „Czerwonego Kapturka” w wyko-
naniu rodziców. Wszystkie konkurencje przy-
gotował wychowawca pan Marek Kułakowski.

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, 
ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych 
w naszej szkole.

Rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w  Mostach będzie obfitował w  różnorodne projekty edu-
kacyjne. Jeden z  nich skupia się na promocji czytelnic-
twa, ponieważ jak stwierdził Umberto Eco “Kto czyta, żyje 
podwójnie”. Dlatego nauczycielki pracujące w  bibliotece 
szkolnej – p. Aleksandra Gajewska i Lucyna Sorn postanowi-
ły wprowadzić w życie innowację mającą na celu pokazanie, 
że książki to nie tylko poznawanie przygód, ale także możli-
wość uczestniczenia w nich.

W  czasie czytania książek detektywistycznych dla dzieci 
i młodzieży uczniowie będą rozwiązywać zagadki, dedukować 
i wyjaśniać różne sprawy, sytuacje oraz sięgać do rozmaitych 

źródeł, w  celu pełniejszego zrozumienia treści utworów lite-
rackich oraz lepszego poznania świata. 

Wspólne czytanie powieści detektywistycznych pomoże 
uczestnikom klubu rozwiązywać zagadki, a dzięki współpracy 
nabędą umiejętność formowania postaw wzajemnej pomocy 
bez rywalizacji oraz rozwiną umiejętność samokształcenia. 
Ważne jest, aby dzieci w  czasie spotkań szukały informacji 
w różnych źródłach: papierowych, takich jak słowniki czy atla-
sy oraz internetowych, np. w  encyklopedii Wikipedia. Będą 
również przygotowywane dla uczniów zadania poprzez TIK. 
Uczestnicy klubu będą mogli wykazać się zdolnościami pla-
stycznymi i  technicznymi poprzez samodzielne przygotowy-
wanie map, sylwetek bohaterów, tworzenie notatek.



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 10/2019 13

Młodzi, zdolni, ze szkoły w Pogórzu...

Uczniowie pomagają  
hospicjum

Uczniowie Samorządu Uczniowskiego, pod opieką 
pani Elizy Filipowicz, po raz kolejny włączyli się w  akcję 
sprzedaży kalendarzy na rzecz Hospicjum w Gdyni. W cza-
sie zebrań z rodzicami 9 i 10 września uczniowie zapraszali 
rodziców do udziału w akcji pomocy. Sprzedali ponad 130 
sztuk. Wszystkim, którzy włączyli się w  akcję pomocy 
uczniowie bardzo dziękują.

Podczas Dożynek w Kosakowie wystąpili uczniowie z Pogó-
rza. Przedstawili bardzo urozmaicony repertuar. Na początku 
były wielkie emocje, gdyż scenę opanowali piraci z Karaibów... 
oj, pomyłka – z  Pogórza oczywiście. Po nich zaprezentowa-
li się soliści oraz jeden zespół. Wystąpiła uczennica klasy 2f 
Lena Tabaczka, która w ubiegłym roku szkolnym brała udział 
w  dwóch wojewódzkich konkursach wokalnych i  oba wygra-
ła. Zaśpiewała „Słońce najlepsze jest na świecie” oraz „W dur”. 
Dzieciaki z  klas pierwszych – Marcel, Zuzia oraz Wiktor wy-
konali utwór „Moja wesoła rodzinka”. Nie mogło zabraknąć 
również Mikołaja Szwochera, zatem finał był bardzo rockowy! 
Młodzi artyści przygotowywali się pod czujnym okiem pani 
Wioletty Kurzawy.

Laboratorium  
edukacji przyszłości

12 września wystartował projekt „Laboratorium Edukacji 
Przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła Pod-
stawowa w Pogórzu została partnerem i uczestnikiem projek-
tu realizowanego w  ramach Pomorskiej Szkoły Ćwiczeń – je-
dynego takiego projektu w  województwie pomorskim. Przed 
nauczycielami z  Pogórza rok wypełniony szkoleniami, ćwi-
czeniami, warsztatami, zakupami wyposażenia do pracowni 
przedmiotowych. Podczas inauguracji poznali koordynatorów 
i pozostałych partnerów projektu i już nie mogą się doczekać 
pierwszych efektów.
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Z ŻYCIA SOŁECTW

Suchy Dwór – 18 lat minęło…
26 czerwca 2001 roku Rada Gminy Kosakowo podjęła 

Uchwałę w sprawie podziału sołectwa Pogórze na sołectwo 
Pogórze i  sołectwo Suchy Dwór, określenia ich granic oraz 
nadania odrębnych statutów. Inicjatywa utworzenia sołec-
twa Suchy Dwór została zgłoszona przez mieszkańców na 
zebraniu wiejskim w dniu 8 kwietnia 2001 roku. W tym czasie 

Suchy Dwór zamieszkiwało 385 osób. Od kwietnia do czerw-
ca odbywały się zebrania i konsultacje z mieszkańcami doty-
czące wyodrębnienia z sołectwa Pogórze nowego sołectwa 
– Suchy Dwór. 

Ostatecznie 18 czerwca 2001 roku na zebraniu w  Szkole 
Podstawowej w Pogórzu (gdzie odbywały się wszystkie zebra-
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nia i konsultacje) podjęto decyzję o utworzeniu sołectwa Su-
chy Dwór. W głosowaniu uczestniczyły 94 osoby, za utworze-
niem sołectwa było 90 osób. 

Uchwałę podpisał ówczesny Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo Mirosław Busz. W tym czasie funkcję Wójta Gminy 
Kosakowo piastował Andrzej Czaplicki, a  jego zastępcą była 
Jolanta Bieszke, dziś Radna Powiatu Puckiego. Obszar Sołec-
twa Suchy Dwór zajmuje powierzchnię 160 046,7 ha. 

10 lipca 2001 r. Zarząd Gminy Kosakowo zwołał pierwsze 
zebranie wiejskie sołectwa Suchy Dwór, na którym wybrano 
pierwszego sołtysa i pierwszą radę sołecką. 

Funkcję pierwszego, a zarazem jedynego dotychczas, soł-
tysa objęła Bożena Roszak. Obecna kadencja potrwa do roku 
2024. 

Pierwszym radnym Rady Gminy Kosakowo repezentującym 
Suchy Dwór był Marek Kądziela.

Pierwszą radę sołecką tworzyli: Waldemar Bocianowski, 
Dariusz Jarmołowicz, Jerzy Prokaziuk, Tomasz Sobieszczań-
ski, Dariusz Zieliński (ś.p).

Suchy Dwór dzisiaj liczy 1551 (zameldowanych) mieszkań-
ców, z których 439 osób nie osiągnęło 18 roku życia. Mieszka-

my w  660 gospodarstwach domowych. Mamy 35 nazwanych 
ulic, a tylko 5 z nich nie utwardzonych. Cały Suchy Dwór prak-
tycznie jest oświetlony. Do pełni szczęścia brakuje nam już tyl-
ko 5 lamp! Z każdym rokiem przybywa nam chodników i zieleni 
zorganizowanej przez mieszkańców. Mamy dwa przedszkola, 
dwa żłobki, dwa sklepy spożywcze i  centrum usługowo-han-
dlowe przy ul. Sowiej oraz korty tenisowe. Nasi mieszkańcy 
rozsławiają Suchy Dwór w rozmaitych dziedzinach zwłaszcza 
w sporcie, nauce i edukacji.

W  Radzie Gminy Kosakowo reprezentują nas dwie radne 
Bożena Roszak i Ewa Nastały. Radę sołecką także opanowały 
kobiety. Szczęśliwą siódemkę stanowią:

Janina Czech, Aneta Kowalczyk, Agnieszka Miklaszewicz, 
Ewa Orczyk, Danuta Rączka-Babula, Anna Wojnarska, Magda 
Wojnicka. 

Co przed Suchym Dworem?
Oddanie nowej szkoły w  Pogórzu. Budowa drogi łączącej 

Suchy Dwór z Dębogórzem. Budowa terenu rekreacyjno-spor-
towego przy naszej świetlicy sołeckiej. Rozbudowa hydroforni. 
Kontynuacja inwestycji drogowych i oświetleniowych.

I gdzie my będziemy mieli lepiej?

Sołtys wsi Suchy Dwór Bożena Roszak wraz z Radą Sołecką i przyjaciółmi sołectwa pragną podziękować  
wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania urodzinowego Festynu Integracyjnego  

w Suchym Dworze w dniu 31 sierpnia 2019 roku.
Dziękujemy.

Wójtowi Gminy Kosakowo, Firmie Spartan Jaworowe Wzgórze Sp. z o.o., P.U.K. „PEKO” sp. z o.o.,  
Panom Alfredowi i Adamowi Miklaszewicz, Panu Dariuszowi Lieske, Panu Jarosławowi Nagan z firmy WENTUS,  

Pani Agnieszce Hirsz, Państwu Ranachowskim, Państwu Witczak oraz właścicielom sklepu LIVIO w Suchym Dworze.

Jest taki Dzień w Kazimierzu 
Był stół pełen ziemniaczanych przysmaków, gry i zabawy 

dla maluchów oraz sportowa sztafeta z bulwą ziemniaczaną 
w  dłoni. Autorzy przesympatycznych postaci wykonanych 
z wyjątkowo urodzajnych egzemplarzy tego warzywa zostali 
nagrodzeni, każdy mógł się sprawdzić w  konkursie wiedzy 
o  ekologii, a  całe spotkanie umilała muzyka taneczna „na 
żywo”. Taki był sobotni (14 września) Dzień Ziemniaka w Ka-
zimierzu. Gratulujemy organizacji i  talentów plastycznych 
oraz kulinarnych!

Sobotnie popołudnie i wieczór (14 września) w Kazimierzu 
upływały pod znakiem ziemniaka. Mieszkańcy tradycyjnie spo-
tkali się na zapleczu Świetlicy wiejskiej przy ulicy Majowej 21, 
aby wspólnie spędzić czas i  bawić się, podczas corocznych 
obchodów święta tego smacznego warzywa.

Nie  mogło więc  zabraknąć kulinarnych akcentów. Każdy 
próbował przeróżnych potraw, których  głównym składnikiem 
musiał być oczywiście ziemniak. Gotowany, pieczony i  sma-
żony, podawany w  zupie, z  sosem, czy  zasmażką, a  nawet 
„w mundurkach”.

Najmłodszym najwięcej radości przyniosły gry i  zabawy, 
a także sportowa sztafeta. Oczywiście i w tym przypadku, z rąk 
do rąk zawodników wędrowały ziemniaczane bulwy, w miejsce 
tradycyjnej pałeczki sztafetowej.
Specjalnie na  okazję sobotniego święta, dzieci z  Kazimierza 
przygotowały plastyczne prace, wykonywane z  najbardziej 
urodzajnych egzemplarzy „bohatera dnia”. Ludziki, stworki 
i  zwierzaki były przesympatyczne, a  wybór najlepszej pracy 

nie był łatwym zadaniem dla jurorów. Ostatecznie sołtys Ka-
zimierza Grzegorz Flatau, w  towarzystwie Wójta Gminy Ko-
sakowo Marcina Majek zdecydowali, że w tym roku najlepszą 
pracę wykonała 5-letnia Martynka Gloza. Dyplom i  nagrody 
za II miejsce otrzymał Stasiu Miszewski (5 lat), a za trzecie Hu-
bert Kaszuba (5 lat). Dyplomy i wyróżnienia trafiły do wszyst-
kich autorów ziemniaczanych prac plastycznych.

O  tym skąd ziemniak pochodzi, w  jaki sposób znalazł się 
na  naszych stołach i  jakie ma walory smakowe – wszyscy 
uczestniczący w festynie mogli dowiedzieć się podczas kon-
kursu wiedzy o  ekologii, który  przeprowadził Karol Dettlaff 
z UG w Kosakowie.

Tuż po  konkursie, do  tańca porwał wszystkich gospodarz 
terenu, a  za  sołtysem Kazimierza, na  taneczną platformę 
powędrowali niemal wszyscy obchodzący tegoroczny Dzień 
Ziemniaka.

KAZIMIERZ
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                                                Czad – Cichy zabójca
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 mate-
riałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu 
w otaczającej atmosferze. 

Może być emitowany przez lampy, piecyki naftowe i gazowe, ko-
tły na paliwa stałe i gaz, kominki, czy gazowe podgrzewacze wody na 
skutek nieprawidłowego ich działania – złego zainstalowania, uszko-
dzenia 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 wyso-
kich stężeniach tlenku węgla, już po kilku wdechach może nastąpić 
zgon, bez objawów ostrzegawczych, wskutek porażenia układu odde-
chowego oraz ostrej niewydolności układu 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 zwyrodnienio-
we w  ośrodkowym układzie nerwowym, nerwobóle, niewydolność 
płuc, pogorszenie pamięci oraz zdolności koncentracji.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy!!!
•	 przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczel-

ności 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 za-
kresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych nale-
ży żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera 
urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierają-
cego informacje o  specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu 
i zakresie stosowania danego urządzenia,

•	 nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
•	 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  bu-
dynku i mogą pogarszać wentylację,

•	 systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykła-
danie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic 
nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspo-
mnianego otworu lub kratki, często wietrzyć pomieszczenie, 
w  których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wypo-
sażone 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 ule-
gamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast prze-
wietrzyć 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 doro-
słego 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 zdro-

wie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedy-
nie odrobina przezorności.

Zabawa Andrzejkowa 
W sobotę 30 listopada br. w Domu Kaszubskim w Dębogó-

rzu odbędzie się tradycyjna Zabawa Andrzejkowa z muzyką na 
żywo. Zapisy u Sołtysa Dębogórza. Organizatorzy: Polski Zwią-
zek Emerytów i Rencistów Gminy Kosakowo wraz z Sołtysem.

Podziękowanie 
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo – Józef 

Melzer, składa podziękowanie Panu Janowi Styn z Dębogórza 
za dostarczenie gołębi na Dożynki Gminne w 2019 r., które zo-
stały wypuszczone na scenie przez włodarzy Gminy oraz za-
proszonych gości, na znak pokoju. 

Dożynki 2019 uważamy za bardzo udaną imprezę! Dziękuję 
całej Radzie Sołeckiej: paniom Danucie Miottke-Thurner, Bo-
żenie Mikickiej, Katarzynie Matejko, panu Danielowi Wruk oraz 
paniom Ewie Narloch i Iwonie Maćkowiak za pomoc przy urzą-
dzaniu naszego stoiska.

Czyn społeczny – przycinka drzew
Sołtys miejscowości, w czynie społecznym, już po raz trze-

ci w  tym roku poprzycinał drzewka, które rosną wzdłuż ulic 
przy Domu Kaszubskim, Obelisku oraz sołeckim placu zabaw.

Zaproszenie na uroczystości w Piaśnicy 
Prezes Sołtysów zaprasza mieszkańców gminy Kosakowo 

na uroczystą mszę do Piaśnicy poświęconą pamięci poległych 
w Lasach Piaśnickich oraz w Obronie Kępy Oksywskiej w 1939 r.  
W  tym roku przypada 80. rocznica tamtych tragicznych wy-
darzeń. Uroczystości odbędą się 6 października br. o  godz. 
10.00.

DĘBOGÓRZE

PIERWOSZYNO
Pole pełne słoneczników, za które dziękujemy państwu Li-

nieckim robiło ogromne wrażenie na oglądających.
Pragnę również podziękować wszystkim paniom za wspa-

niałe wypieki  oraz za zupę dyniową, która była hitem i  któ-
rą mogliśmy częstować naszych odwiedzających gości.
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Bezpłatne zajęcia  
tańca towarzyskiego –  

są jeszcze wolne miejsca
Wójt Gminy Kosakowo przy współpracy ze Studiem tańca 

Latino Cafe Gdynia zaprasza wszystkie dzieci z Gminy w wie-
ku 6-12 lat na zajęcia tańca towarzyskiego. Zajęcia odbywać 
się będą w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie ul. Ka-
szubska 11, w każdy poniedziałek w godzinach 17.30 – 18.30 
(sala główna), 16:30 grupa zaawansowana. Rozpoczęcie za-
jęć nastąpi 16.09.2019 o godzinie 17.30

Zajęcia prowadzi profesjonalna para taneczna międzyna-
rodowej klasy S – Maciej Matczak i Marta Natywo. Program 
zajęć przewiduje naukę tańców towarzyskich m.in. sam-
ba, cha cha, jive, polka, walc, quickstep. W  krótkim czasie 
wszyscy uczestnicy zajęć zostaną przygotowani do wzięcia 
udziału w konkursach tanecznych i turniejach tańca. Prowa-
dzenie i wszelkie informacje – Ernest Kaczmarczyk tel. 601-
915-417.

Zapisy: 
Na stronie www.latinocafe.gd.pl, 
mailowo latinocafe@gd.pl 
lub bezpośrednio na zajęciach u instruktora. 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 
(decyduje kolejność zgłoszeń)!

Optimiściarze z Mechelinek  
wygrywają regaty!

Młodzi żeglarze ze Stowarzyszenia Port Mechelinki z po-
wodzeniem reprezentowali barwy klubowe na  regatach 
„Błękitna Gwiazda Optimista” organizowanych przez  Yacht 
Klub Stal Gdynia,  które zostały rozegrane w ostatnim tygo-
dniu sierpnia. Najwyższe podium zdobył 9 – letni Sebastian 
Wawrzyniak ze Szkoły Podstawowej w Mostach, uczeń klasy 
żeglarskiej. Gratulujemy!

Regaty „Błękitna Gwiazda Optimista” rozgrywane pod  ko-
niec wakacji w Gdyni, zgromadziły około 40 młodych żeglarzy. 
Reprezentacja Stowarzyszenia Port Mechelinki liczyła trzech 
zawodników, którzy rywalizowali z rówieśnikami przy dość ka-
pryśnej pogodzie.

Trudne warunki żeglarskie najlepiej wykorzystał nasz re-
prezentant. Sebastian Wawrzyniak (9 lat), uczeń żeglarskiej 
klasy ze szkoły w Mostach, wygrał regaty!

Dwaj pozostali nasi reprezentanci Hubert Kunc i  Tomek 
Tracz uplasowali się kolejno na 8 i 9 miejscu.

– Żałujemy, że  organizatorom nie  udało się przeprowadzić 
jeszcze jednego wyścigu – zauważa Bartosz Bartnicki, trener 
optimiściarzy ze Stowarzyszenia Port Mechelinki. – Wtedy naj-

gorszy wyścig każdego zawodnika byłby odrzucony. Hubertowi 
przydarzył się bowiem falstart podczas jednego z rozegranych 
wyścigów. Gdyby nie to zakończyłby regaty na 2 miejscu. Wielkie 
gratulacje dla naszych dzielnych dzieciaków – mówi trener.
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Mamy Rekord Polski na największą grupę osób  
w kamizelkach ratunkowych i asekuracyjnych

Wyjątkowa próba ustanowienia Rekordu Polski na  naj-
większą grupę osób w kamizelkach ratunkowych i asekura-
cyjnych odbyła się podczas Marszu Śledzia 2019, który w tym 
roku odbył się 17 sierpnia. Start wydarzenia miał miejsce 
w Kuźnicy, a uroczyste zakończenie w Rewie.

Rekordowy Marsz Śledzia 2019 trwał aż 5 godzin. W  tym 
czasie uczestnicy przedsięwzięcia przemaszerowali przez Za-
tokę Pucką z  Kuźnicy do  Rewy. Cała trasa miała długość 12 
kilometrów. Zadania nie  udałoby się w  pełni wykonać, gdy-
by nie fakt, że wszyscy uczestnicy mieli na sobie kamizelki ra-
tunkowe i asekuracyjne.

I  tego właśnie dotyczył Rekord Polski, który  ustanowiono 
w dniu wydarzenia. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszyst-
kich uczestników, aż 140 osobom udało się ustanowić oficjal-
ny Rekord Polski na  największą grupę osób w  kamizelkach 
ratunkowych i asekuracyjnych.

Cała akcja rozpoczęła się punktualnie się o godzinie 10:00 
w Kuźnicy. Stąd ekipa ratunkowa, zaopatrzeniowa, jak i tele-
wizja wyruszyły łodziami i ribami (rodzaj motorówko-pontonu), 
a uczestnicy XIX edycji Marszu Śledzia rozpoczęli przeprawę 
przez  Zatokę Pucką. Najpierw szli wzdłuż łachy, następnie 
musieli przepłynąć kilka kilometrów, by  dotrzeć na  mieli-
znę, gdzie dostali zasłużony prowiant (śledzia, bułkę, banana 
i wodę) i mieli chwilę na zebranie sił do dalszej wyprawy.

Rekord Polski był ustanawiany na półmetku trasy.  Do usta-
nowienia rekordu przyłączyły się służby ratownicze WOPR 
i osoby asekurujące, łącznie – 140 osób. Po przemarszu mie-
lizną i rekordowych emocjach, uczestnicy wydarzenia musieli 
przepłynąć na linach w grupach 10 osobowych w okolice Rewy, 
gdzie na  cyplu znajdowała się meta. Najwytrwalsi zawodnicy 
z klasy extreme odcinek końcowy płynęli sami. Na lądzie od-
było się wręczenie dyplomów, odznak i drobnych upominków.

Na  miejscu obecna była sędzina Biura Rekordów, któ-
ra  dopilnowała by  ustanawianie rekordu odbyło się zgodnie 
ze  wszystkimi wytycznymi. Gdy  było już jasne, że  wszystko 
przebiegło zgodnie z  planem, a  wszyscy uczestnicy wrócili 
z marszu po Zatoce Gdańskiej cali i zdrowi, ogłosiła wynik re-
kordu i  wręczyła na  ręce organizatorów oficjalny certyfikat 
potwierdzający sukces.

Windsurfingowe tytuły Mistrzów Polski  
jadą z Rewy do Warszawy

Poznaliśmy tegorocznych windsurfingowych Mistrzów 
Polski Seniorów w  formułach Open Foil Race oraz  Slalom. 
Podczas czterodniowych zawodów odbywających się w Re-
wie (12-15 września), najlepsi okazali się Bartłomiej Kwiek 
(OFR) oraz  Maciej Kłopociński (Slalom). Obaj reprezentują 
warszawski MOS 2.

Tegoroczne Mistrzostwa Polski w  dwóch dynamicznie 
rozwijających się klasach windsurfing, pod  patronatem 
Wójta Gminy Kosakowo, zorganizowało Polskie Stowarzy-
szenie Windsurfingu i Centrum Rewa Surf.  

– Gratuluję wszystkim zawodnikom windsurfingowych Mi-
strzostw Polski w Rewie bardzo emocjonującej rywalizacji – mówi 
Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Oba tytuły mistrzowskie 
wędrują do Warszawy, ale przez najbliższy rok każdy będzie pa-
miętał, że  zostały wywalczone w  gminie Kosakowo, na  bardzo 
atrakcyjnym dla żeglarzy akwenie w Rewie. Niech to będzie naj-
lepszą rekomendacją i  zaproszeniem wszystkich miłośników 
sportów wodnych, w szczególności wind – i kitesurfingu do na-
szej gminy. Mówiąc wprost – warto tu być, aby przeżyć niezapo-
mnianą żeglarską przygodę.  

Szczegółowe podsumowanie zawodów przygotowało Pol-
skie Stowarzyszenie Windsurfingu, zapraszamy do lektury:

Doskonałe warunki wiatrowe panujące przez  cztery dni 
regat spowodowały, że  śmiało można ocenić tą imprezę or-
ganizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu, przy 
wsparciu Rewa Surf Centrum i Gminy Kosakowo, za jedną z naj-
lepszych w tym sezonie (pełen tekst na www.psw.org.pl).
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11 listopada wystartuj 
w Kosakowie

Zapraszamy na kolejną edycję biegów niepodległościo-
wych – odbędzie się start na 10 km oraz starty dzieci i mło-
dzieży. Co istotne, trasa biegu głównego będzie prowadzić 
w  całości po terenie lotniska cywilno-wojskowego Gdynia- 
-Kosakowo. To niepowtarzalna okazja, aby sprawdzić się 
w terenie na co dzień niedostępnym dla biegających!

11 listopada br. będziemy obchodzić 101. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Organizatorzy – Gmina Kosa-
kowo, 43.  Baza Lotnictwa Morskiego oraz firma The North 
Event, zachęcają, by ten dzień świętować w  sposób aktyw-
ny. Zapraszamy całe rodziny do Kosakowa, aby wystartować 
w tym nietuzinkowym wydarzeniu biegowym. Na mecie każdy 
uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy odlewany 
medal, wodę i ciepły posiłek regeneracyjny.

Start w Kosakowie to nie tylko bieg na 10 km dla dorosłych 
zawodników. Organizatorzy przygotowali również aż sześć kate-
gorii dla dzieci i młodzieży, w których będzie można wystartować 
na dystansach dostosowanych do wieku młodych sportowców.

Biuro zawodów, w  dniu 10 listopada, w  godzinach 15-18, 
będzie czynne w holu głównym szkoły w Kosakowie przy ul. 
Żeromskiego 11. Tam będzie można się zapisać i odebrać pa-
kiety startowe. W dniu imprezy – 11 listopada, będzie można się 
zapisać i odebrać pakiety od godziny 10:00 do 15 minut przed 
każdą wyznaczoną godziną startu danej kategorii wiekowej.

Zapisy: elektronicznezapisy.pl, 
Informacje: Aktualności Gmina Kosakowo

Sztorm Kosakowo-Cup: roczniki 2012 i 2013
Na przełomie sierpnia i  września na boisku przy Złotych 

Piaskach w Kosakowie odbywał się turniej Sztorm Kosakowo 
Cup dla piłkarzy z roczników 2012 i 2013. 

25 sierpnia rywalizowali juniorzy z  rocznika 2012. Oprócz 
Sztormu Kosakowo, który wystawił dwie drużyny, w  turnieju 
wzięły jeszcze udział: KP Starogard Gdański (dwa zespoły), 
APK Jedynka Kartuzy, AP Cassubian, Błękitni Wejherowo i AP 
Orzełki. Łącznie dla każdej z drużyn przypadło po ok. 70 minut 
gry, podczas których nie brakowało emocji, a zespoły zdoby-
wały kolejne cenne doświadczenia.

Tydzień później (1 września) do turnieju przystąpili koledzy 
o rok młodsi (rocznik 2013). Tu również Sztorm Kosakowo wy-
stawił dwie ekipy, które rywalizowały z APK Jedynką Kartuzy 
i Salosem Rumia. Każda z drużyn rozegrała po 6 spotkań (mecz 
i  rewanż), podczas których padało mnóstwo bramek. Na za-
kończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, 
a kapitanowie drużyn odebrali puchary.

Organizatorzy pragną podziękować uczestnikom za przy-
bycie, a Rodzicom za kulturalny doping i słodką niespodziankę 
na zakończenie turnieju. Do zobaczenia za rok!
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Nabór do GKS Sztormu Kosakowo 
Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo zaprasza na treningi piłkarskie – zapisy prowadzone są przez cały rok! 

Kontakt pod nr. telefonów: 608-272-212 lub 501-326-119. Więcej informacji na stronie: www.sztormkosakowo.com.pl 
oraz na facebooku: fb.com/SztormKosakowo

Rozgrywki V ligi – sezon 2019/2020
Po 6 rozegranych kolejkach rundy jesiennej V ligi Sztorm 

Kosakowo zajmuje 10. miejsce. W  6. kolejce podopieczni 
Aleksandra Cybulskiego pewnie wygrali z  zamykającym ta-
belę Zenitem Łęczyce; tydzień wcześniej, w derbach powiatu 
puckiego we Władysławowie, Sztorm uległ 1:3 miejscowemu 
MKS-owi. Planowany grafik meczów pierwszej drużyny na naj-
bliższe dni:

• 5 października (so), 12.00: Sztorm Kosakowo – GKS Kolbudy
• 12 października (so), 14.00: Czarni Pruszcz Gdański – Sztorm 

Kosakowo

• 19 października (so), 12.00: Sztorm Kosakowo – Sporting 
Leźno

• 27 października (n), 11.00: GTS Mokry Dwór – Sztorm Kosa-
kowo

• 2 listopada (so), 12.00: Sztorm Kosakowo – SAP Sopot

Szczegółowe informacje dotyczące rozgrywek (i nie tylko) 
można znaleźć na nowej stronie Klubu: 

www.sztormkosakowo.com.pl

I Regaty Mechelinki Katamaran Cup już za nami!
Zmagania żeglarzy na wodzie to dosłowne wzloty i upad-

ki, silny wiatr w porywach do 27 węzłów i testowanie sprzę-
tu na  granicy wytrzymałości. Lądowa część wydarzenia 
przyniosła zaś mnóstwo wiedzy i atrakcji za sprawą festy-
nu „Eko Czysty Ocean”. Były zajęcia z  recyclingu, segre-
gacji odpadów   oraz pokazy filtrowania wody, a  wszystko 
to w trosce o nasze naturalne środowisko. Ubiegły żeglar-
ski weekend (14/15 września) w  Mechelinkach dobry był 
więc dla każdego.

Regaty „latających łodzi” pod nazwą Mechelinki Katamaran 
Cup zadebiutowały w naszej gminie 14 i  15 września, pod pa-
tronatem Wójta Gminy Kosakowo – Marcina Majek i Stowarzy-
szenia Port Mechelinki. Już pierwsza edycja tych właśnie regat 
przyniosła mnóstwo emocji na wodzie i atrakcji na lądzie.

– Bardzo wietrzna pogoda sprawiła wiele niespodzianek że-
glarzom – informuje Marek Kunc, prezes Stowarzyszenia Port 
Mechelinki. – Ostatecznie zdołaliśmy rozegrać trzy sobotnie 
wyścigi, a ze względów bezpieczeństwa, niedzielną część regat 
byliśmy zmuszeni odwołać. Mimo to, myślę, że każdy z zawod-
ników będzie dobrze wspominał pobyt w  Mechelinkach, trud-

ne ale  sprawiedliwe warunki regatowe, wyjątkowo atrakcyjny 
akwen do żeglowania katamaranami i dobrą atmosferę.

Sobota (14 września), poza sportową rywalizacją, była też 
poświęcona na edukację ekologiczną. – Festyn pod nazwą „Eko 
Czysty Ocean”, który towarzyszył regatom, to wyraz naszej troski 
o środowisko naturalne – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Ko-
sakowo. – Dzięki wsparciu animatorów z agencji EduFun, młodsi 
i starsi dowiedzieli się wielu ciekawostek związanych z recyclin-
giem, prawidłową segregacją odpadów, brali udział w pokazach 
filtrowania wody i  innych eksperymentach, a w chwilach prze-
rwy mogli puszczać okazałe mydlane bańki i bawić się przy mu-
zyce na dmuchańcach.

Niecodzienną oprawę miała ceremonia wręczenia nagród 
dla zawodników uczestniczących w I Regatach Mechelinki Ka-
tamaran Cup. W niedzielę o godzinie 15, wszyscy żeglarze spo-
tkali się w Winnicy Nawrot, przy ulicy Klifowej 17, gdzie odbywał 
się II Festiwal Ryby i Wina. Goście festiwalu i wszyscy żeglar-
scy kibice kolejno oklaskiwali laureatów, którym nagrody wrę-
czał Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo wspólnie z prezesem 
Stowarzyszenia Port Mechelinki.
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Akcja przewonienia gazu ziemnego „Jesień 2019”
W dniach 8-10 października br. PSG sp. z o.o. oddział Zakład 

Gazowniczy w Gdańsku przeprowadzi na terenie miast i gmin 
województwa pomorskiego – w  tym również w  gminie Kosa-
kowo – akcję przewonienia gazu ziemnego „Jesień 2019”. Ce-
lem akcji jest wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej 
sieci rozdzielczej i  instalacjach wewnętrznych. Wykryte nie-
szczelności na gazowej sieci rozdzielczej i przy gazomierzach 
usuwane będą przez  pracowników PSG, a  służby Pogotowia 

Gazowego będą pracowały w czasie 
trwania akcji przez całą dobę. War-
to pamiętać, że  usuwanie stwier-
dzonych nieszczelności na  instala-
cjach wewnętrznych i urządzeniach 
gazowych w  budynkach należy 
do  obowiązków właścicieli lub ad-
ministratorów obiektów.

PAŹDZIERNIK 2019

Wt. 01.10.2019 18:00 Spektakl „Młodzież ma głos”
Kosakowskie Centrum Kultury, 

Stowarzyszenie Praktyków Dramy  
STOP-KLATKA

Kosakowskie Centrum Kultury 
Pierwoszyno

Sob. 05.10.2019
17:00-
00:00

Ogólnopolska Noc Bibliotek Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Nd. 06.10.2019 10:00
Uroczystości ku czci zamordowanych  

w latach 1939-1940
Cmentarz w Piaśnicy

Śr. 09.10.2019
 09:00-

13:00
Pobór krwi w Kosakowie Kosakowski Klub HDK Parking przed Urzędem Gminy 

Czw. 10.10.2019 17:00
„Co mi w naturze gra....” wernisaż malarstwa 

Aleksandry  Krause
Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Czw. 10.10.2019 
do  

Wt. 05.11.2019
Wystawa malarstwa Aleksandry Krause Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Sob. 12.10.2019 16:00
Zakończenie sezonu żeglarskiego  

w Gminie Kosakowo
Yacht-Club Rewa

Kosakowskie Centrum Kultury 
Pierwoszyno

Sob. 19.10.2019 18:00 Woch & Guzik Duo – koncert gitarowy Kosakowskie Centrum Kultury
Kosakowskie Centrum Kultury 

Pierwoszyno

Czw. 31.10.2019
 17:00-
19:00

„Strasznie fajna noc” bal przebierańców dla dzieci 
3-6 lat, zapisy do 18.10.2019 min 25 osób

Kosakowskie Centrum Kultury
Kosakowskie Centrum Kultury 

Pierwoszyno

LISTOPAD 2019

Sob. 02.11.2019 17:00 Zaduszki morskie
Wójt Gminy, 

Kosakowskie Centrum Kultury, Proboszcz 
Parafii w Rewie

Szpyrk w Rewie

Nd. 10.11.2019 17:00
Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości 

Wręczenie statuetek ,,Złotego Kłosa”
Wójt Gminy

Kosakowskie Centrum Kultury
Kosakowskie Centrum Kultury 

Pierwoszyno

Pon. 11.11.2019 17:00 „Ognisko patriotyzmu” Kosakowskie Centrum Kultury Kosakowo 

Pt.. 22.11.2019 17:00 Światowy Dzień Misia Kosakowskie Centrum Kultury
Kosakowskie Centrum Kultury 

Pierwoszyno

Sob. 30.11.2019 Zabawa Andrzejkowa Dom Kaszubski w Dębogórzu
Polski Związek Emerytów 

i Rencistów Gminy Kosakowo  
wraz z Sołtysem Dębogórza

KALENDARZ 
IMPREZ
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Ś.P. 
Helga Dzierżyńska z Dębogórza, lat 88

Piotr Żarski z Pogórza, lat 66
Luiza Żynda z Kosakowa, lat 45

Z głębokim żalem  
zawiadamiamy,  
że w ostatnich  

dniach odeszli od nas
oraz 

Grzegorz Miszewski (1936-2019) komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębogórzu 
(przełom lat 50. i 60.) działacz społeczny oraz inicjator budowy świetlicy wiejskiej w Dębogórzu.

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Ewelina Paszke (Red. Naczelny)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy pierwszy tydzień miesiąca. Nakład 6300 egz.

Ważniejsze telefony:
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

tel. 606 731 674;

- Szkoła Podstawowa w Pogórzu 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 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” 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  
Frąckowiak, tel. 501 498 422;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz Wiesław Chojnacki,  
tel. 696 532 152. 

Telefony alarmowe:
- 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
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Informacji kilka o spalaniu odpadów 
 
Nowoczesna gospodarka odpadami prowadzona zgodnie z obowiązującą hierarchią, oparta na łączeniu 
segregacji, recyklingu oraz produkcji energii, może przyczynić się do redukcji ilości odpadów kierowanych na 
składowiska nawet o 90%. Termiczne przekształcanie odpadów w profesjonalnych instalacjach jest alternatywą 
dla ich składowania, przy oczywistych korzyściach dla środowiska naturalnego. Należy spalać tylko to, czego nie 
da się poddać recyklingowi – lecz nie więcej niż 30% łącznej masy odpadów komunalnych – ograniczenie 
zgodne z zapisem Krajowego Programu Gospodarki Odpadami. 
Energetyczne wykorzystanie odpadów obwarowane jest rygorystycznymi przepisami Unii Europejskiej dzięki 
czemu uzyskuje się energię czystą, bezpieczną dla nas i środowiska naturalnego. Zaawansowane technologie 
stosowane w procesie wytwarzania energii z odpadów umożliwiają uzyskanie licznych korzyści o charakterze 
ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. 
Trzeba pamiętać, że niedozwolone jest spalanie odpadów w domowych piecach ze względu na ich 
nieprzystosowania do tego typu opału. Wąskie i niskie kominy oraz niska temperatura spalania jaką jesteśmy  
w stanie uzyskać w domowych instalacjach przyczyniają się zarówno do pożarów jak i wytwarzania niezwykle 
niebezpiecznego trującego dymu.  
O tym, że palenie śmieci w domowych kotłowniach jest zabronione wie chyba każdy, a przynajmniej wiedzieć 
powinien. A jednak okres grzewczy, który jednoznacznie wiąże się z podniesieniem kosztów ogrzewania mieszkań 
czy domów, prowokuje do szukania oszczędności poprzez opalanie tym, 
co wpadnie nam w ręce - niestety. Najbardziej niebezpiecznym  
z zachowań jest spalanie odpadów w nieodpowiedniej, zbyt niskiej 
temperaturze. 
Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa 
się w temperaturach 200-500 stopni Celsjusza. Proces ten, aby był 
bezpieczny, wymaga znacznie wyższych temperatur oraz zabezpieczeń 
uniemożliwiających emisję powstałych w procesie spalania szkodliwych 
substancji do atmosfery. 
Zabezpieczenia takie stosowane są w zakładach termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych (TPOK) - instalacjach, w których 
poziom emisji substancji szkodliwych w wyniku spalania jest wręcz 
śladowy i nieporównywalnie mniejszy w stosunku do innych dziedzin 
ludzkiej działalności. Przyczynia się do tego szereg opracowanych przez 
naukowców i technologów zabezpieczeń w postaci filtrów, w tym 
zatrzymujących powstałe w procesie spalania pyły oraz niezwykle 
istotna, kilkukrotnie przewyższająca otrzymywaną w domowych 
instalacjach temperatura spalania. Nasuwa się więc pytanie - odpady 
można spalać czy jednak nie? Odpowiedź jest prosta: tak, ale tylko  
w specjalnie przystosowanych do tego instalacjach. 

 

 

Rysunek 1: Porównanie emisji substancji 
niebezpiecznych powstałych w wyniku 
spalania odpadów w domach i 
profesjonalnych instalacjach 
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Ich pasją jest sport. W każdej postaci, w każdym wyda-
niu. I zdrowy styl życia, którym próbują zarazić innych miesz-
kańców gminy Kosakowo. Zresztą nie tylko gminy, bowiem 
sportowy wirus okazuje się – jak przyznaje Maciej Budzisz 
– niezwykle zaraźliwy. Maciej jest głównym inicjatorem i mo-
torem napędowym Stowarzyszenia Aktywne Kosakowo. Ale 
nie jedynym trybikiem w tej sprawnie działającej sportowej 
machinie. Pierwotnym celem była promocja i  rozwój siat-
kówki w gminie, niemniej jednak – jak się szybko okazało – 
nie samą „siatką” żyje człowiek. Członkowie Stowarzyszenia, 
a za ich przykładem również liczni mieszkańcy, załapali także 
bakcyla m.in. rowerowego, biegowego, fitnessu czy siłowni. 

Oficjalna data rozpoczęcia działalności przypada na 12 
września 2016 r. Nie tylko wspólnie uprawiają sport, ale 
i  organizują różne eventy, angażują się w  rozmaite dzia-
łania wspierające rozwój kultury fizycznej oraz rekreacji. 
Sztandarową imprezą, w  organizację której aktywnie się 
włączają, jest turniej siatkarski Kosakowo Volley, odbywają 
się corocznie już od 10 lat. Nie działają dla własnego zysku. 
Dbają również o m.in. edukację czy krzewienie patriotyzmu. 
Dają kłam powszechnemu przekonaniu, że w obecnym spo-
łeczeństwie empatia niezbyt się opłaca i od trzech lat orga-
nizują charytatywne turnieje siatkówki – aby wspomóc naj-
bardziej potrzebujących. 

Trzech najbardziej aktywnych członków: wspomniany 
Maciej jest głównym organizatorem i koordynatorem wszel-
kich działań Stowarzyszenia, magistrem zarządzania, tre-
nerem personalnym, menadżerem sportu, pasjonatem psy-
chologii. Psychologii? Jak najbardziej! – opowiada Maciej – bo 
żeby osiągnąć jakikolwiek cel czy sukces w sporcie, ważne 
są nie tylko mięśnie bądź technika, ale i głowa, o czym nie-
którzy zbyt często zapominają. A  tymczasem umiejętność 

BARDZO AKTYWNE KOSAKOWO

Są takie miejsca, są tacy ludzie...

zarządzania stresem czy kontroli własnych emocji pozwala 
na wyciągnięcie z organizmu maksimum. Niektórzy napraw-
dę by się nieźle zdziwili wiedząc, jakie jest ich rzeczywiste 
maksimum. Znacznie większe niż im się wydaje. Przykład? 
Ostatni finał Wimbledonu. Najlepszy zawodnik w  historii te-
nisa i jakże doświadczony Federer przegrywa – absolutnie na 
własne życzenie – dwie piłki meczowe. Głowa to podstawa. 

Ale poza głową, o czym już chyba wszyscy wiedzą, ważne 
jest właściwe odżywianie. Dominika Bagan, jedna z  pierw-
szych sportowych aktywistek Stowarzyszenia, to mgr inż. 
ds. dietetyki, prawdziwa specjalistka od spraw wdraża-
nia zdrowych nawyków żywieniowych, zakochana po uszy 
w  siatkówce, którą zdarza jej się co prawda od czasu do 
czasu „zdradzić” na rzecz innych sportów. Jest jeszcze i Le-
szek Chojnicki, współzałożyciel, absolwent automatyki Poli-
techniki Gdańskiej, wielbiciel rowerów i pływania, w wolnych 
chwilach prowadzi kursy z robotyki dla dzieci. 

Członków Stowarzyszenia łączy nie tylko sport, ale 
i  przyjaźń – w  niektórych przypadkach nawet wieloletnia. 
Nie oznacza to, że Aktywne Kosakowo to grupa zamknięta. 
Wręcz przeciwnie – w każdej chwili, każdy mieszkaniec gmi-
ny (i nie tylko zresztą) może dołączyć do gromadki kosakow-
skich sportsmenów. Wystarczy odrobina pasji. 

W którą stronę rozwijać się będzie w przyszłości Stowa-
rzyszenie? Dużo zależy od sportowych pasji kolejnych człon-
ków, których systematycznie przybywa. Z całą jednak pew-
nością – jak dotychczas – w stronę sportowego, aktywnego 
i zdrowego trybu życia. Zachęcamy.
Strona internetowa: https://aktywnekosakowo.pl 
e-mail: aktywne@kosakowo.com
fanpage facebookowy: facebook.com/aktywnekosakowo
telefon: 530 262 056


