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Narodowe Święto Niepodległości to dla Pola-
ków jedno z najważniejszych świąt państwowych. 
Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej wal-
ką, cierpieniem i  wysiłkiem wielu pokoleń Polek 
i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym 
Świętem Niepodległości na mocy ustawy z  dnia 23 
kwietnia 1937 r. o  Święcie Niepodległości. Święto to 
zostało zniesione po II wojnie światowej – w  1945 r., 
a  następnie przywrócone ustawą z  dnia 15 lutego 
1989  r. Sejm podjął uchwałę głoszącą m.in. „Ta uro-
czysta rocznica skłania także do refleksji nad pół-
wieczem, w  którym wolnościowe i  demokratyczne 
aspiracje Polaków były dławione przez hitlerowskich 
i  sowieckich okupantów, a  następnie – obcą naszej 
tradycji – podporządkowaną Związkowi Radzieckie-
mu komunistyczną władzę”. 

Uroczyste obchody 103. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę w gminie Kosakowo rozpo-
częły się mszą świętą w kościele pw. św. Antoniego Pa-
dewskiego w Kosakowie, a następnie o godzinie 11:00 
delegacje kosakowskiego samorządu oraz przedsta-

wiciele gminnych instytucji złożyli kwiaty przy po-
mniku Józefa Klebby – działacza niepodległościowe-
go, mieszkańca gminy Kosakowo. Akcentem, który 
symbolicznie połączył nas z całą niepodległą Polską 
był hymn państwowy odśpiewany przez Chór Morza-
nie wspólnie z uczestnikami uroczystości.

Kwiaty pod pomnikiem Józefa Klebby złożyli: Wójt 
Gminy Kosakowo Marcin Majek wraz z Zastępcą Mar-
cinem Kopitzkim i  ks. kanonikiem Janem Grzela-
kiem, 43. Baza Lotnictwa Morskiego, Przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Śliwiński wraz z radnymi Miro-
sławą Piotrowską i Bożeną Roszak. W imieniu sołty-
sów gminnych miejscowości, sołtys Dębogórza i rad-
ny Józef Melzer, sołtys Mostów Alina Merchel i sołtys 
Kazimierza Grzegorz Flatau. W  imieniu gminnych 
instytucji kultury dyrektor Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Kosakowo Anna Paturej, dyrektor Kosakowskiego 
Centrum Kultury Tomasz Świercz. Związek Piłsud-
czyków RP oddział Kosakowo reprezentowali Włady-
sław Paciuch, Antoni Wica i Sławomir Dzięgielewski, 
Rodzinny Ogród Działkowy im. Obrońców Kępy Ok-
sywskiej reprezentował wiceprezes Antoni Horabik 
z małżonką. Wśród delegacji z kwiatami pojawili się 
również wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Puckie-
go i przewodnicząca Platformy Obywatelskiej Gminy 
Kosakowo Anna Wojtunik z członkiem zarządu Koła 
Platformy Obywatelskiej Gminy Kosakowo Mirosław 
Peliszke. Kwiaty złożyli także przedstawiciele stowa-
rzyszeń: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie na czele 
z  prezes Danutą Tocke oraz przedstawiciele chóru 
Morzanie. Wiązanki kwiatów złożyli także przedsta-
wiciele szkół na czele z dyrekcją, nauczycielami oraz 
uczniami. Rangę uroczystości nadały poczty sztan-
darowe stowarzyszeń i związków działających na na-
szym terenie.

Obchody Święta Niepodległości w gminie Kosakowo
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Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości 
11 listopada 2021 r. w gminie Kosakowo były Biegi Nie-
podległościowe. Poprzez aktywność sportową, swój 
patriotyzm postanowiło podkreślić wielu mieszkań-
ców gminy, licznie odwiedzili nas goście niemal z ca-
łej Polski.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wójta 
Gminy Kosakowo przy współpracy ze spółką Kosa-
kowo Sport, 43. Bazą Lotnictwa Morskiego oraz The 
North Event.

To już piętnasta edycja Biegów Niepodległościo-
wych w gminie Kosakowo – mówi wójt gminy Marcin 
Majek. – Tegoroczna edycja jest szczególna. Po pierw-
sze: biegi odbywają się po płycie lotniska, które w tym 
roku gmina zakupiła, po drugie jest to pierwsza, in-
auguracyjna impreza niedawno powołanej spółki 
Kosakowo Sport – nowej marki na kosakowskiej ma-
pie, która będzie organizatorem wszelkich imprez 
sportowych, w  tym m.in. biegowych. Cieszymy się 
niezmiernie, że tak wiele osób wzięło udział w dzisiej-
szej edycji, było to ok. 800 osób w  różnych katego-
riach wiekowych. Mamy nadzieję, że nic nie stanie na 
przeszkodzie, by Biegi Niepodległościowe odbyły się 
również w przyszłym roku w tak licznym gronie. Ży-
czę wszystkim jak najlepszych wyników sportowych 
– dodaje.

Warunki pogodowe do biegu były w tym roku naj-
lepsze w  historii naszej imprezy i  stąd mamy nowy 
rekord trasy, który należy do Grzegorza Kujawskiego 
z  Pucka z  czasem 0:31:42.31. Wielu uczestników po 

przybyciu na metę chwaliło się swoimi nowymi ży-
ciówkami na dystansie 10 km.

W kategorii Open, w biegu na dystansie 10 kilome-
trów, na posiadającej atest PZLA trasie prowadzącej 
dookoła lotniska cywilno-wojskowego wśród kobiet 
zwyciężyła Małgorzata Drzycimska z Gdańska z cza-
sem 0:38:57.27. W klasyfikacji gminy Kosakowo w ka-
tegorii kobiet zwyciężyła Anna Brzozowicz z Mostów 
z czasem 0:47:12.97, a w kategorii najlepszy mieszka-
niec gminy Kosakowo zwyciężył Marcin Borycki z Ko-
sakowa, z czasem 0:37:28.05.

W  bieżącym roku do biegów zapisało się niemal 
800 uczestników, finalnie jednak bieg Open ukoń-
czyło łącznie 445 zawodników, a  w  biegach dzieci 
udział wzięło ponad 250 uczestników.

Bardzo cieszymy się z frekwencji na Biegach Nie-
podległościowych – mówi dyrektor spółki Kosakowo 
Sport Dariusz Schwarz. – W  przyszłości planujemy 
rozwinięcie tej imprezy do 3 biegów organizowanych 
jako cykl grand prix: bieg wiosenny, letni i  finalny – 
niepodległościowy. Zawody zostały przeprowadzone 
w  6 kategoriach wiekowych z  odrębną klasyfikacją 
kobiet i  mężczyzn oraz w  kategorii Open odrębną 
klasyfikacją dla mieszkańców gminy Kosakowo. Na-
grody przyznawane były dla najlepszych od 1. do 6. 
miejsca w kategoriach dzieci i młodzieży.

Pierwszych trzech zawodników w kategorii Open 
na dystansie 10 km otrzymało oprócz nagród rzeczo-
wych bony upominkowe na zakup odzieży sportowej. 
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowy 
medal odlany specjalnie na tą okazję, a  po sporto-
wych zmaganiach czekała na nich ciepła grochówka, 
herbata, kawa oraz rogale świętomarcińskie. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez gminę Kosakowo oraz sponsora wydarzenia, 
firmy Trefl. Dziękujemy również Ciastkarni Renka za 
przygotowanie przepysznych, tradycyjnych rogali.

Z  tego miejsca pragniemy również podziękować 
za współpracę i pomoc organizacyjną 43. Bazie Lot-
nictwa Morskiego, dzięki której kosakowskie Biegi 
Niepodległościowe są wydarzeniem jedynym w swo-
im rodzaju, gdyż tylko przy tej okazji biegacze mają 
szansę biegu zarówno po części cywilnej, jak i  woj-
skowej lotniska.

Biegi Niepodległościowe po płycie kosakowskiego lotniska
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13 listopada br. o  godz. 17 uroczyście rozpoczęła 
się w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie 
akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległo-
ści, podczas której wójt gminy Kosakowo tradycyjnie 
przyznał Złote Kłosy. 

Wyróżnienie statuetką Złotego Kłosa ma charak-
ter symboliczny. Przyznawane jest za kultywowanie 
tradycji i wartości patriotycznych, promowanie gmi-
ny, jej społeczności oraz wkład w  rozwój przedsię-
biorczości. Pierwsze wyróżnienia wręczono w 2005 r. 
Symbolikę Złotego Kłosa zaczerpnięto z  gminnego 
herbu. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią 
uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległo-
ści oraz gali wręczenia statuetek Złotego Kłosa wróci-
ły do kalendarza wydarzeń w gminie Kosakowo.

W  obecności pocztów sztandarowych gminnych 
szkół podstawowych z Dębogórza, Mostów oraz Po-
górza jak i pocztu Związku Piłsudczyków RP oddział 
Kosakowo obchody z okazji 103.rocznicy Odzyskania 
Niepodległości rozpoczęto Mazurkiem Dąbrowskie-
go odegranym przez Orkiestrę Dętą Gminy Kosako-
wo pod batutą Zbigniewa Kostrzewskiego. Ze sceny 
rozbrzmiała także „Pierwsza Brygada” odśpiewana 
wspólnie przez zebraną publiczność.

W tym roku wyjątkowy był przebieg uroczystości, 
bowiem nagrodzeni zostali laureaci z 2020 oraz 2021 r. 
Za ubiegły rok statuetkę Złotego Kłosa z  rąk wójta 
Marcina Majek odebrała Anna Bożek, Zdzisław Jaro-
ni, kpt. ż.w. Rafał Szymański oraz pośmiertnie wyróż-

nienie to otrzymał ś.p. ksiądz Stanisław Ziółkowski. 
W  jego imieniu statuetkę odebrała siostra księdza, 
Maria Czerwińska, która, nie kryjąc wzruszenia, po-
dziękowała w imieniu swojego ś.p. brata. Laureatami 
nagrody Złotego Kłosa za rok 2021 zostały trzy panie: 
Anna Kotwicka, Sabina Pienczke oraz Mirosława Pio-
trowska. Tradycyjnie w  trakcie uroczystości odzna-
czeni zostali wszyscy strażacy z  Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Kosakowie za oddaną służbę na rzecz 
mieszkańców gminy z wyrazami uznania dla codzien-
nej pracy i trudu w nią wkładanego. Gala była również 
okazją do wręczenia odznaczeń przyznanych przez 
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Pre-
zydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wojewódz-
twa Pomorskiego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej. I  tak z  rąk wójtów 
odznaka strażak wzorowy trafiła do dh Norberta Zioło, 
złoty medal “za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał dh 
Krzysztof Nadolski, brązową odznaką honorową za-
służony dla pożarnictwa województwa pomorskiego 
zostali odznaczeni Janusz Stasiak oraz Emilian Paw-
łowski. Wśród nagrodzonych gratulacje otrzymał tak-
że Piotr Taczała, laureat konkursu Strażak Roku 2021. 
Najmłodsi druhowie, członkowie Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej przy OSP Kosakowo otrzymali z rąk 
wójta oraz jego zastępcy upominki. Wzruszającym ale 
i  radosnym programem artystycznym w  wykonaniu 
Zespołu Wokalnego Klubu Marynarki Wojennej „Ri-
wiera” zakończono tegoroczną uroczystość.

Złote Kłosy 2021 przyznane

1. Uchwała nr LXI/445/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w  sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przy ul. Nadmorskiej w Mechelin-
kach w rejonie mola i przystani rybackiej;

2. Uchwała nr LXI/446/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w  sprawie: przystąpienia do 
realizacji projektu o  nazwie: „Budowa Systemu Roweru 
Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot”; 

UCHWAŁY Z LXI ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

RADA GMINY KOSAKOWO
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18 listopada br. podczas gali zorganizowanej przez 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w  Gdańsku 
wójt gminy Kosakowo Marcin Majek odebrał nagro-
dę, którą przyznano naszej gminie w Rankingu Gmin 

Województwa Pomor-
skiego 2021. W katego-
rii gminy wiejskie zaję-
liśmy trzecie miejsce, 
na drugim uplasowa-
ła się gmina Kolbudy, 
a  na pierwszym gmina 
Pruszcz Gdański. Celem 
Rankingu Gmin Woje-
wództwa Pomorskiego 
jest wyłonienie i promo-
wanie gmin wyróżniają-
cych się pod względem 
rozwoju społeczno-go-
spodarczego oraz naj-

lepszych praktyk przez nie stosowanych. W ramach 
tego przedsięwzięcia ocenie poddawane są wszyst-
kie gminy Województwa Pomorskiego z  wyłącze-
niem miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni, 
Słupska i Sopotu. Za zebranie i zestawienie wyników 
odpowiada Urząd Statystyczny. Udział w  rankingu 
jest bezpłatny dla gmin. Miejsce w rankingu to wynik 
kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących 
różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regio-
nie. Wskaźniki te są zróżnicowane i w swoim zamy-
śle mają przedstawiać jakość życia w poszczególnych 
częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te 
gminy, które sprawnie realizują swoje zadania wła-
sne i  wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. 
Gminy nagradzane są w następujących kategoriach: 
gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miej-
skie, gminy liderzy powiatowi, również w  kategorii: 
lider wspierania aktywności obywatelskiej oraz lider 
wspierania rozwoju pracowników JST.

Kosakowo docenione w Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2021

3. Uchwała nr LXI/447/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w sprawie: wyrażenia woli ob-
jęcia udziałów w  podwyższonym kapitale zakładowym 
jednoosobowej spółki gminy Kosakowo działającej pod 
firmą Kosakowo Sport spółka z  ograniczoną odpowie-
dzialnością w  organizacji z  siedzibą w  Pogórzu, Gmina 
Kosakowo;
4. Uchwała nr LXI/448/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w sprawie: powierzenia spółce 
„Kosakowo Sport Sp. z o.o.” w organizacji zadań własnych 
gminy Kosakowo;
5. Uchwała nr LXI/449/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na 
rzecz spółki komunalnej „Kosakowo Sport” spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością w organizacji;
6. Uchwała nr LXI/450/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na 
rzecz spółki komunalnej „Kosakowo Sport” spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością w organizacji;
7. Uchwała nr LXI/451/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii do-
tyczącej określenia granicy przystani morskiej „Pogórze”;
8. Uchwała nr LXI/452/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Po-
górze;
9. Uchwała nr LXI/453/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 
26 października 2021 roku w sprawie: upoważnienia Wójta 
Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. współdziała-
nia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z prze-
znaczeniem na wspólną realizację zadań w ciągu dróg po-

wiatowych przebiegających przez Gminę Kosakowo; 
10. Uchwała nr LXI/454/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w sprawie: upoważnienia Wójta 
Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. współdzia-
łania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej 
z  przeznaczeniem na wspólną realizację zadań w  ciągu 
dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Kosa-
kowo;
11. Uchwała nr LXI/455/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w sprawie: upoważnienia Wójta 
Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. współdzia-
łania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej 
z  przeznaczeniem na wspólną realizację zadań w  ciągu 
dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Kosa-
kowo;
12. Uchwała nr LXI/456/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości 
diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kra-
ju dla radnych Rady Gminy Kosakowo;
13. Uchwała nr LXI/457/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w sprawie: określenia wysoko-
ści stawek podatku od środków transportowych; 
14. Uchwała nr LXI/458/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w  sprawie: zmiany budżetu 
gminy Kosakowo na rok 2021;
15. Uchwała nr LXI/459/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w  sprawie: zmiany uchwa-
ły w  sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Kosakowo na lata 2021-2034;
16. Uchwała nr LXI/460/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Kosakowo.
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6 listopada br. odbył się Rowerowy 
Rajd Piaśnicki zorganizowany przez 
samorządowców ziemi puckiej w  celu 
uczczenia pamięci polskich duchow-
nych, którzy zostali rozstrzelani w  paź-
dzierniku i listopadzie 1939 r. w Piaśnicy. 
Z  uwagi na to, że wśród zamordowa-
nych księży znalazło się nazwisko ko-
sakowskiego proboszcza, ks. Alojzego 
Kaszubowskiego, gmina Kosakowo 
została partnerem wydarzenia. Głów-
nym punktem programu było złożenie 

W  czwartek 4 listopada br. odbyło się uroczyste 
otwarcie Klubu Seniora w Kosakowie, który powstał 
w  ramach projektu „Kompleksowy system wsparcia 
mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wie-
ku senioralnym i  ich opiekunów” finansowanego 
przez Unię Europejską w ramach poddziałania „Roz-
wój Usług Społecznych” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

To spotkanie stanowi wyraz radości, że kolejna 
inwestycja służąca mieszkańcom gminy Kosakowo 
w wieku 60+ została pozytywnie zrealizowana i Klub 
Seniora w Kosakowie może zostać oddany do użytku. 
– powiedziała, rozpoczynając uroczystość, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kosako-
wie Małgorzata Borek.

Wśród gości znaleźli się m.in. starosta powiatu 
puckiego, Jarosław Białk, radny powiatu puckiego Je-
rzy Włudzik, liderzy projektu – przedstawiciele gminy 
Puck: wójt Tadeusz Puszkarczuk oraz sekretarz gminy 

kwiatów pod pomnikiem zamordowa-
nych księży oraz msza św. odprawiona 
w  piaśnickim sanktuarium. W  imieniu 
wójta gminy Kosakowo wiązankę złoży-
li: dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy 
Kosakowo Anna Paturej oraz dyrektor 
Kosakowskiego Centrum Kultury To-
masz Świercz. Wśród delegacji pojawili 
się również przedstawiciele Rady Gminy 
Kosakowo: Michał Przysiecki oraz Mar-
cin Buchna.

Anna Łapińska, prezes zarządu Fundacji Phenomen 
Jarosław Galas, przewodniczący Rady Gminy Kosako-
wo Andrzej Śliwiński wraz z przewodniczącą Komisji 
ds. społecznych i edukacji Bożeną Roszak, pełnomoc-
nik wójta ds. seniorów Karol Dettlaff, ks. kanonik Jan 
Grzelak, sekretarz gminy Kosakowo Ewelina Paszke, 
pracownicy UG Kosakowo odpowiedzialni za realiza-
cję projektu: Aleksandra Nikielska oraz Dominika Gry-
majło, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo 
im. Augustyna Necla Anna Paturej, dyrektor Kosa-
kowskiego Centrum Kultury Tomasz Świercz, Krystian 
Wenta – wykonawca adaptacji budynku, Tomasz Sie-
rosławski – radca prawny GOPS-u, zespół Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie pracujący 
przy Klubie Seniora, kierownik klubu – Anna Mielnicka 
wraz z animatorem środowiskowo-społecznym Mag-
daleną Kujawską oraz przedstawiciele seniorów. Uro-
czystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Ko-
sakowo Marcin Majek, zastępca wójta Marcin Kopitzki, 
starosta powiatu puckiego Jarosław Białk, wójt gminy 

Rowerowy Rajd Piaśnicki 2021 szlakiem pomordowanych kapłanów

Otwarcie kosakowskiego Klubu Seniora
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To jak bardzo powierzchnia na ruchliwej ulicy Rze-
mieślniczej w Kosakowie była wyeksploatowana od-
czuł każdy przejeżdżający po niej samochodem kie-
rowca. Droga ta stanowi połączenie drogi powiatowej 
(ul. Chrzanowskiego) z drogą wojewódzką (ul. Rum-
ska). Bez wątpienia była to jedna z najpilniej do zre-

alizowania inwestycji drogowych w naszej gminie. Od 
blisko miesiąca ulica Rzemieślnicza jest już gotowa, 
mieszkańcy całego powiatu puckiego już w obu kie-
runkach korzystają z  nowo położonej nawierzchni 
drogi, a 28 października br. w samo południe uroczy-
stego otwarcia inwestycji dokonali przedstawiciele 
samorządu gminy i województwa. Inwestycja zosta-
ła zrealizowana dzięki funduszom przyznanym z Unii 
Europejskiej oraz w ramach środków budżetu Gminy 
Kosakowo. Jej wartość na etapie zawierania umowy 
o dofinansowanie dla wniosku o dofinansowanie za-
dania pn. Budowa drogi gminnej ulicy Rzemieślniczej 
w miejscowości Kosakowo szacowano na 4,2 mln zł, 
z  czego w  ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 przyznano 2,1  mln  zł. 
W  wyniku wyboru wykonawcy inwestycji wartości 

7 listopada br. Zespół Regionalny Kosakowianie 
świętował 10-lecie powstania. Po Mszy św. w intencji 
beatyfikacji biskupa K. Dominika, sprawowanej przez 
ks. J. Grzelaka w kościele pw. Antoniego Padewskie-
go w Kosakowie, odbył się koncert zespołu w Checzy 
Nordowech Kaszebów. Kosakowianie promowali pły-
tę z kolędami i pastorałkami Cud na zemi. Tego dnia 
członkini zespołu Lucyna Sorn zadebiutowała tomi-
kiem poezji Dzeckã bëc, w którym znalazły się utwo-
ry śpiewane przez Kosakowian. Te dwie nowości, łą-
czące słowo i śpiew promują język kaszubski i mają 
wpływ na rozwój kaszubszczyzny nie tylko w gminie 
Kosakowo, ale w całym regionie Kaszub.

Płytę Cud na zemi wydano dzięki dotacji z Półoc-
nokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, a tomik po-
ezji Dzeckã bëc wsparła finansowo Gmina Kosakowo 
oraz pan Jerzy Włudzik.

Ulica Rzemieślnicza w miejscowości Kosakowo uroczyście otwarta

10-lecie Zespołu Kosakowianie

Puck Tadeusz Puszkarczuk, dyrektor GOPS Małgorza-
ta Borek oraz pełnomocnik wójta ds. seniorów Karol 
Dettlaff. Zgodnie z tradycją, obiekt został poświęcony 
przez ks. kanonika Jana Grzelaka.

Każdy etap w życiu ma swój smak i każdy rządzi się 
swoimi prawami. Młodość to możliwości, czas nauki, 
beztroski, często popełniania błędów. Wraz z wiekiem 
nabieramy doświadczenia i  zmienia się nasze spoj-
rzenie na wiele spraw. To jednak, że przybywa nam 
lat nie oznacza, że mam przestać korzystać z  życia. 
Bez względu na wiek nadal możemy być aktywni, do-
świadczać nowych rzeczy, realizować plany, ciągle się 

rozwijać i  poszerzać horyzonty. Wiek nie może i  nie 
powinien być wymówką, bo wiek to tylko liczby. Hans 
Christian Andersen powiedział, że „gdy człowiek się 
starzeje, choćby los rzucał nim po całym świecie, musi 
mieć gdzieś miejsce, które jest dla niego prawdziwym 
domem, bo nawet wędrowny ptak ma jedno miejsce 
do którego zdąża.” Mamy nadzieję, że takim właśnie 
miejscem, dla naszych seniorów będzie siedziba w Ko-
sakowie. Wszystkie osoby zainteresowane tym, co na 
bieżąco dzieje się w Klubie Seniora, zapraszamy na FB 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz fanpage 
FB i Instagram: Klub Seniora w Gminie Kosakowo.
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te uległy zmniejszeniu 
gdyż wybrana w  prze-
targu oferta na roboty 
budowlane wyniosła 
3,55 mln, więc wielkość 
dofinansowania liczo-
na proporcjonalnie od 
kosztów kwalifikowa-

nych wyniesie 1,89 mln. Pozostałą kwotę ponosi gmi-
na Kosakowo. Droga wzdłuż cmentarza komunalne-
go przeszła gruntowny lifting, gdyż zmieniła się nie 
tylko jej cała nawierzchnia począwszy od ul. Chrza-
nowskiego do ul. Rumskiej. Z  pewnością poprawie 
uległ również komfort osób odwiedzających cmen-
tarz komunalny znajdujący się przy tej ulicy – powsta-
ło ponad 90 miejsc postojowych, w  tym 4 dla osób 
z niepełnosprawnościami bezpośrednio przy bramie 
cmentarza. Wybudowano również chodniki i ścieżkę 
rowerową, przebudowano zatoki autobusowe, wy-
remontowano parkingi oraz wymieniono i  wybudo-
wano nowe oświetlenie oraz zadbano o  teren skar-
py wzdłuż drogi. Ufamy, że dzięki nowo powstałym 
trzem przejściom dla pieszych, przy których zlokali-
zowano wyspy zwalniające znacznie poprawi się bez-

pieczeństwo przechodniów.
Ulica Rzemieślnicza w  Kosakowie jest to jedna 

z głównych osi komunikacyjnych w gminie, stanowi 
po pierwsze bezpośredni dojazd do cmentarza ko-
munalnego, który tam się znajduje, po drugie two-
rzy oś komunikacyjną dla wielu mieszkańców, którzy 
z Rumi, Redy a także z całego powiatu puckiego jadą 
w  kierunku Trójmiasta przez ulice Rzemieślniczą, 
Chrzanowskiego, Żeromskiego i  Derdowskiego. Od 
wielu lat staraliśmy się o remont tej drogi, gdyż na-
wierzchnia była w bardzo słabym stanie – mówi wójt 
gminy Kosakowo Marcin Majek. Uroczystego prze-
cięcia wstęgi przy ulicy Rzemieślniczej dokonał wójt 
gminy Kosakowo Marcin Majek, zastępca wójta Mar-
cin Kopitzki, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 
i sołtys wsi Kosakowo Andrzej Śliwiński, wicemarsza-
łek województwa pomorskiego Leszek Bonna, prezes 
MTM S.A. Władysław Grzech oraz kierownik referatu 
inwestycji Urzędu Gminy Kosakowo Andrzej Klemen-
ski. Autorem dokumentacji projektowej jest firma 
Drogado Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Toma-
sza Ślusarza, a  wykonawcą wybranym w  przetargu 
Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A. z Gdyni. Ży-
czymy wszystkim szerokiej drogi!

25 października br. odbyło się uroczyste otwarcie 
skweru rekreacyjnego w Dębogórzu. Jest to kolejna 
pozytywnie zrealizowana inwestycja służąca miesz-
kańcom gminy Kosakowo i wszystkim gościom, któ-
rzy będą odwiedzać to miejsce. Uroczystość rozpo-
częła się od przemówienia wójta gminy Kosakowo, 
Marcina Majek, który podczas swojej wypowiedzi za-
znaczył jak ważny jest to projekt dla sołectwa Dębo-
górze. Następnie głos zabrali Prezes Stowarzyszenia 
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Zbi-
gniew Chmaruk oraz gospodarz wsi Dębogórze, soł-
tys i radny Józef Melzer.

Najmłodsi mieszkańcy gminy mogą korzystać 
z zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, linarium i huś-

tawką. Na terenie inwestycji powstały cztery stoliki 
do gier w szachy i chińczyka, zestaw „street workout”, 
a wszystko uzupełniają elementy małej architektury. 
Na skwerze wykonano staranne nasadzenia roślin 
m.in. lipy, klomby z lawendą i ognikiem szkarłatnym 
oraz umieszczono kilka tablic edukacyjnych o  cha-
rakterze ekologicznym.

Na otwarciu skweru dzieci z  Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego im. Obrońców Kępy Oksywskiej 
w  Dębogórzu pod okiem swoich opiekunów i  na-
uczycieli przygotowały wspaniały program artystycz-
ny. Przedszkolaki z  grupy „Biedronki” zaśpiewały 
piosenkę „Kolorowe listki” oraz wyrecytowały wiersz 
„Pani Jesień”. Dzieci do występu przygotowali wycho-

Skwer rekreacyjny w Dębogórzu oddany do użytku mieszkańców
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wawcy Panie Barbara Przyborowska oraz Magdalena 
Wądołowska. 

Następnie układy taneczne do utworów kaszub-
skich zaprezentowały dzieci z  klas I-VII z  zespołu 
„Dębogórskie Kwiatki”. Zespół prowadzi Pani Sabi-
na Pienczke. Po występach wójt gminy Kosakowo, 
Marcin Majek wręczył dzieciom drobne upominki. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wy-
darzenia, a w szczególności dzieciom ze szkoły w Dę-
bogórzu za uświetnienie tej uroczystości!

Skwer zlokalizowany jest na skraju miejscowości 
Dębogórze przy ulicy Pomorskiej, od strony lasu, na 
działkach, które pierwotnie były niezagospodaro-

wane i  stanowiły 
własność Skarbu 
Państwa. Dwie 
z  nich zostały 
przekazane przez 
Starostę Puckiego 
za zgodą Wojewo-
dy Pomorskiego 
w  formie darowi-
zny na rzecz gminy Kosakowo.

Na realizację inwestycji przyznano środki z Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybac-
two i Morze.

Z początkiem listopada minęło 150 lat działalności 
poczty na terenie gminy Kosakowo. Z tej okazji wójt 
zorganizował spotkanie, na które zaprosił obecnych 
pracowników kosakowskiej filii Poczty Polskiej, pra-
cowników seniorów oraz ich przełożonych z  Gdyni 
i  Gdańska. Kameralny charakter spotkania sprawił, 
że pojawiło się wśród zgromadzonych na nim osób 
wiele wspomnień, osobistych historii przeplecionych 
słowami uznania dla pracy zgromadzonych osób 
z  ust wójta gminy Kosakowo Marcina Majek. Wiele 
ciepłych słów padło również ze strony Dyrektora Re-
gionu Sieci Gdańsk Jarosława Nocha oraz jego za-
stępcy Pawła Zaremby. 150-letnia historia działalności 
poczty na terenach kosakowskiej ziemi niesie ze sobą 
cały ogrom zmian, które przez ten okres następo-
wały. Krótki jej opis zamieszczamy poniżej. Poniższe 
opracowanie bazuje na materiałach zgromadzonych 
przez komandora rezerwy dr inż. Zygmunta Miszew-
skiego. 1 listopada 1871 roku w Kosakowie uruchomio-
no agencję (stację) pocztową i podporządkowano ją 
ekspozyturze w Chyloni. Miała ona do obsługi obwód 
pocztowy, który tworzyły następujące wsie: Dębogó-
rze, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwo-
szyno, Rewa oraz folwarki Stefanowo i Suchy Dwór. Na 
czele agencji pocztowej w Kosakowie stanął z dniem 
1 listopada 1871 r. agent pocztowy (Postagent), jako 

pocztmistrz Jan Bruno Engler, właściciel młyna wod-
nego w  Mostach i  nieformalny pierwszy sołtys tej 
wsi. Stanowisko agenta pocztowego wg ówczesnego 
pruskiego ustawodawstwa nie wymagało żadnego 
przygotowania zawodowego. Było ono przeznaczone 
dla chętnych jako zajęcie dodatkowe i z tego powodu 
zmiana agenta oznaczała jednocześnie zmianę sie-
dziby agencji pocztowej. Łączność pomiędzy agen-
cją w  Kosakowie a  ekspozyturą w  Chyloni utrzymy-
wano poprzez umyślnego posłańca (Postboten). Ów 
posłaniec był wyprawiany codziennie rano z Chyloni 
o godzinie 8.15, a z Kosakowa wracał, wyruszając o go-
dzinie 4.45. Obowiązkiem jego było pokonanie odle-
głości pomiędzy tymi punktami pocztowymi w ciągu 
1h15 minut. Listy i  małe przesyłki mieścił we wcale 
niemałej torbie podręcznej. Wędrujący z Chyloni do 
Kosakowa posłaniec nie miał łatwej drogi. Musiał 
wejść na wyniesienie Kępy Oksywskiej poprzez tzw. 
Kunowy Dolnik (w  górę, dzisiejsza ulica Platynowa) 
lub krętą drogą polną wspinającą się na ww. wynie-
sienie, co stanowiło w obu przypadkach około 65-70 
metrów w  pionie. Miejscowi ową serpentynę zwali 
gwarowo „Sieben Kurven” (siedem zakrętów). 

Agencja pocztowa powstała w  Kosakowie w  cza-
sie używania już na ziemiach zaboru pruskiego od 
ponad roku znaczków pocztowych, które regulo-
wały i  zasadniczo upraszczały opłaty pocztowe oraz 
obsługę mieszkańców. Agent zatrudniał zapewne 
w celu doręczania przesyłek do poszczególnych wio-
sek umyślnych doręczycieli zwanych listonoszami 
(Briefträger), a z kaszubska „Brifka”. Musieli to być lu-
dzie godni zaufania i o nieskazitelnej opinii. 1 stycznia 
1921 r. teren Pomorza został objęty przez Ministerstwo 
Poczty i  Telegrafów w  Warszawie. Od chwili objęcia 
Pomorza Gdańskiego przez Polskę w  1920 roku na-
czelnikiem urzędu pocztowego przez trzy lata był 
Józef Klebba z  Kosakowa, kowal, działacz niepodle-
głościowy i społeczny, pisarz kaszubski. W tym czasie 
urząd pocztowy w  Kosakowie mieścił się w  prywat-

150 lat działalności poczty na terenie gminy Kosakowo
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nym domu Augusta Żelewskiego. Budynek ten stoi 
do dziś, prawie na przeciwko nieistniejącej kuźni Jó-
zefa Klebby. Po roku 1923 urząd pocztowy w Kosako-
wie otworzył pośrednictwa pocztowe w  Dębogórzu 
i Rewie jako jednostki pomocnicze (z niem. Posthil-
fstellen). Jeszcze w  okresie międzywojennym urząd 
poczty w Kosakowie został zlokalizowany w budynku 
Antoniego Dąbrowskiego (obecnie ul. Chrzanowskie-
go 10). W czasie niemieckiej okupacji poczta stała się 
komórką „Deutsche Dienstpost Osten” (Niemiecka 
Poczta Służbowa Wschód) i  przyjęła z  nadania oku-
panta nazwę Postamt Kossakau z  podporządkowa-
niem pod Dienstpost Gotenhafen-Kielau.    

Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej 1 sierp-
nia 1945 r. Urząd Pocztowy w  Kosakowie otworzył 
swoje podwoje w budynku Jana Dąbrowskiego, któ-
ry powrócił z wysiedlenia do Puław. Obsługę urzędu 
pocztowego stanowiła przez długie lata siostra Jana 
Dąbrowskiego, Stanisława (po mężu Kinowska). Pra-
cowała na tej poczcie nieprzerwanie w  latach 1945-
1960. Po Stanisławie Kinowskiej Urząd Pocztowy obję-
ła w 1960 r. również mieszkanka Kosakowa – Eugenia 
Dorsz (po mężu Borowiak). W  roku 1977 przystąpiła 
do pracy jako asystent w kosakowskiej poczcie Maria 
Pipka z Mechelinek. W tym budyn-
ku Urząd Pocztowy w  Kosakowie 
działał do maja roku 1990. W tym-
że roku pracę asystentki na poczcie 
rozpoczęła Beata Stasiak. Z dniem 1 
stycznia 1973 r. na mocy zarządzenia 
nr 89 Ministra Łączności w sprawie 
wprowadzenia pocztowych nume-
rów adresowych i zmiany ordynacji 
pocztowej wprowadzono w  całym 

kraju kody pocztowe. Poczta w Kosakowie jako gmin-
na uzyskała kod 81-198. W  tym kodzie „81” oznacza 
okręg pocztowy gdański ze strefą kodową Gdynia. Do 
tej strefy kodowej zaliczono gminę na zasadzie trady-
cji (Gdynia Chylonia). Trzecia cyfra kodu oznacza ob-
szar podległy rozdzielni sektorowej, a czwarta i piąta 
czytane razem wskazują placówkę pocztową i jej ob-
szar działania.

W  maju 1990 r. pocztę w  Kosakowie przeniesio-
no z budynku Jana Dąbrowskiego do skrajnego po-
mieszczenia po lewej stronie nowowybudowanego, 
parterowego kompleksu usługowo-handlowego przy 
ul. Żeromskiego 53 za Urzędem Gminy Kosakowo. 
Trzy lata później miała miejsce kolejna przeprowadz-
ka urzędu pocztowego do dwóch narożnikowych po-
mieszczeń w tym samym kompleksie pawilonowym. 
W  1997 r. odeszła na emeryturę Eugenia Borowiak, 
dotychczasowa kierowniczka poczty w  Kosakowie, 
a  jej miejsce po okresie próbnym zajęła dotychcza-
sowa asystentka, Maria Pipka z  Mechelinek. Urząd 
Pocztowy w  Kosakowie dotrwał we wskazanym bu-
dynku do 2018 r., z którego został przeniesiony do Pa-
sażu Morskiego przy ul. Żeromskiego 73/2, jako filia 
Urzędu Pocztowego nr 1 w Gdyni.

Nieczynny budynek „starej” poczty w Ko-
sakowie przy ul. Chrzanowskiego 10.

Budynek poczty w Kosakowie przy ul. Że-
romskiego 53.

Od poniedziałku 25 października br. rozpoczął 
działalność kosakowski Klub Seniora. Udział w klubie 
jest bezpłatny, a obiekt czynny będzie od poniedział-
ku do piątku w godzinach 08:00-14:00.

Dla uczestników został przygotowany bogaty gra-
fik, a w nim zajęcia ruchowe (m.in nauka tańca, nor-
dic walking, fitness), zajęcia manualne, spotkania ze 
specjalistami (m.in podologiem, lekarzem, psycholo-
giem, rehabilitantem, dietetykiem), zajęcia między-
pokoleniowe, zajęcia komputerowe, wyjazdy do in-
stytucji kultury oraz jeden posiłek dziennie.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 507-101-
563 lub w siedzibie klubu (ul. Żeromskiego 53, Kosa-
kowo).

Wszystkich mieszkańców 60+  
serdecznie zapraszamy na zajęcia  
do kosakowskiego Klubu Seniora

Ulica Jachtowa w  miejscowości Rewa zyskała 
nową nawierzchnię. W ramach inwestycji zaprojekto-
wano jezdnię ul. Jachtowej o nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Całkowita długość zaprojekto-
wanej drogi wynosi 
210,31 m. Szerokość 
projektowanej dro-
gi wynosi 5,0  m. 
Wykonano również 
oświetlenie drogo-
we w  postaci sze-
ściu lamp. Wartość 
ww. inwestycji to 
ponad 360 tysięcy 
złotych.

Ulica Jachtowa w miejscowości 
Rewa z nową nawierzchnią
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W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edu-
kacji Uzdolnionych Uczniów i  Studentów w  gminie 
Kosakowo uczniowie i studenci złożyli w tym roku 58 
wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Ko-
sakowo za wysokie wyniki w nauce. 
W ramach programu przyznano:
1. 5 stypendiów dla uczniów szkół kończących szkołę 

podstawową – średnia ocen 5,8 i więcej;
2. 11 stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawo-

wych – średnia ocen 5,3 i więcej;
3. 10 stypendiów dla studentów. 
Stypendia przyznano na łączna kwotę 74.992,00 zł – li-
sty rankingowe zostały opublikowane w Biuletynie In-
formacji Publicznej pod adresem www.bip.kosakowo.pl.

Ponadto, za wybitne osiągnięcia dla laureatów i fi-

W  dniu 15 października br. 
w  Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku odbyła się wojewódzka 
uroczystość z  okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, na której mieszkaniec 
naszej gminy Pan Zygmunt Mi-
szewski został wyróżniony meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej. 

Medal Komisji Edukacji Narodowej 
to polskie odznaczenie resortowe 
nadawane za szczególne zasłu-
gi dla oświaty i  wychowania przez 
Ministra Edukacji Narodowej. Ser-
decznie gratulujemy odznaczenia 
i  życzymy wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

Mieszkaniec gminy Kosakowo Zygmunt Miszewski z medalem Komisji 
Edukacji Narodowej

Zapraszamy do zgłaszania jubileuszu swoich uro-
dzin do Urzędu Stanu Cywilnego w Kosakowie. Wójt 
Gminy Kosakowo odwiedzi z  życzeniami jubilatów, 

którzy w  2022 
roku będą ob-
chodzili roczni-
cę co najmniej 
dziewięćdzie-
siątych urodzi-
ny. Zgłosze-
nie jubileuszu 
mogą dokonać 
Jubilaci lub 
członkowie ro-
dziny (dzieci, 
wnuki, rodzeń-
stwo) za zgo-
dą Jubilatów. 
Zgłoszenia na-
leży dokonać 
z  wyprzedze-
niem.

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą 
być odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli co naj-
mniej 50 lat w  jednym związku małżeńskim. Medal 
jest nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać Jubila-
ci lub członkowie rodziny (dzieci, wnuki, rodzeństwo) 
za zgodą Jubilatów. W zgłoszeniu należy podać imio-
na i nazwisko Jubilatów, adres ich stałego zameldo-
wania na pobyt stały w gminie Kosakowo, informację 
o dacie i miejscu zawarcia małżeństwa oraz informa-
cję o  adresie kontaktowym. Do złożenia wniosków 
zapraszamy również jubilatów, którzy przeżyli 60 lub 
65 lat w  jednym 
związku małżeń-
skim. Wniosek 
zgłoszenia jubile-
uszu należy zło-
żyć w  Urzędzie 
Stanu Cywilnego 
w Kosakowie.

Zgłoszenie jubileuszu urodzin 90+ Medale za długoletnie  
pożycie małżeńskie

nalistów konkursów, olimpiad na szczeblu ogólnopol-
skim przyznano trzy jednorazowe stypendia w  łącz-
nej kwocie 5.000,00 zł i otrzymali je:
1. Aleksandra Karwowska,
2. Filip Szczepański, 
3. Patrycja Grela. 

Serdecznie gratulujemy absolwentom, uczniom 
oraz studentom wysokich wyników i osiągnięć w na-
uce. Niech przyznane stypendia będą zachętą, in-
spiracją oraz motywacją do dalszej wytężonej pracy. 
Dyrektorom i nauczycielom dziękujemy za  przekaza-
ną wiedzę i umiejętności, współpracę oraz zaangażo-
wanie, a rodzicom za wsparcie i pracę podejmowaną 
dla dobra dziecka. Wszystkim życzymy powodzenia 
w dalszej nauce.

Stypendia Wójta Gminy Kosakowo przyznane
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Zwycięzcą plebiscytu „Strażak Roku 2021” w  po-
wiecie puckim i  województwie pomorskim został 
strażak ochotnik druh Piotr Taczała z OSP Kosakowo. 
Zdobywając jednocześnie drugie miejsce w rywaliza-
cji ogólnokrajowej. Najlepsi strażacy Pomorza plebi-
scytu „Strażak Roku 2021” zostali odznaczeni podczas 
uroczystej gali zorganizowanej przez Grupę Polska 
Press, która skupia wiele regionalnych gazet w  Pol-
sce, w tym Dziennik Bałtycki i Głos Pomorza. Uroczy-
ste wręczenie nagród dla pomorskich zwycięzców 
odbyło się w  piątek 15 października br. w  Ratuszu 
Staromiejskim. W  tym roku okazja do nagrodzenia 
strażaków była wyjątkowa, ponieważ związek świętu-
je 100-lecie działalności pod wspólnym sztandarem. 
Laureaci otrzymali medale i  dyplomy z  rąk Prezesa 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Waldemara 
Pawlaka. Strażak Piotr Taczała jest mieszkańcem Ko-
sakowa, a w jednostce OSP Kosakowo służy od ośmiu 
lat. Te wyróżnienia są efektem bardzo aktywnej dzia-
łalności druha w  OSP Kosakowo, bowiem Piotr Ta-
czała w  zeszłym roku uczestniczył w  blisko stu ak-
cjach ratunkowych na terenie naszej gminy. Warto 

W  ramach grantu z  Urzędu Gminy Kosakowo, 
Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo w soboty w paź-
dzierniku i  listopadzie przeprowadziło warsztaty dla 
dzieci i  młodzieży z  robotyki. Uczestniczyło w  nich 
24. dzieci. Zainteresowanie było bardzo duże. W  ra-
mach warsztatów przeprowadzono z dziećmi zajęcia 
m.in. z  podstaw programowania mikrokomputera 
Microbit. Zakres realizowanych ćwiczeń rozciągał się 
od prostych poleceń w rodzaju wyświetlenia na wy-
świetlaczu urządzenia imion uczniów po tworzenie 
bardziej zaawansowanych gier sterowanych infor-
macjami o  położeniu urządzenia, wciśniętych przy-
ciskach, etc. Uczniowie wykorzystywali wbudowane 
w urządzenie czujniki do tworzenia prostych aplika-
cji użytkowych, przekształcających mikrokomputer 
w  poszczególne narzędzia takie jak kompas, pozio-
mica, magnetometr, miernik poziomu światła, czy 
instrument muzyczny. Inne zadania programistycz-
nie to pisanie własnej gry platformowej w  oprogra-
mowaniu Pixblocks, wykrywanie twarzy przy pomocy 
algorytmów AI w oprogramowaniu Scratch, a  także 
pisanie aplikacji mobilnej na smartfony w  aplikacji 
AppInventor. Oprócz tego dysponowaliśmy kilkoma 
zestawami robotów (Ozoboty, mBot, Lego Mind-
storms, Microbit, Edison oraz Photon). Organizatorzy 
postarali się, aby zajęcia były ciekawe. Największą sa-
tysfakcją były uśmiechy dzieci oraz zainteresowanie 
rodziców. Ze względu na pandemię nie organizowali-

też wspomnieć o  innych sukcesach naszego wyróż-
nionego strażaka, bowiem Pan Piotr jest aktywnym 
spadochroniarzem i  za osiągnięcia w  tej dziedzinie 
również został doceniony przez Polski Związek Spa-
dochronowy odznaczając złotym medalem za zasługi 
dla spadochroniarstwa. Serdecznie gratulujemy oraz 
życzymy kolejnych sukcesów!

śmy podsumowania zajęć jednak efekty warsztatów 
prezentujemy szerszemu gremium na stronie stowa-
rzyszenia. Można tam znaleźć prezentację z  podsu-
mowaniem. Dla zainteresowanych również linki z opi-
sami do oprogramowania z  jakiego korzystaliśmy. 
Zachęcamy rodziców do pobierania, korzystania i za-
bawy z  dziećmi aktywnekosakowo.pl/robotyka-2021. 
Przypominamy, że roboty zakupione w poprzednich 
latach są udostępnione dla mieszkańców naszej gmi-
ny. Można je wypożyczyć z Biblioteki Publicznej w Ko-
sakowie do czego serdecznie zachęcamy. Dodatkowo 
do zestawów przygotowaliśmy mini-przewodnik dla 
młodzieży i rodziców wraz z linkami do stron, na któ-

Strażak OSP Kosakowo zwycięzcą w plebiscycie „Strażak Roku 2021”

Zajęcia z robotyki zorganizowane przez Aktywne Kosakowo
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Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, 
zaduszki morskie powróciły na Aleję Zasłużonych 
Ludzi Morza. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w  kościele pod wezwaniem św. Rocha 
w  Rewie odprawianą przez księdza prałata Michała 
Oksiutę proboszcza parafii, aby następnie przenieść 
się pod Krzyż Morski. W obecności Asysty Honorowej 
MW hołd i pamięć tym co odeszli na wieczną wachtę 
oddał wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastęp-
ca wójta Marcin Kopitzki oraz przewodniczący Rady 
Gminy Andrzej Śliwiński. Jacek Hennig- sołtys Rewy 
w  imieniu wszystkich sołtysów oddał cześć pamięci 
zmarłym na morzu. Starostę Powiatu Puckiego re-
prezentował Jerzy Włudzik- członek zarządu Rady 
Powiatu, strażnik Alei Zasłużonych Ludzi Morza. Ma-
rynarkę Wojenną reprezentował komandor porucz-
nik Wojciech Krysiak. Tradycyjnie w trakcie uroczysto-
ści, strażacy z OSP w Kosakowie złożyli symboliczny 

wieniec na wody Zatoki Puckiej, aby uczcić pamięć 
tych co polegli w głębinach morza.

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych na uroczystości zaduszne przybyło wielu miesz-
kańców, przedstawicieli stowarzyszeń oraz zrzeszeń 
działających na terenie gminy Kosakowo. Związek 
Piłsudczyków RP o. Kosakowo reprezentowali Wła-
dysław Paciuch- Prezes Okręgu Kaszubskiego wraz 
z przedstawicielami związku Antonim Wicą oraz Ja-
nuszem Golonką. ZKP oddział Dębogórze-Kosako-
wo reprezentowała prezes Zrzeszenia Danuta Tocke. 
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morza-
nie” reprezentowała prezes Ewa Browarczyk. Wśród 
zaproszonych gości pojawiła się również dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata 
Borek. Instytucje kultury w Gminie Kosakowo repre-
zentował dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury 
Tomasz Świercz.

Zaduszki morskie w Rewie

8 listopada br. na deskach sceny w Kosakowskim 
Centrum Kultury mieliśmy okazję zobaczyć wzrusza-
jący i przejmujący spektakl w reżyserii Przemysława 
Tejkowskiego. W  roku 2021 przypada 100. Rocznica 
urodzin K.K. Baczyńskiego, jednego z  najwybitniej-

szych polskich twórców, poety pokolenia Kolumbów, 
powstańca warszawskiego. W  rolę Barbary, żony 
tragicznie zmarłego poety w  powstaniu wcieliła się 
Adrianna Kieś. Piękny, poruszający spektakl z poezją 
Baczyńskiego, wśród kartek z kalendarza na sznurze, 

Gościnny spektakl teatralny w Kosakowskim Centrum Kultury  
pt. „A ponad ziemią z kulami latały diamenty –  

Rzecz o Krzysztofie Baczyńskim”

rych znajdują się ciekawe zadania logiczne, matema-
tyczne i programistyczne o różnym stopniu trudności 
(aktywnekosakowo.pl). Organizatorzy dziękują za po-
moc w tworzeniu warsztatów: współprowadzącemu 
Jędrzejowi Parzuchowskiemu, pracownikom Biblio-
teki Publicznej w Kosakowie za wypożyczenie zesta-
wów będących w dyspozycji zbiorów bibliotecznych 
jak i dyrektorowi Kosakowskiego Centrum Kultury za 
udostępnienie świetlicy w Suchym Dworze. Zaprasza-
my odwiedzenia strony www.aktywnekosakowo.pl, 
gdzie znajduje się pełna relacja wraz ze zdjęciami.

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY
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Członkinie naszego oddziału wzięły udział w krajo-
wym spotkaniu kobiet w Mikołajkach w dniach 25-26 
października br. Wydarzenie było okazją do zaprezen-
towania swoich przetworów w ramach IX edycji kon-
kursu „Skarby zamknięte w  szkle” oraz wysłuchania 
prelekcji o różnych tematykach m.in. żywienia, zmian 
klimatycznych czy naturalnych sposobach uprawia-
nia roślin. Nasz oddział w  urokliwych kaszubskich 
strojach reprezentowały: Łucja Klawikowska, Kry-
styna Krystaszek, Wanda Krause i Danuta Tocke. Do 
konkursu na swojskie przetwory przygotowałyśmy: 
Obóne z  gąse, tatar z  łososia, śledzie w  śmietanie, 
żurawinę do mięsa, dżem z  jagód i  pigwy. Pierwszy 
raz wystawiłyśmy nasze produkty, a w ocenie jury za 
obónę z gąse otrzymałyśmy I miejsce co było dla nas 
miłym zaskoczeniem. Tatar z łososia również wszyst-
kim smakował, lecz obóna to nasza tradycyjna choć 
już zapomniana potrawa. Nasze produkty posiadały 
etykiety z nazwą kaszubską oraz przepisem. Ponad-
to, każde z grup biorących udział w konkursie „Skar-
by zamknięte w szkle”, a było ich 40, miała w 5 mi-
nutach opowiedzieć o swoim regionie i działalności. 

17 października br. w Domu Kaszubskim w Dębo-
górzu odbyły się XVI Spotkania Chóralne organizowa-
ne przez Kaszubski Regionalny Chór Morzanie oraz 
Wójta Gminy Kosakowo. W spotkaniach udział wzię-
li młodzi artyści: Magdalena Mikulska absolwentka 
Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego w Gdyni w kla-
sie fletu oraz wokalistka z  Pierwoszyna, wielokrotna 
laureatka i  finalistka konkursów wokalnych w  tym 
Kaszubskiego Idola; Szymon Bradtke, Adam Liley 
i  Miron Łajming- uczniowie Szkoły Muzycznej II st. 
im. F. Chopina w  Gdańsku-Wrzeszczu, grający na 
oboju, skrzypcach i  fortepianie. Zespół prowadzony 
przez pana Jarosława Wyrzykowskiego z Pierwoszy-
na. W spotkaniach chóralnych udział wzięły również: 
Gdyński Chór Kameralny i  Miejski Chór Kameralny 

Opowieści towarzyszyła przygotowana prezentacja 
multimedialna, która zawierała zdjęcia z różnych prac 
społecznych, Checz Nordowych Kaszebów, zespół Ko-
sakowianie, koło gospodyń, prowadzone przez nas 
warsztaty, izbę regionalną, zdjęcia z  zajęć z  dzieć-
mi oraz z  prowadzonych projektów finansowanych 
ze środków unijnych. Prezentacja prowadzona była 
w języku kaszubskim co jeszcze bardziej wskazywało 
na charakter naszego regionu.

z  Redy pod batutą Piotra Klemenskiego. Podczas 
koncertu można było usłyszeć różnorodne utwory 
w wielu językach, w tym języku kaszubskim. Instru-
mentaliści wykonali utwór Jeana Michela Damase’a 
w  nieco jazzowo-kawiarnianym stylu, Magdalena 
wyśpiewała utwory w  języku kaszubskim, a  chóry 
z  Redy oraz Gdyni przedstawiły repertuar między-
narodowych szlagierów jak chociażby Over the Ra-
inbow. Całość dopełnił występ chóru Morzanie, któ-
ry jak zawsze był pełen niespodzianek i muzycznych 
doznań. Owacje na stojąco wypełnionej po brzegi sali 
potwierdzają, że występy tegorocznych artystów były 
niezwykle emocjonujące. 

Chór Morzanie pragnie podziękować Wójtowi Gmi-
ny Kosakowo, Staroście Powiatu Puckiego, a  także 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze

Kaszubski Regionalny Chór Morzanie

jako dekoracja przywołująca czas 
wojny i  oczekiwanie na powrót 
ukochanego, który już nie wrócił.

Przedstawienie otrzymało 
grant Narodowego Centrum Kul-
tury i  było wystawiane na wie-
lu scenach w  całej Polsce, tym 
bardziej cieszymy się, że i  u  nas 
udało się wystawić sztukę. Na 
scenie wraz z  Adrianną Kieś wy-
stąpił także Przemysław Tejkow-
ski. Dzięki obecności młodzieży 

oraz seniorów z gminy Kosakowo 
spektakl miał dodatkowy mię-
dzypokoleniowy charakter.

Dziękujemy wszystkim przy-
byłym gościom i  zapraszamy do 
korzystania z  szerokiej oferty ar-
tystycznych wydarzeń w  Kosa-
kowskim Centrum Kultury.

Po więcej relacji z  przedsta-
wienia odsyłamy na www.kultu-
rakosakowo.pl oraz na facebook 
Kosakowskie Centrum Kultury.
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3 listopada br. pracownicy Biblioteki Publicznej 
Gminy Kosakowo gościli w  murach kosakowskiej 
podstawówki, gdzie przeprowadzili lekcję historii dla 
uczniów klas czwartych. Tło do mini wykładu stano-
wiły edukacyjne plansze wystawowe, przygotowane 
przez kosakowską Książnicę w ramach projektu „Pol-
ska droga ku morzu”, które w okresie od 13 paździer-
nika do 10 listopada znajdowały się w Szkole Podsta-
wowej w Kosakowie. Podczas dwugodzinnych zajęć 
dzieci zapoznały się z  postacią Józefa Klebby (1860-
1931) – mieszkańca gminy Kosakowo, kowala, polskie-
go działacza społecznego i kulturalnego, kaszubskie-
go poety i  pisarza, odznaczonego Złotym Krzyżem 
Zasługi przez gen. Józefa Hallera, który nazwał go „na-
uczycielem narodu kaszubskiego”. Ponadto dowie-
działy się o ważnej roli, jaką w historii naszej ojczyzny 

odegrały rewskie szkuty, małe żaglowce, które – gdy 
10 lutego 1920 r. w Pucku gen. Józef Haller dokonał 
symbolicznych zaślubin Polski z  morzem – podnio-
sły biało-czerwoną banderę, stając się jednocześnie 
pierwszą flotą handlową w wolnej i odrodzonej Pol-
sce z portem macierzystym w Rewie. Okazało się, że 
czwartoklasiści z uwagą słuchali o  lokalnej przeszło-
ści, czego dali wyraz w teście wiedzy, który dla nich 
przygotowaliśmy. Brawo! W programie lekcji – obok 
wykładu i testu wiedzy – znalazły się również zajęcia 
plastyczne. Uczniowie wykonali makiety przedsta-
wiające dziesięć rewskich żaglowców na wodach Za-
toki Puckiej w okolicach Szperka.

Szkoły bądź nauczycieli zainteresowanych prze-
prowadzeniem takiej lekcji zapraszamy do kontaktu 
z biblioteką.

Lekcja historii w Szkole Podstawowej w Kosakowie

Bankowi Spółdzielczemu Rumia za wspar-
cie finansowe wydarzenia bez którego 
tego typu spotkania chóralne nie byłyby 
możliwe. Dziękujemy również wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do realizacji 
projektu tych cyklicznych spotkań wsku-
tek czego możemy przybliżać śpiew chó-
ralny oraz szeroko pojętą muzykę miesz-
kańcom Gminy Kosakowo i okolic. 

Ponadto serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych amatorów śpiewu 
do dołączenia do grona chórzystów chóru 
Morzanie. Każdy, w  którym drzemie mi-
łość do muzyki będzie mile widziany w na-
szych kręgach. Próby chóru odbywają się 
we wtorki i czwartki od 18:15 do 20:00. Po 
szersze informacje zapraszamy do kontak-
tu morzanie@wp.pl oraz tel. 513 778 174.

Fot. Sergiusz Rotman

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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Nauczyciele terapeuci Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Mostach przystąpili do ogólnopolskie-
go projektu edukacyjnego „Gramy Zmysłami”. Ce-
lem projektu jest tworzenie przez nauczycieli zajęć 
i  pomocy dydaktycznych do wielozmysłowego po-
strzegania świata w trakcie zabaw i sytuacji eduka-
cyjnych. Zajęcia realizowane są w tematyce danego 
miesiąca. I  tak w  październiku został zrealizowany 
pierwszy temat: „Ścieżka sensoryczna”. Uczniowie 
doskonale bawili się podczas pokonywania ścieżek. 
Powstałe w ten sposób dzieła posłużą jako wzboga-
cenie naszych sal terapeutycznych w pomoce do in-
tegracji sensorycznej.

Świetlica Zespółu Szkolno – Przedszkolnego w Mo-
stach zorganizowała zbiórkę darów dla schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Dąbrówce k/Wejherowa. Po-
dziękowania należą się wszystkim uczniom oraz ich 
rodzicom za udział i  wszelkie dary: karmę, ręczniki, 
koce, miski, żwirek, smycze, zabawki i wiele innych.

Gramy zmysłami Akcja charytatywna

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mostach za-
angażowali się w akcję organizowaną przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”, której celem 
jest pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach 
historycznych danego regionu oraz ich bohaterach. 
W ramach akcji dzieci poznały historię bitew, które to-
czyły się na terenach pobliskich miejscowości w cza-
sie II wojny światowej oraz zapaliły znicze przy Pomni-
ku Obrońców Kępy Oksywskiej w Mostach. Uczniowie 
klas starszych wybrali się na cmentarz parafialny 
w Kosakowie, gdzie zapalili znicze na mogiłach boha-
terów, którzy we wrześniu 1939 roku bronili polskiego 
Wybrzeża przed napaścią hitlerowców. Odwiedzili 
także groby nieżyjących już nauczycieli ze Szkoły Pod-
stawowej w Mostach. W salach lekcyjnych zawisły ga-
zetki z portretami zasłużonych dla naszego regionu: 
płk. Stanisława Dąbka, Antoniego Abrahama i in.

5 listopada br. przypada Dzień Postaci z Bajek z tej 
okazji w szkole w Mostach było bardzo kolorowo. Moż-
na było spotkać Czerwonego Kapturka, Shreka, Babę 
Jagę, Śnieżkę i wiele innych barwnych i znanych po-
staci bajkowych. Klub Szkolnych Detektywów poma-
gał Dobrej Wróżce odnaleźć magiczne przedmioty 
w bibliotece, a uczniowie klas młodszych wzięli udział 
w konkursie plastycznym „Baśnie i legendy z całego 
świata”. Powstały piękne prace, a nagrodzono te, któ-
re są na zdjęciu poniżej.

Obecnie w  wirtualnym świecie nasze dzieci, jak 
i  my dorośli, jesteśmy narażeni na różne niebezpie-
czeństwa. Ochrona przed nimi stanowi duże wy-
zwanie dla dzisiejszej edukacji. Zadaniem szkoły jest 
podnoszenie świadomości w  zakresie korzystania 
z  internetu. Mówienie o  tym, czym jest cyberprze-
moc, uświadamianie dzieciom jakie narzędzia praw-
ne umożliwiają ochronę przed nią? Czy przewidziana 
jest jakakolwiek odpowiedzialność prawna za popeł-
nienie takiego czynu? Na powyższe pytania mogli 
otrzymać odpowiedź uczniowie dębogórskiej szkoły 
biorący udział w  warsztatach prowadzonych przez 
pedagoga szkolnego, pt. „Prawne aspekty cyberprze-
mocy”. Realizacja zajęć rozpoczęła się w najstarszych 
klasach w październiku i  zostanie zakończona w  lu-
tym. Wówczas nasza szkoła corocznie uczestniczy 
w światowym Dniu Bezpiecznego Internetu.

Szkoła pamięta

Dzień postaci z bajek

Warsztaty

14 października br. w  oddziale przedszkolnym 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu od-
był się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Dzieci uczęszczające 
do zerówki przygotowały 
krótki program artystycz-
ny. Dyrektor placówki Han-
na Foltynowicz, która tego 
dnia obchodziła również 
urodziny, podziękowała na-
uczycielom za trud włożo-
ny w  wychowywanie i  na-
uczanie młodych pokoleń. 
Na koniec wszyscy pracow-
nicy zostali obdarowani 
kwiatami i laurkami.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej
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W ramach realizacji założeń programu wychowaw-
czo – profilaktycznego uczniowie klas VII-VIII uczest-
niczą w  cyklu lekcji wychowawczych poświęconych 
tematyce savoir-vivru: ”Kultura osobista na co dzień 
i od święta”. Pomysł na te lekcje opiera się na części 
teoretycznej i  części praktycznej. Pierwsza lekcja – 
teoretyczna, wprowadzająca w  temat, została prze-
prowadzona w szkole. Druga lekcja była realizowana 
poprzez wspólne wyjście do restauracji. Na wydzie-
lonej sali uczniowie wzięli udział w  zajęciach prak-
tycznych dotyczących nakrywania do stołu i  kultury 
spożywania posiłku. Wspólne wyjście miało nie tylko 
walor edukacyjno-kulturalny, ale również stanowiło 
doskonałą okazję do integracji zespołu klasowego.

„Kultura osobista na co dzień i od święta”

Piętnastu uczniów dębo-
górskiej szkoły włączyło się 
do akcji na rzecz pacjentów 
hospicjum św. Wawrzyńca, 
polegającej na zbieraniu 
pieniędzy do skarbonek, 
podczas Dnia Wszystkich 
Świętych. Obecnie kon-
tynuujemy naszą pomoc, 
tym razem poprzez zbiór-
kę darów materialnych. 
Zachęcamy wszystkich do 
włączania się do tej szla-
chetnej inicjatywy.

4 listopada 2021 r. z  inicjatywy pani Hanny Skur-
czyńskiej w  bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Dębogórzu gościła pani Monika Kubisiak, au-
torka książek dla dzieci o  Wejherowie. W  spotkaniu 
brały udział klasy II, III i IV. Pani Monika przedstawiła 
swoją najnowszą książkę pt. „Klucz Wejherów”, któ-
ra jest trzecią książką z  Wejherowem w  tle, ale tym 
razem można by ją określić jako podróż z  Wejhero-
wa w świat. Dzieciom bardzo podobały się opowieści 
o fascynujących przygodach bohaterów, brały udział 
w zabawach związanych z treścią książki, mogły po-
rozmawiać z autorką i zakupić książkę z autografem. 
Dziękujemy za miłe spotkanie.

Dnia 16 października br. chętni uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Dębogórzu uczestniczyli w Pieszym 
Rajdzie zorgani-
zowanym na tere-
nie Gminy Kosa-
kowo tym razem 
pod hasłem „Zie-
lona Kultura”. Or-
ganizatorem było 
Kosakowskie Cen-
trum Kultury. Bar-
dzo dziękujemy!

Pomoc dla hospicjum

Spotkanie autorskie w szkolnej bibliotece

Rajd Pieszy „Zielona Kultura”

19-23 października br. w Szkole Podstawowej w Ko-
sakowie zorganizowano szereg działań w ramach Ty-
godnia Uczniowskiej Supermocy. Ta ogólnopolska 

akcja została zorganizowana przez p. Joannę Gadom-
ską („Biologia z Blondynką”) oraz p. Katarzynę Włod-
kowską („Facetka od polaka”). Patronat medialny nad 

Tydzień Uczniowskiej Supermocy
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25-29 października br. w  Szkole Podstawowej 
w Kosakowie obchodzono Tydzień Dbania o Relacje 
– akcję ogólnopolską, którą zorganizowały Szkoły Od-
powiedzialne Cyfrowo (projekt Fundacji Dbam o Mój 
Zasięg). Codzienne zadania, wydarzenia i aktywności 
miały na celu wskazanie jak ważne są relacje całej 
społeczności szkolnej. Uczniowie brali udział między 
innymi w  warsztatach i  zajęciach, podczas których 
dyskutowali o  tym, czym jest relacja i  bawili się in-
tegrując i  współpracując jednocześnie. Zamieniono 
lekcję z  przerwą, stworzono plakaty od uczniów dla 
nauczycieli i od nauczycieli dla uczniów. Rodzice mo-
gli wziąć udział w challengu rodzinnym – konkursie 
fotograficznym dotyczącym spędzania czasu ze swo-
imi dziećmi. Celem całej akcji były działania profilak-
tyczne przeciwdziałające uzależnieniom cyfrowym.

W  dniach 11-22 października uczniowie kodowali 
intensywniej niż zwykle, gdyż szkoła przystąpiła do 
akcji CodeWeek 
2021. Na zajęciach 
gościły ozoboty, za 
pomocą których 
nauka matematy-
ki, ortografii, czy 
przyrody była jesz-
cze bardziej inte-
resująca.

10 listopada br. Szkoła Podstawowa w Kosakowie 
obchodziła Narodowe Święto Niepodległości. Z  tej 
okazji cała społeczność szkolna celebrowała to wy-
jątkowe dla nas Polaków wydarzenie historyczne. 
Uczniowie klas 4A i 4B wcielili się w rolę warszawskich 
sprzedawców gazet z początku XX wieku. Odwiedzili 
kolegów i w krótkiej scence przekazali im radosną at-
mosferę listopada 1918 r., kiedy to Polacy świętowali 
odzyskanie państwa po latach zaborów. Młodzi wyko-
nawcy pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego 
Magdaleny Nawojczyk stanęli na wysokości zadania 
i przenieśli widzów do tych niezapomnianych dni, za 
co zostali nagrodzeni gorącymi oklaskami.

Cała szkolna społeczność miała także okazję wziąć 
udział w konkursie „Kartka dla Niepodległej”, w któ-

rym zadaniem było napisanie życzeń dla Polski. Prace 
ozdobiły szkolny hol. Odbyło się również przedstawie-
nie teatralne pt.,,Wolność” w wykonaniu dzieci z klas 
3A i  1D pod kierunkiem wychowawców Anny Zięby 
i Marty Guzowskiej.

Tydzień Dbania o Relacje

CodeWeek 2021

Obchody Święta Niepodległości

akcją sprawowali m.in.: EDICO-Centrum Rozwoju 
Edukacji, Głos Nauczycielski, Progresownia, Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Pile i Koninie, Edukację – 
Inspiracje, Superbelfrzy i inni.

Uczniowie nie zawsze zdają sobie sprawę ze swo-
ich umiejętności, projekt miał na celu uświadomie-
nie uczniom ich mocnych stron, zaprezentowanie 
uczniowskich talentów, budowanie poczucia własnej 
wartości i  wzmacnianie własnego pozytywnego wi-
zerunku. Dzięki akcji uczniowie zrozumieli, że warto 
rozwijać swoje zdolności, poszerzać zainteresowania, 
a przede wszystkim wierzyć w siebie i swoje możliwości.
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Co tam się działo, drodzy Państwo, no co tam 
się działo w  kazimierskiej świetlicy sołeckiej – zaba-
wa, której nie powstydziłby się zapewne sam Neron, 
a  być może nawet sam Ludwik XIV lub – ba, a  któż 
to wie – eksperci kabaretowi z  Moulin Rouge... Przy 
suto zastawionych stołach, w rytmach muzyki z całe-
go (niemal) świata i z popisami tanecznymi godnymi 
moskiewskich baletów. Europejski Dzień Seniora nie 
odbył się oczywiście bez bajecznego tortu wniesione-
go przez naszego drogiego Sołtysa (skądinąd także 
Seniora, pana Grzegorza Flatau) z  Kazimierza, który 
wraz ze swoją wierną świtą tzn. radą sołecką, współ-
organizował naszą wielką biesiadę. Tego pamiętnego 

dnia (a  dokładniej 
mówiąc – wieczo-
ru), 21 października 
br., świetlica sołec-
ka ostała się jed-
nakże bez szwan-
ku. Kolejny cud 
seniorski w  gminie 
Kosakowo stał się 
faktem, a  fakty to 
najbardziej uparta 
rzecz pod słońcem, 
jak pisał Bułhakow.

Europejski Dzień Seniora – Wieczór taneczny w Kazimierzu

Z ŻYCIA SOŁECTW

Sołtys wraz Radą Sołecką wsi Dębogórze organi-
zuje spotkanie opłatkowe dla Seniorów Dębogórza 
19 grudnia br. na godzinę 14:00 w Domu Kaszubskim 
w Dębogórzu. Serdecznie zapraszamy wszystkich Se-
niorów.

W dniu 11 Listopada br. z okazji Święta Niepodle-
głości odbyła się Wieczornica w  Domu Kaszubskim 
Dębogórzu. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Wój-
ta Marcin Kopitzki, delegacja Związku Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele IPN, Prezes 
Związku Solidarności Polskich Kombatantów Mieczy-
sław Filipczuk oraz mieszkańcy Dębogórza. Podczas 
uroczystego spotkania Prezes Związku Solidarności 
Polskich Kombatantów wręczył sołtysowi Dębogórza 
i radnemu Józefowi Melzer oraz Majorowi Piłsudczy-
ków krzyż pamiątkowy Semper Fidelis w uznaniu wy-
bitnych zasług dla realizacji zadań i celów ZSPK.

Październik dla sołtysa i mieszkańców Dębogórza 

był miesiącem bardzo pracowitym. Zadbano o Obe-
lisk Radtke – na wszystkich literach pamiątkowej ta-
blicy położono nową farbę oraz posadzono 7 nowych 
drzew dookoła terenu. Przed zbliżającą się zimą przy-
cięto drzewa i krzewy wokół zbiornika retencyjnego, 
a przy krzyżu przy ul. Pomorskiej oczyszczono kostkę 
i posadzono kwiaty.

Sołectwo Dębogórze

STRONA SENIORA

Pod czujnym i  profesjonalnym okiem naszego 
gminnego Rembrandta – pana Zdzisława Karbo-
wiaka, tworzymy pierwsze malarskie arcydzieła, lada 
chwila wszelkie Monety, Manety i van Goghi będą się 
umywać, a my zbijemy miliardowe zyski na sprzedaży 
wybitnych płócien. Mona Lisa w Luwrze już czuje się 
ponoć zagrożona i  próbuje z  tym gorzkawo-tajem-
niczym uśmieszkiem uciec ze swojego niezwykłe-
go tła. A co, nie można pomarzyć? Można. Ostatnio 

Warsztaty malarskie
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Raz na dwa tygodnie, w czwartki, rewska siedziba 
senioralna zamienia się w niezwykłą kulturalną ago-
rę – wówczas oddajemy się z rozkoszą dyskusjom na 
tematy przede wszystkim X Muzy, ale nie tylko. Wra-
żenia estetyczne naszych Seniorów bywają niemalże 
ekstatyczne – finał ostatniego spotkania (4 listopada) 
odegrany został… w wielkim tanecznym korowodzie 
i ze wspólnymi śpiewami w rytmach najpopularniej-

szych piosenek Abby… Również inne nasze zajęcia 
– językowe, zajęcia artystyczne z  uśmiechem, gim-
nastyka umysłu z Paulą Dobrowolską, pilates i gim-
nastyka kręgosłupa – cieszą się świetną frekwencją 
oraz niezwykle przyjazną atmosferą. Rewska siedziba 
senioralna tętni życiem, błyskawicznie zamieniając 
się w  jedno z  najbardziej kultowych miejsc naszej 
gminy. Warto tam zaglądać.

Seniorski Hyde Park

(w czwartek 28 października) marzyliśmy w ramach 
Spotkań ze Sztuką wspólnie z  naszą kochaną kosa-
kowską Biblioteką Publiczną, z  którą współpraca to 
czysta przyjemność. Choć w sumie na naszych malar-

skich warsztatach to tak nie do końca bywamy czyści 
– na razie pobrudzeni głównie ołówkami, ale uwaga 
uwaga – nadchodzą pastele, a potem również farby. 
Będzie się działo i zawsze będzie nam mało.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W  związku ze zbliżającą się zimą i  związanymi 
z  nią zjawiskami w  postaci ostrych mrozów czy in-
tensywnych opadów śniegu zachodzi niebezpie-
czeństwo zagrożenia zdrowia i  życia wielu osób np. 
bezdomnych, niepełnosprawnych, czy starszych i sa-
motnych. Przypominamy, że wszystkie służby lokalne 
gminy Kosakowo tzn. pracownicy socjalni, pracow-
nicy służby zdrowia, Straż Gminna i Policja służą po-
mocą osobom, których życie z powodu warunków zi-
mowych może być zagrożone. Zwracamy się również 
do wszystkich mieszkańców naszej gminy z  prośbą 
o  wzmocnienie opieki domowej nad bliskimi so-

bie ludźmi o  ograniczonej samodzielności życiowej, 
bądź też zwrócenie uwagi na najbliższych sąsiadów 
jak i  zwiększenie stopnia wrażliwości społecznej na 
sytuację rodzin lub osób, które mogą być dotknięte 
tragicznymi skutkami zimy.   Szczególna w  tej sytu-
acji uwaga i  troska może zapobiec nieszczęściom, 
przemarznięciom bądź śmierci. Bliższych informacji 
udziela: – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 
Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo Tel. (58) 620-82-02

– Straż Gminna ul. Nadmorska 32, 81-198 Mechelin-
ki Tel. (58) 732-50-11, 606-731-985 – Ośrodek Zdrowia 
Kosakowo Tel. (58) 679-13-23

Uwaga nadchodzi zima

Gminna komisja rozwiązywania problemów alko-
holowych – jest jednostką społeczną, która działają-
ca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze wzglę-
du na powierzone jej przez ustawę o  wychowaniu 
w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi za-
dania, odgrywa zasadniczą rolę w  lokalnej polityce 
wobec alkoholu. Gminna komisja istnieje w  każdej 
gminie i  jest powoływana przez wójta. „W  skład 
gminnych komisji rozwiązywania problemów alko-
holowych wchodzą osoby przeszkolone w  zakresie 
profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholo-
wych” (art. 41 ust. 4). Ustawodawca z  jednej strony 
przekazał gminom szeroki zakres zadań w sprawach 
polityki wobec alkoholu, ale z „Niebieskie Karty” oraz 
wzorów formularzy „Niebieska Karta”).  Jak Gmin-
na Komisja działa w  zakresie osób uzależnionych?  
Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego 
wdraża się wobec niektórych osób uzależnionych 
od alkoholu (osoby, które w  związku z  nadużywa-
niem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 
demoralizacje nieletnich, systematycznie zakłóca-
ją spokój lub porządek publiczny).  Procedurę tę 
można uruchomić poprzez Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych poprzez złożenie po-
dania z  opisem niepokojącej sytuacji w  rodzinie, 
w związku z nadużywaniem alkoholu przez jednego 
z  jej członków. Komisja zaprasza na rozmowę oso-
bę nadużywającą alkoholu i motywuje do kontaktu 
z placówką odwykową oraz podjęcia leczenia. Jeżeli 
osoba zgłoszona nie decyduje się na kontakt z pla-
cówka odwykową, Komisja lub prokurator kieruje 

sprawę do Sądu Rodzinnego, który w oparciu o opi-
nię 2 biegłych zobowiązuje osobę uzależnioną do 
leczenia odwykowego. Postanowienie jest wykony-
walne przez 2 lata od czasu jego wydania. Sąd w po-
stanowieniu wskazuje czy ma to być leczenie stacjo-
narne, czy ambulatoryjne oraz czy nad wykonaniem 
postanowienia ma czuwać kurator sądowy. Podsta-
wowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest 
uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta. Oczekiwanym 
efektem terapii uzależnienia od alkoholu jest trwałe 
zatrzymanie spożywania alkoholu, uzyskanie świa-
domości choroby, uzyskanie wglądu w mechanizmy 
choroby, dzięki któremu może on nauczyć się uni-
kania powrotu do picia w przyszłości. Celem pobytu 
w zakładzie odwykowym nie jest izolacja od otocze-
nia społecznego. Praca z  osobami uzależnionymi 
pokazuje, że w wielu przypadkach punktem przeło-
mowym jest jakieś kryzysowe wydarzenie, a  takim 
może być właśnie sądowe zobowiązanie do leczenia 
czy wcześniej, na etapie postępowania przed gmin-
ną komisją, opinia biegłych, którzy zdiagnozują uza-
leżnienie. Choć poszczególne gminne komisje roz-
wiązywania problemów alkoholowych mogą mieć 
nieco odmienne wzory postępowania, to ze względu 
na osadzenie procedury w przepisach prawnych, ma 
ona swoje uniwersalne etapy postępowania. Przed 
podjęciem decyzji o uruchomieniu procedury moż-
na się umówić na spotkanie z gminną komisją, aby 
uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak 
wygląda realizacja procedury.

W  gminie Kosakowo Komisja działa przy Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”
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Relacje na linii rodzice-dzieci zależą nie tylko od 
wieku pociech, ale też atmosfery w domu, komuni-
kacji w  rodzinie, metod wychowywania czy postaw 
rodzicielskich. Realizowana przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Kosakowie „Szkoła dla rodzi-
ców” organizowana jest dwa razy do roku w formie 10 
warsztatów. Od 2020 roku zajęcia odbywają się w for-
mie on-line prowadzone są przez wykwalifikowanego 
psychologa, terapeutę. Liczebność grupy wynosi na 
ogół 10 – 15 osób. Zajęcia zawierają krótkie omówie-
nia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia np. dra-
my, debaty, odwołania do doświadczeń z  własnego 
dzieciństwa. Cennym elementem jest również wy-
miana doświadczeń rodzicielskich między uczestni-

kami, tych z przeszłości oraz nabytych w trakcie zajęć 
umiejętności. Szkoła dla Rodziców uczy znajdowania 
rozwiązań w codziennych sytuacjach z korzyścią dla 
dziecka i dla rodzica. Dziecko, gdy czuje się rozumia-
ne, chce podążać za tym, co proponuje mu rodzic. 
Szkoła uczy jak zamienić negatywne sytuacje w po-
zytywne. Pozwala zrozumieć, że to my rodzice mamy 
największy wpływ na nasze dzieci, a do tego dostar-
cza narzędzia które pomagają być bardziej skutecz-
nym. „Szkoła dla Rodziców” to program spotkań dla 
każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiąza-
nie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Zajęcia 
mają ma na celu pokazanie takich dróg w  wycho-
waniu, aby dziecko stawało się empatyczne, samo-

Szkoła dla rodziców

mów Alkoholowych w Kosakowie odbywają się w każ-
dą ostatnią sobotę miesiąca, w  godz. 10:00-12:00, 
w gabinecie przy ul. Żeromskiego 53 w Kosakowie. 

Jeżeli masz problem, wątpliwości, czy nurtują Cię 
pytania związane z:
• problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki, uzależ-
niania behawioralne, środki psychoaktywne);
• przemocą (zjawiskiem, procedurą niebieskiej karty); 

• procedurą udzielania pomocy; 
• jednostkami udzielającymi pomoc;
• możliwościami podjęcia terapii. 

Kontakt z Komisją możliwy jest również drogą te-
lefoniczną pod numerem 501 607 061, bądź za pomo-
cą poczty elektronicznej komisja@kosakowo.pl

Całość artykułu znajdą Państwo na stronie www.
gops.kosakowo.com oraz FB GOPS Kosakowo.

Osoba Bezdomna to według ustawy o  pomocy 
społecznej z dn. 12 marca 2004 r., osoba niezamiesz-
kująca w  lokalu mieszkalnym w  rozumieniu przepi-
sów o  ochronie praw lokatorów i  mieszkaniowym 
zasobie gminy i  niezameldowana na pobyt stały, 
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a tak-
że osoba niezamieszkująca w  lokalu mieszkalnym 
i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie 
ma możliwości zamieszkania. W  świetle obowiązu-
jących przepisów do udzielenia pomocy osobie bez-
domnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca 
zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 
ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 
Jak pomóc osobom bezdomnym?
• Spotykając osobę bezdomną, kieruj ją do instytucji 
pomocowych,
• Nie wspieraj finansowo osoby bezdomnej, ponie-
waż utwierdzasz ją w bezdomności,
• Wykonany przez Ciebie telefon pod wskazane nu-
mery alarmowe może uratować komuś życie.

Numer Alarmowy 112 | Policja 997 | Straż Pożarna 
998 | Pogotowie 999 | Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kosakowie (58) 620 82 02 

Osoby bezdomne z terenu gminy Kosakowo mogą 
zgłosić się do pracowników socjalnych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie gdzie:
• uzyskają wsparcie pracownika socjalnego,

• złożą wniosek o świadczenia pieniężne,
• otrzymają skierowanie na gorący posiłek,
• otrzymają skierowanie na schronienie,
• zostaną objęci Indywidualnym programem wycho-
dzenia z bezdomności. 

Osoby bezdomne są specyficzną grupą klientów. 
Udzielanie im pomocy jest bardzo zindywidualizowa-
ne i zależy od konkretnej sytuacji w której dana osoba 
się znalazła. Z uwagi na szczególnie trudną sytuację 
osób bezdomnych przebywających w miejscach nie-
mieszkalnych, w  trosce o  ich bezpieczeństwo, pra-
cownicy socjalni współpracują z  funkcjonariuszami 
Straży Gminnej i  Policji. GOPS Kosakowo zgodnie 
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) oraz z Rozpo-
rządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych 
standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdom-
nych, schronisk dla osób bezdomnych z  usługami 
opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z  14.05.2018 r. poz. 
896) zapewnia schronienie wraz z wyżywieniem oraz 
pomoc w  wyjściu z  bezdomności dla bezdomnych, 
które są podopiecznymi Ośrodka. Szczegółowych in-
formacji udzielają pracownicy Ośrodka w godzinach 
jego pracy. 

Całość artykułu znajdą Państwo na stronie www.
gops.kosakowo.com oraz FB GOPS Kosakowo.

Bezdomność
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12 listopada Olecko gościnnie przywitało najlepsze 
sztafety w  kraju w  rywalizacji o  tytuł Mistrza Polski. 
W  ubiegłym roku ta centralna impreza ze względu 
na pandemię została odwołana, a należący do grona 
faworytów zespół żeński z  Pogórza długo nie mógł 
się pogodzić z tą decyzją.

Minął rok i dziewczyny powtórnie awansowały do 
tej prestiżowej imprezy zdobywając po drodze ty-
tuły Mistrza Powiatu Puckiego i  Mistrza Wojewódz-
twa Pomorskiego w  kategoriach U-15 i  U-13. Po raz 
pierwszy w sportowej historii (od 2000 roku) powiatu 
puckiego aż dwa zespoły z jednej szkoły rywalizowa-
ły o laury Mistrzostw Polski w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. W bieżącym roku jak zwykle do grona 
faworytów należały przede wszystkim reprezentacje 
szkół sportowych o profilu lekkoatletycznym z Byto-
mia, Dąbrowy Górniczej i Gliwic. Pogórze w składzie 
sztafetowym po raz pierwszy dostąpiło tego zaszczy-
tu. Zawody rozpoczęły dziewczyny w  kategorii U-13. 
Szkoła Podstawowa w  Pogórzu przystąpiła do ry-
walizacji w  składzie: Nadia Kłosin, Kaja Dynek, Maja 
Łuczka, Helena Fabisz, Natalia Kułakowska, Zuzanna 
Kamin. Wszystkie dziewczyny spisały się wyśmieni-
cie i pokonując aż osiem reprezentacji zajęły siódme 
miejsce w Polsce. Ich starsze koleżanki w składzie: Iga 
Kłosińska, Klara Iwoła, Alicja Mach, Julia Banaszak, 
Matylda Ostaszewska, Karina Łapka, Amelia Hirsz 
i Ania Krytenko były największą niespodzianką zawo-
dów. Już od pierwszej zmiany zaznaczyły swój udział 
w czołowej stawce biegu i ku zdziwieniu renomowa-
nych rywalek z  lekkoatletycznych szkół sportowych 

Sztorm II Kosakowo zakończył rundę jesien-
ną rozgrywek B-klasy wysokim (6:0) zwycięstwem 
z Arką Prusewo i utrzymał 1. miejsce w tabeli – w 12 
meczach zawodnicy rezerw zdobyli 31 punktów (10 
zwycięstw, 1 remis i 1 porażka) i przed rundą wiosen-
ną mają przewagę 2 punktów nad Barcą Bolszewo. 
Pierwsza drużyna Sztormu do końca rundy ma do 
rozegrania w listopadzie jeszcze 2 mecze, a po 15 ko-
lejkach zespół Bartosza Lewandowskiego w V lidze 

nie dały sobie wyrwać miejsca na podium. Repre-
zentacja z gminy Kosakowo pięknie prezentowała się 
na uroczystości dekoracji. Uśmiechnięte i szczęśliwe 
dziewczyny wracały do domu z brązowymi medala-
mi Mistrzostw Polski 2021. Sukces dziewcząt to nie-
wątpliwie zasługa ich determinacji i  sportowej pasji 
rozwijanej w  klubie Skoczek Pogórze. Dziękujemy 
Wójtowi Gminy i  Dyrektorowi Szkoły w  Pogórzu za 
materialne wsparcie dzięki, któremu ten sukces stał 
się udziałem nas wszystkich.

zajmuje 13. miejsce (5 zwycięstw, 3 remisy i 7 pora-
żek). Juniorzy „C2” (rocznik 2008) w kończącym run-
dę meczu pokonali na wyjeździe Profan Gościcino 
11:0 i  w  tabeli są na 3. miejscu. Juniorzy „D1” (rocz-
nik 2009) również zakończyli rundę wygranym wy-
jazdowym meczem – 6:1 z Victorią Gdańsk i zajmują 
5. miejsce. Zespół Junior „D2” (rocznik 2010) przed 
przerwą zimową ma do rozegrania jeszcze 1 mecz, 
a obecnie jest na miejscu 8.

Brązowy medal na Mistrzostwach Polski w biegu dla ULKS Skoczek

Ostatnie mecze ligowe Sztormu w rundzie jesiennej

dzielne, asertywne i pewne siebie, a rodzicom – aby 
nie karali, umieli zachęcać do współpracy, wspierali, 
a także umieli wyznaczać dziecku jasne, służące jego 

bezpieczeństwu granice. 
Całość artykułu znajdą Państwo na stronie www.

gops.kosakowo.com oraz FB GOPS Kosakowo.

SPORT

SZTORM KOSAKOWO
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Dla uczczenia Święta Niepodległości Sztorm Kosa-
kowo rozegrał w biało-czerwonych barwach grę we-
wnętrzną. W  tym samym czasie część zawodników 
Sztormu – D.Nikelski, M.Wajda, K.Lipiński, A.Joskow-
ski, M.Śmiejkowski i D.Fotta – brała udział w zabezpie-

Pomorski Związek Piłki Nożnej powołał w listopa-
dzie na konsultację selekcyjną w  obiektach AWFiS 
Gdańsk zawodników Sztormu Kosakowo z  rocznika 
2008/09: Xaviera Nowaczyka i  Aleksandra Joskow-
skiego. Gratulujemy!

Od października część treningów młodszych rocz-
ników Sztormu Kosakowo odbywa się już w  gmin-
nych halach sportowych, gdzie zawodnicy mają oka-
zję doskonalić elementy gry, jak prowadzenie piłki, 
dryblingi, zwody itp. Najmłodsi na treningach biorą 
udział w zabawach z piłką i bez piłki, rozmaitych grach 
(jak w  zawodach sprawności gwiezdnego piłkarza 
itp.). Najwytrwalsi ze starszych roczników trenują na 
świeżym powietrzu (w listopadzie trwają jeszcze roz-
grywki ligowe).

W dniu 6 listopada br. zawodnicy UKS Lider zakoń-
czyli zmagania w  Lidze Rezerwowych. W  rozgryw-
kach uczestniczyli zawodnicy, którzy nie biorą udziału 
w regularnej rywalizacji ligowej. Zawodnikiem ligi zo-
stał Filip Dias Lider Dębogórze. 

W niedzielę 07.11.2021 r. w Tuchomiu podopieczni 
Trenera Andrzeja Zawadzkiego wzięli udział w  roz-
grywkach upamiętniających rocznicę odzyskania 
niepodległości. Formuła turnieju służy edukacji histo-

Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo ogłasza 
nabór do roczników 2013-2018 oraz nabór uzupełnia-
jący do roczników 2008-2012. Zapewniamy treningi 
na naturalnej nawierzchni, indywidualne treningi 
bramkarskie, podział na małe grupy i opiekę fizjote-
rapeutów. Kontakt: Piotr Fos – 501 326 119, Michał Mi-
chalski – 507 625 650.

czaniu XV Gminnych Biegów Niepodległości. Część 
Sztormowców wystartowała również w  biegach, 
w swoich kategoriach wiekowych – reprezentantom 
rocznika 2014 udało się zająć miejsca II, III i IV. Gratu-
lujemy medali oraz dyplomów!

rycznej młodego pokolenia, każda z drużyn otrzyma-
ła w drodze losowania nazwę nawiązującą do historii 
naszego narodu.
Trampkarze:
Cichociemni-Vigo II Tuchom
Wyklęci-Lider Dębogórze
Dywizjon 303-KS Skorzewo
Hubalczycy- Amator Kiełpino
„Czarne Diabły’’ Maczka- Vigo I Tuchom

11 Listopada w Sztormie Kosakowo

Powołania na konsultację  
Pomorskiego ZPN

Sztorm Kosakowo: treningi  
w hali i na boisku

UKS Lider

Nabór do roczników 2008-2018 
Sztormu Kosakowo
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W  klubie od 2010 roku funkcjonuje sekcja piłki 
siatkowej. Początkowo, na treningi uczęszczały tylko 
dziewczęta. Dzisiaj do tej grupy mogą dołączać rów-
nież chłopcy. Treningi odbywają się 2-3 razy w tygo-
dniu na sali gimnastycznej w  Dębogórzu. Obecnie 
mamy dwie grupy dzieci podzielone na poszczegól-
ne roczniki: 2010/2013 oraz 2008/2007.

Sekcja siatkarska w Uczniowskim 
Klubie Sportowym Lider Dębogórze

Najmłodsi piłkarze Lidera Dębogórze pod wodzą 
trenera Pawła Wójcikowskiego, wzięli udział w dwóch 
turniejach piłki nożnej. Najpierw rozegrali turniej na 
hali w  Kiełpinie. W  ostatnim meczu o  zajęciu pią-
tej lokaty zadecydowały rzuty karne. Do wyłonienia 
zwycięzcy potrzebne było, aż 
11 serii. Po wielkich emocjach 
i  świetnej postawie naszego 
bramkarza Tymona, Lider wy-
grał mecz i mógł cieszyć się ze 
zwycięstwa i zdobycia V lokaty 
w  turnieju. Kolejnym turnie-
jem w  jakim uczestniczyliśmy, 
były zmagania zorganizowane 
przez zaprzyjaźniony z  nami 
klub Salos Rumia, który zapro-
sił nas do udziału w  turnieju 

piłki nożnej o  Puchar Niepodległości 2021. Nasi za-
wodnicy rozegrali 4 mecze i  we wszystkich odnieśli 
zwycięstwo. Stosunkiem bramek 15-2 mogliśmy cie-
szyć się z  I  miejsca i  zdobycia pucharu. Organizato-
rzy, za dobrą postawę w  turnieju, z  naszej drużyny 

wyróżnili Martynę Różyc, która 
otrzymała statuetkę czego ser-
decznie gratulujemy. Wszyscy 
zawodnicy i  trenerzy otrzymali 
pamiątkowe medale i  słodkie 
niespodzianki.

Serdecznie zapraszamy na 
treningi Lidera Dębogórze, za-
równo dziewczynki jak i chłop-
ców z  rocznika 2010 i  młodsi. 
Szczegóły u  trenera Pawła tel. 
608 007 233
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wystawić przed posesję do godziny 700  w dniu odbioru 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z TERENU GMINY KOSAKOWO 

04 GRUDNIA 2021 ROKU - SOBOTA 
(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ,MECHELINKI) 

 
11 GRUDNIA 2021 ROKU - SOBOTA 

(POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE) 
 

18 GRUDNIA 2021 ROKU – SOBOTA 
(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE) 

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: 
 

                                                                                                             

                                                                                                                   +  
Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, ramy okienne, drzwi, lampy, karnisze, kanistry + opony 

 
małe AGD- Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 44 

Przypominamy również, że podczas zbiórki nie jest odbierany: 
duży sprzęt RTV i AGD (powyżej 20 kg) - np. lodówki, pralki, telewizory. Sprzęt tego typu odbierany jest na 
indywidualne zgłoszenia z domów i mieszkań przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. 
Przyjmowanie zgłoszeń - tel. 58 624-66-11. Zakaz demontażu sprzętów, lodówki np. bez agregatów lub w częściach nie są 
przyjmowane ! 

Odpady należy lub dzień wcześniej! 
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WAŻNIEJSZE TELEFONY:
Kosakowskie Centrum Kultury, tel. 784 403 228
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie 
tel. (58) 620 82 02, 797 098 918, 797 099 394; 
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych tel. 692 943 433;
Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego
w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk tel. (58) 665 76 30
Szkoła Podstawowa w Kosakowie 
– dyrektor Monika Pawlicka, tel. 58 679 23 90
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 Ewa Browarczyk, tel. 503 837 125;
Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” 
– prezes Piotr Fos, tel. 501 326 119;
Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze”
– trener 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” 
– prezes Marek Kunc, tel. 600 192 252.

TELEFONY ALARMOWE:
Straż Gminna, tel. (58) 732 50 11, 606-731-985;
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, tel. 696 486 515;
Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy
Kosakowo, tel. (58) 660 43 36, 664 928 121
Komisariat Policji w Kosakowie, tel. (47) 742 53 91
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku, tel. (47) 742 52 22
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., 
tel. (58) 625 47 47
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, tel. 507 159 482
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni, tel. 261 263 783

999 Pogotowie Ratunkowe,
998 Straż Pożarna, 997 Policja, 
985 Ratownictwo Morskie

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Ewelina Paszke (Red. Naczelny), Magdalena Stawiarz (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy pierwszy tydzień miesiąca. Nakład 6900 egz.
Druk i opracowanie graficzne: DRUKARNIA Waldemar Grzebyta, ul. Kossaka 108, Piła, tel. 67 215 85 89, www.drukgrzebyta.com.pl



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 12/202128

NR 212

Uwaga. Zmiana klimatu! 
Odc. 1. Retencja wody

Długotrwały brak opadów, ale też opady gwałtowne stanowią 
zagrożenie dla terenów rolnych i obszarów zurbanizowanych. 
Dlatego tak istotne jest zatrzymywanie wody w miejscu gdzie 
ona spada. Można to osiągnąć między innymi przez tworzenie 
zbiorników, oczek wodnych, stawów, ale również przez 
pozostawienie jak największych obszarów pokrytych 
roślinnością. 

Kompleksowe podejście do retencjonowania wody to szukanie 
rozwiązań w każdym możliwym miejscu. W ramach pojęcia 
małej retencji mieszczą się również zabiegi melioracyjne tj. 
budowa sztucznych kanałów, rowów wraz z systemem 
magazynowania wody w postaci jazów i zastawek. Dzięki nim, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich, łatwiej jest kontrolować 
stosunki wodne. 

Wpływ na gospodarkę wodną na terenach rolniczych mają 
również zadrzewienia i zalesienia. Gleby słabej klasy - piątej, 
szóstej - w momencie gdy spada ulewny deszcz nie wchłaniają 
wody. Odwrotnie jest w przypadku zalesienia. Ściółka leśna 
dobrze wchłania wodę, a potem powoli przenika do gleby. 

W ciągu ostatniej dekady, na obszarze gmin zrzeszonych
w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki" 
zrealizowano liczne inwestycje wspierające retencję wód.
W gminie Kosakowo m.in. na jednym z osiedli zabudowy 
wielorodzinnej utworzono cały system składający się z ogrodów 
deszczowych, zbiorników przelewowych, oczek wodnych, 
niecek terenowych, rowów infiltracyjnych czy też 
rozszczelnionych krawężników.

a) oszczędzajmy wodę w domu i ogrodzie,

i) jeśli to możliwe zalesiajmy nieużytki.

g) chrońmy obszary naturalnej retencji jak mokradła czy 
torfowiska,

b) zbierajmy deszczówkę,

d) minimalizujmy powierzchnie nieprzepuszczalne dla wody,

Potrzebna jest przemiana naszego sposobu myślenia o wodzie. 
Jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo nasze
i przyszłych pokoleń. Każdy złapany litr wody deszczowej 
zmniejsza ryzyko podtopień, powodzi oraz suszy. Jej zbieranie 
dodatkowo odciąża kanalizację deszczową oraz obniża koszty 
jej utrzymania. 

Od czego zacząć? 

c) zakładajmy oczka wodne, stawy lub ogrody deszczowe,

f) jeżeli mamy trawnik – ograniczajmy częstotliwość koszenia,

h) zakładajmy pasaże roślinne (drzewa i krzewy), które mogą 
stanowić zwarty pas ochronny na obrzeżach działki, przy 
drogach, na miedzach,

e) zastępujmy trawniki łąkami kwietnymi,

Planując różnorodne przedsięwzięcia, warto zapoznać się
z możliwością dofinansowania z funduszy rządowych lub 
samorządowych. Bądźmy aktywni!

 
Te i wiele innych przykładów działań 
można zobaczyć w filmie pt. „Uwaga: 
zmiana klimatu! Odc. 1. Retencja wody”. 
Zachęcamy do obejrzenia filmu, który 
dostępny jest po zeskanowaniu kodu QR. 

Rozwiązania na poziomie krajowym i lokalnym warto wdrażać 
we własnym gospodarstwie domowym. Przeciętnie przyjmuje 
się, że z dachu o powierzchni 120 m² w ciągu deszczu 
trwającego 20 minut można zebrać ok. 360 litrów wody. Warto 
ją wykorzystać i tym samym oszczędzać wodę dostarczaną
z wodociągu.

Rys. Porównanie ilości wsiąkania wody na terenach 
zalesionych oraz zabudowanych.

Zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia!

 


