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RADA GMINY KOSAKOWO

OGŁOSZENIE
O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018, poz.2096 
ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) 

Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Kosakowo uchwały Nr XVIII/129/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: przystą-

pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, /20/7, 18 
oraz części działki nr 19 obręb Dębogórze gm. Kosakowo oraz zawiadamia o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.

Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne mogą zgłaszać wnioski do projektu planu w  terminie do dnia 
22.11.2019 r.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, lub osobi-
ście w Biurze Obsługi Interesanta z podaniem nazwy wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wójt Gminy Kosakowo
 Marcin Majek 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Ce-
lem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę przetwarzania 
stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmi-
ny Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl 

1. Uchwała Nr XIX/137/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 26 września 2019 roku 
w sprawie: trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdy-
scyplinarnego oraz szczegółowe warunki 
jego funkcjonowania;
2. Uchwała Nr XIX/138/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 26 września 2019 roku 
w prawie: wyrażenia zgody na nieodpłat-
ne nabycie nieruchomości – działki nr 
205/3 obręb Dębogórze gmina Kosakowo;
3. Uchwała Nr XIX/139/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z  dnia 26 września 2019 roku 
w  sprawie: wyrażenia zgody na nieod-
płatne nabycie nieruchomości – działki nr 
1004/22 obręb Mosty gmina Kosakowo;
4. Uchwała Nr XIX/140/2019 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 26 września 2019 roku 
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie nieruchomości – działki nr 165/4 
obręb Mechelinki Gmina Kosakowo;
5. Uchwała Nr XIX/141/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 26 września 2019 roku 
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomo-
ści położonej w miejscowości Rewa gmi-
na Kosakowo – działka nr 147/70;
6. Uchwała Nr XIX/142/2019 Rady 
Gminy Kosakowo z  dnia 26 września 
2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody 
na odpłatne nabycie udziału w  nieru-
chomości – działki nr 410/5 obręb Dę-
bogórze Gmina Kosakowo;
7. Uchwała Nr XIX/143/2019 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 26 września 2019 roku 
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie nieruchomości – działki nr 295 
obręb Dębogórze Gmina Kosakowo;
8. Uchwała Nr XIX/144/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 26 września 2019 roku 
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosa-
kowo na rok 2019;
9. Uchwała Nr XIX/145/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z dnia 26 września 2019 r. 
w  sprawie: zmiany uchwały w  sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finanso-
wej gminy Kosakowo na lata 2019-2026;
10. Uchwała Nr XIX/146/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 26 września 2019 roku 
w sprawie: określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2020 r.

Uchwały podjęte podczas XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 26 września 2019 r.

Od 1 listopada zmieniamy zasady łączności telefonicznej ze 
Strażą Gminną w Kosakowie. Usprawniony system komunika-
cji ma na celu poprawę jakości pracy naszych strażników oraz 
ułatwienie przekazywania informacji i zgłaszania interwencji, 
poprzez ujednolicenie danych kontaktowych.
Numerami zgłoszeniowymi pozostają: 

tel. (58) 732-50-11 oraz tel. 0-606-731-985. 

Do korespondencji w sprawach innych niż pilne: 
e-mail: strazgminna@kosakowo.pl. Siedziba Straży 
Gminnej pozostaje bez zmian: ul. Fiołkowa 2 B, 81-198 Ko-
sakowo /obok Ośrodka Zdrowia/. Komendant Straży Gminnej - 
Wojciech Krupiński: tel. 0-606-428-652. 
– Wprowadzone zmiany wynikają z  analizy przekazywanych sy-
gnałów od mieszkańców gminy Kosakowo, związanych z trudno-
ściami w  komunikacji ze Strażą Gminną – mówi Marcin Majek, 

Wójt Gminy Kosakowo. – Dzięki zgłaszanym uwagom, sposób 
komunikowania się ze strażnikami byliśmy w stanie udoskonalić, 
a zmiany zaczną obowiązywać już od 1 listopada.
Jak będzie funkcjonował system komunikacji z  kosakowską 
Strażą Gminną?

W  celu połączenia możemy wybrać numer telefonu sta-
cjonarnego (58) 732-50-11. Aparat stacjonarny będzie sko-
munikowany z aparatem komórkowym nr 0-606-731-985, 
co daje gwarancję nawiązania rozmowy zarówno ze straż-
nikiem w biurze, jak i podczas wykonywania pracy w tere-
nie. Możemy także w pierwszej kolejności zacząć od wy-

brania numeru aparatu komórkowego, który posiadać będzie 
przy sobie dyżurujący strażnik.
Niezależnie od składu patrolu na wybrany dzień, kontakty tele-
foniczne zostają ujednolicone, a to pozwoli na szybkie połącze-
nie i precyzyjne przekazanie zgłoszenia.

Straż Gminna – zmieniamy się dla Was
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Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP

WÓJCIK
Józef
Franciszek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
JÓZEFA FRANCISZKA WÓJCIKA

1 033 12,33% 0 0,00%

BEŁBOT
Marcin

KOMITET WYBORCZY PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

2 263 27,02% 0 0,00%

RYBICKI
Sławomir
Piotr

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL

ZIELONI

5 079 60,64% 1 100,00%

Razem 8 375 100% 1 100%

Lista kandydatów, którzy otrzymali mandaty

RYBICKI Sławomir
Piotr

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
PO .N IPL ZIELONI

Nr 64 [Słupsk]

Protokoły obwodowych komisji wyborczych

1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach Hala Sportowa,
Mosty ul. Szkolna 16, 81-198 Kosakowo

miejscowości: Mechelinki, Mosty

2 Przedszkole w Rewie, Rewa Koralowa 1, 81-198
Kosakowo

miejscowość : Rewa

3 Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie, Pierwoszyno ul.
Kaszubska 11, 81-198 Kosakowo

miejscowość : Pierwoszyno

4 Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, Fiołkowa 2A, 81-
198 Kosakowo

miejscowość : Kosakowo

5 Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, Dębogórze Pomorska
30, 81-198 Kosakowo

miejscowości : Dębogórze,
Dębogórze-Wybudowanie, Kazimierz

6 Szkoła Podstawowa w Pogórzu, Pogórze Szkolna 15, 81-
198 Kosakowo

miejscowość : Pogórze

7 Świetlica Sołecka w Suchym Dworze, Suchy Dwór Jana
Chryzostoma Paska 6, 81-198 Kosakowo

miejscowość : Suchy Dwór

Nazwisko i
imiona Komitet

Liczba
głosów

Procent
głosów

Liczba
mandatów

Procent
mandatów

Nazwisko i
imiona Komitet

Okręg wyborczy
[siedziba]

Numer Siedziba Granice

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

3 729 44,17% 5 35,71%

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 251 26,66% 5 35,71%

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ

1 159 13,73% 2 14,29%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I
NIEPODLEGŁOŚĆ

731 8,66% 1 7,14%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO
LUDOWE

572 6,78% 1 7,14%

Razem 8 442 100% 14 100%

Lista kandydatów, którzy otrzymali mandaty

AZIEWICZ Tadeusz KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Nr 26 [Słupsk]

BIERNACKI Marek KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO
LUDOWE

Nr 26 [Słupsk]

DZIAMBOR Artur Erwin KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I
NIEPODLEGŁOŚĆ

Nr 26 [Słupsk]

HORAŁA Marcin Michał KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Nr 26 [Słupsk]

KONWIŃSKI Zbigniew Marek KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Nr 26 [Słupsk]

KRZYWONOS-STRYCHARSKA
Henryka Krystyna

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Nr 26 [Słupsk]

MRÓWCZYŃSKI Aleksander
Mikołaj

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Nr 26 [Słupsk]

MÜLLER Piotr Józef KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Nr 26 [Słupsk]

NOWACKA Barbara Anna KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Nr 26 [Słupsk]

PLOCKE Kazimierz Florian KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Nr 26 [Słupsk]

RUTKA Marek Andrzej KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ

Nr 26 [Słupsk]

SENYSZYN Joanna KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ

Nr 26 [Słupsk]

SROKA Magdalena Joanna KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Nr 26 [Słupsk]

ŚNIADEK Janusz KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Nr 26 [Słupsk]

Protokoły obwodowych komisji wyborczych

1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach Hala Sportowa,
Mosty ul. Szkolna 16, 81-198 Kosakowo

miejscowości: Mechelinki, Mosty

2 Przedszkole w Rewie, Rewa Koralowa 1, 81-198
Kosakowo

miejscowość : Rewa

3 Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie, Pierwoszyno ul.
Kaszubska 11, 81-198 Kosakowo

miejscowość : Pierwoszyno

4 Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, Fiołkowa 2A, 81-
198 Kosakowo

miejscowość : Kosakowo

5 Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, Dębogórze Pomorska
30, 81-198 Kosakowo

miejscowości : Dębogórze,
Dębogórze-Wybudowanie, Kazimierz

6 Szkoła Podstawowa w Pogórzu, Pogórze Szkolna 15, 81-
198 Kosakowo

miejscowość : Pogórze

7 Świetlica Sołecka w Suchym Dworze, Suchy Dwór Jana
Chryzostoma Paska 6, 81-198 Kosakowo

miejscowość : Suchy Dwór

Komitet
Liczba
głosów

Procent
głosów

Liczba
mandatów

Procent
mandatów

Nazwisko i imiona Komitet
Okręg wyborczy
[siedziba]

Numer Siedziba Granice

kańców. W  niedzielę (13 października), 
do gminnych lokali wyborczych zgłosiło 
się ponad 8500 wyborców, z  11515 osób 
uprawnionych do głosowania w  gminie 
Kosakowo.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wy-
niki wyborów parlamentarnych 2019. Z  nieukrywaną satys-
fakcją przyjmujemy podsumowanie frekwencji wyborczej, 
która w gminie Kosakowo wyniosła rekordowe 73,85 procent. 
Dziękujemy za obywatelską i odpowiedzialną postawę miesz-

Wybory parlamentarne 2019  
– frekwencja w gminie Kosakowo wyniosła aż 73,85%
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1
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Mostach Hala Sportowa, 
Mosty ul. Szkolna 16,  
81-198 Kosakowo

2 561 1 897 1 895 1 881 73,99%

2
Przedszkole w Rewie,  
Rewa Koralowa 1,  
81-198 Kosakowo

814 541 541 536 66,46%

3
Gminny Dom Kultury  
w Pierwoszynie,  
Pierwoszyno ul. Kaszubska 11, 
81-198 Kosakowo

872 658 658 654 75,46%

4
Biblioteka Publiczna Gminy 
Kosakowo, Fiołkowa 2A,  
81-198 Kosakowo

1 423 1 098 1 098 1 089 77,16%

5
Szkoła Podstawowa  
w Dębogórzu,  
Dębogórze Pomorska 30,  
81-198 Kosakowo

1 768 1 194 1 194 1 184 67,53%

6
Szkoła Podstawowa  
w Pogórzu, Pogórze Szkolna 15, 
81-198 Kosakowo

2 944 2 241 2 241 2 227 76,12%

7
Świetlica Sołecka w Suchym 
Dworze, Suchy Dwór Jana 
Chryzostoma Paska 6,  
81-198 Kosakowo

1 133 877 877 871 77,41%

Razem 11 515 8 506 8 504 8 442 73,85%

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
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Rozpoczęły się prace remontowe przy ulicy Morskiej 
w  Rewie. Pozytywne zmiany odczują zarówno mieszkańcy 
gminy oraz wielu gości, którzy zwłaszcza w letnim sezonie, 
chętnie zaglądają w to urokliwe miejsce. Zakres prac prze-
widuje poszerzenie jezdni na długości ponad 700 metrów, 
wymianę nawierzchni, budowę utwardzonego pobocza oraz 
wykonanie przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Wikli-
nowej. Wszystkie prace powinny zostać ukończone jeszcze 
w listopadzie bieżącego roku.

- Ulica Morska stanowi jedyną drogę w kierunku Rewy, a jak 
ważną rolę pełni w naszej gminie, można przekonać się podczas 
każdych wakacji – mówi Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gmi-
ny Kosakowo. – Dlatego rozpoczęty właśnie remont odcinka 
tej drogi ucieszy zarówno mieszkańców, jak i licznych letników. 
Środki finansowe na inwestycję pochodzą z budżetu Wojewody, 
Starosty oraz gminy Kosakowo, a  prace wykonuje, wyłoniona 
w przetargu, firma Budowlano – Drogowa MTM z Gdyni. Łączny 
koszt zamknie się w kwocie około 761 tysięcy złotych.

Jak zmieni się ulica Morska po przebudowie? 
Na odcinku ponad 700 metrów od skrzyżowania z ulicą Wa-

łową w kierunku Rewy jezdnia zostanie poszerzona. Komfort 
jazdy poprawi też wymieniona nawierzchnia oraz utwardzone 

pobocze od niezabudowanej strony drogi. Poprawi się jakość 
zjazdów w kierunku posesji i chodnika wiodącego wzdłuż za-
budowań. Przy skrzyżowaniu ulic Morskiej i Wiklinowej zapro-
jektowano chodnik oraz zaproponowano możliwą lokalizację 
przejścia dla pieszych.

Wszystkie prace zaplanowano na dwa najbliższe miesiące, 
a ich zakończenie powinno nastąpić jeszcze w listopadzie.

Remontujemy odcinek ul. Morskiej w Rewie

W  związku ze zbliżającą się zimą i  związanymi z  nią 
zjawiskami w  postaci ostrych mrozów czy intensywnych 
opadów śniegu, zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia 
zdrowia i życia, szczególnie wśród osób bezdomnych, z nie-
pełnosprawnościami, czy starszych i samotnych.

 Przypominamy, że wszystkie służby lokalne gminy Kosako-
wo – pracownicy socjalni I służby zdrowia, Straż Gminna i Poli-
cja, służą pomocą osobom, których życie z powodu warunków 
zimowych może być zagrożone.

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszej gminy 
z prośbą o wzmożenie opieki domowej nad bliskimi sobie ludź-

mi o ograniczonej samodzielności życiowej, zwrócenie uwagi 
na najbliższych sąsiadów oraz zwiększenie stopnia wrażliwo-
ści społecznej na sytuację rodzin lub osób, które mogą być do-
tknięte tragicznymi skutkami zimy.

Szczególna w  tej sytuacji uwaga i  troska może zapobiec 
nieszczęściom, przemarznięciom, bądź śmierci. 

Bliższych informacji udziela: 
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiołkowa 2 B, 81-198 
Kosakowo, tel. (58) 620-82-02; 
• Straż Gminna, tel. (58) 732-50-11, 0-606-731-985; 
• Ośrodek Zdrowia Kosakowo, tel. (58) 679-13-23.

Nie bądźmy obojętni na bezdomność i samotność

Konsultanci z gdańskiego LPI od listopada będą udzie-
lali informacji w Kosakowie, w ramach Mobilnych Punktów 
Informacyjnych. Zachęcamy do korzystania z usług infor-
macyjnych punktu osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz 
organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem 
środków europejskich. 

Pracownicy LPI ułatwią wyszukanie odpowiedniego 
wsparcia, które umożliwi zrealizowanie planów bizneso-
wych, a także społecznych zamierzeń.

Pierwszy dyżur odbędzie się 

15 listopada, w godzinach 9.00-13.00, 
w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo, 

ul. Fiołkowa 2a.
W celu usprawnieniu spotkań i zapewnieniu Państwu od-

powiedniej ilości czasu, prosimy o wcześniejszą rejestrację 

pod numerem telefonu 
+48 58 32 33 106.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
rozpoczyna stałe dyżury w Kosakowie
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Sprzątanie nieczystości pozostawianych przez zwierzę-
ta to nie tylko kwestia utrzymania czystości i estetycznego 
wyglądu przestrzeni publicznej. To, przede wszystkim, wy-
raz troski o zdrowie innych ludzi i zwierząt oraz obowiązek.

Psy, koty i konie należą do najwierniejszych przyjaciół czło-
wieka, są wyjątkowymi towarzyszami naszej codzienności. 
Zdarza się jednak, że pozostawiają po sobie ślady – nie zawsze 
przyjemne dla ludzkiego powonienia czy estetyki przestrze-
ni. Nasze pupile nie mają na to wpływu, ale ich opiekunowie 
mogą, a  wręcz powinni mieć wpływ, gdzie ostatecznie owe 
„ślady” się znajdą. Co więcej, zobowiązani są do uprzątnięcia 
takiego zwierzęcego „nadbagażu”.

Odchody czworonogów mogą zawierać bakterie salmonel-
li, pierwotniaka, jaja tasiemca i inne larwy, są źródłem pacior-
kowców i  gronkowców. Kontakt z  odchodami grozi ryzykiem 
infekcji pasożytami przewodu pokarmowego, które są przy-
czyną groźnych dla życia chorób odzwierzęcych takich jak: 
zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych, toksokaroza 
czy bąblowica.

Zgodnie z  zapisami § 36 Uchwały Nr LXI/223/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: Re-
gulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie gminy 
Kosakowo, osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana 

jest do natychmiastowego uprząt-
nięcia zanieczyszczeń pozosta-
wionych przez zwierzę w  miejscu 
publicznym, przy czym zaleca się 
korzystanie z  dystrybutorów wo-
reczków na psie odchody – o ile są 
dostępne. W przypadku braku dys-
trybutorów woreczki z  odchodami 
można wrzucać do publicznych ko-
szy na śmieci. Powyższy obowiązek 
dotyczy również osób utrzymują-
cych zwierzęta gospodarskie, które 
zobowiązane są do natychmiasto-
wego uprzątnięcia zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzę 
w  miejscu publicznym (zgodnie z  § 
39 pkt. 3 w/w Regulaminu).

Nieprzestrzeganie powyższego 
obowiązku zgodnie z art. 145 Usta-
wy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2019.821 t.j. 
z dnia 2019.05.06) podlega karze grzywny do 500 zł.

Dbajmy o nasze zwierzęta, dbajmy o zdrowie nas samych 
i innych ludzi oraz naszych czworonożnych pupili.

Sprzątaj po swoich zwierzętach

Zapraszamy mieszkańców na Zieloną Stronę Gminy Ko-
sakowo, która  już od  września dostępna jest jako podstro-
na na  naszym gminnym portalu (www.gminakosakowo.pl). 
W  całości poświęcona będzie, jak się nietrudno domyśleć, 
zagadnieniom ekologicznym – w  szerokim tego słowa zna-
czeniu. Będziemy odnotowywać na  niej wszelkie gminne 
działania proekologiczne, opisywać walory przyrodnicze 
naszej najbliższej okolicy, zachęcać do stylu życia w zgodzie 
z naturą, jak również przybliżać różne ciekawostki związane 
z zielonymi zagadnieniami. 

W gminie Kosakowo nie brakuje terenów zielonych, o czym 
poświadczyć mogą zarówno mieszkańcy, jak i coraz liczniejsi 
turyści. Nie  brakuje również działań, które są wyrazem tro-
ski o ochronę przyrody. A przeczytać o tym wszystkim będzie 

Zielona Strona Gminy Kosakowo
właśnie można na naszej nowej 
ekologicznej podstronie.

Zielony odnośnik z napisem 
Ekologia – Zielona Strona Gmi-
ny Kosakowo, znaleźć można 
z  lewej strony pod  Aktualno-
ściami. Zachęcamy do  czę-
stych odwiedzin, jak również 
przesyłania ważnych informacji 
związanych z ekologią.
Podstrona: 
https://gminakosakowo.pl/
ekologia/ 
Kontakt: kd@kosakowo.pl.

Jesienią br. rozpoczęła się realizacja zleconego przez 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej 
„Programu badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej 
z uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w la-
tach 2019-2021”. Badania będą realizowane przez naukowców 
z  Morskiego Instytutu Rybackiego-Państwowego Instytu-
tu Badawczego we współpracy z  lokalnymi rybakami, którzy 
swój rybacki rejon znają najlepiej. Prace zaplanowane na 
lata 2019-2020 są kompleksowe, ukierunkowane na czynniki 
istotne dla rybołówstwa i  mają dostarczyć systematycznej, 
rzetelnej wiedzy na temat stanu żywych zasobów tego obsza-
ru. Badania obejmą bazę pokarmową ryb, obserwacje rejsów 
komercyjnych jak również wykonywane będą rejsy badawcze, 

Badania MIR-PIB na Zatoce Puckiej
tak by nie ograniczać się jedynie do gatunków istotnych go-
spodarczo. Plan badań uwzględnia też zbadanie możliwego 
wpływu lokalnych źródeł zanieczyszczeń na stan środowiska. 
W ramach projektu organizowane będą spotkania z przedsta-
wicielami środowisk lokalnych oraz władz samorządowych, 
na które już dziś serdecznie zapraszamy. Podczas spotkań 
prezentowane będą wyniki badań ale ważniejsza będzie dys-
kusja nad tym jakie działania należy podjąć aby przyrodnicze 
walory Zatoki Puckiej nie zostały utracone na zawsze. Infor-
macje dotyczące projektu będą również dostępne na stronie 
domowej MIR-PIB.

Joanna Szlinder-Richert,
Z-ca Dyr. Ds. Naukowych w MIR-PIB
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ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
Z TERENU GMINY KOSAKOWO 

 
07 WRZEŚNIA 2019 ROKU - SOBOTA 

(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ,MECHELINKI) 
  

14 WRZEŚNIA 2019 ROKU - SOBOTA 
 (POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE) 

 
21 WRZEŚNIA 2019 ROKU – SOBOTA 
(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE) 

 

 
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: 

                                                          
+

                          

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

 
 

Odpady należy wystawić pprrzzeedd  ppoosseessjjęę do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej! 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
Z TERENU GMINY KOSAKOWO 

 
07 WRZEŚNIA 2019 ROKU - SOBOTA 

(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ,MECHELINKI) 
  

14 WRZEŚNIA 2019 ROKU - SOBOTA 
 (POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE) 

 
21 WRZEŚNIA 2019 ROKU – SOBOTA 
(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE) 

 

 
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: 

                                                          
+

                          

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

 
 

Odpady należy wystawić pprrzzeedd  ppoosseessjjęę do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej! 

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

1 października na deskach Kosakowskiego Centrum Kul-
tury uczestnicy projektu „Młodzież ma głos” zaprezentowali 
stworzony przez siebie spektakl Teatru Forum. 

Dotykał on problemu inności, samotności i  odrzucenia, 
niekiedy graniczący z  szeroko pojętym hejtem. Trzy historie 
głównych bohaterów poszukujących swojej tożsamości i miej-
sca w  świecie pełnym konsumpcjonizmu, wzbudziły wśród 
zebranej publiczności dużo emocji i zmusiły do refleksji. Teatr 
Forum charakterystycznie dla swojej działalności zaprosił na 
scenę widzów, którzy mogli zaingerować w przebieg wydarzeń, 
postawić się w sytuacji bohatera jak i zaprezentować inne roz-
wiązanie, niekiedy bardzo emocjonujące i osobiste. Wspania-
łe kreacje aktorskie stworzone przez młodzież, podopiecz-
nych Pani Doroty Twarowskiej z IX LO w Gdyni im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w trakcie 3 spektakli obejrzało ponad 120 
osób. Zanim jednak młodzi aktorzy wystawili sztukę, przez 3 
dni brali udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez 
Karolinę Sieńkowską oraz Mariana Pułtuskiego ze Stowa-
rzyszenia Stop Klatka – Teatr Forum. Miejsce warsztatów jak 

„Młodzież ma głos”

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z TERENU GMINY KOSAKOWO

30 LISTOPADA 2019 ROKU - SOBOTA 
(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ,MECHELINKI)

07 GRUDNIA 2019 ROKU - SOBOTA 
(POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE)

14 GRUDNIA 2019 ROKU – SOBOTA 
(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE)

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:

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

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!
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i  przedstawienie wieńczące kilkudniowe warsztaty teatralne 
nie było przypadkowe. Kosakowskie Centrum Kultury wraz ze 
Stowarzyszeniem Stop Klatka wygrało projekt w ramach pro-
gramu Bardzo Młoda Kultura. Koordynatorem z ramienia KCK 
była Aldona Sokołowska.

Projekt realizowany był w ramach Programu Narodowego 
Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Operatorem Programu w  województwie pomorskim 
jest Instytut Kultury Miejskiej, Instytucja kultury Miasta 
Gdańsk.

14 grudnia w  godz. 10:00 – 17:00 w  Kosakowskim 
Centrum Kultury ul. Kaszubska 11, zapraszamy do udziału 
w  Jarmarku Świątecznym. W  trakcie wydarzenia będzie 
można zakupić ozdoby i upominki pod choinkę, posłuchać 
kolęd i  pozytywnie nastroić się na święta. Dla najmłod-
szych uczestników Jarmarku przygotowaliśmy kreatywny 
warsztat świętego Mikołaja. W  tym dniu, również będzie 
rozstrzygnięty konkurs na Świąteczną ozdobę i kartkę. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na  
Świąteczną ozdobę i kartkę z elementem kaszubskim.

Poczujmy magię świąt i włączmy się aktywnie  
do przygotowań wieczerzy wigilijnej. 

Osoby zainteresowane konkursem  
prosimy o kontakt na adres:  
aldona@kulturakosakowo.pl 

lub pod nr tel. 784 403 228
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Podczas Akademii z  okazji Święta Niepodległości i  towarzy-
szącej uroczystościom Gali „Złote Kłosy” (10 listopada, niedziela), 
odbędzie się projekcja filmu „Piłsudski”. Liczba miejsc jest ograni-
czona. Zachęcamy do odbioru bezpłatnych zaproszeń w Kosakow-
skim Centrum Kultury w Pierwoszynie. Więcej informacji pod nr tel. 
784-403-228 lub kontakt@kulturakosakowo.pl.

Najnowszy obraz Michała Rosa „Piłsudski”, z  Borysem Szycem 
w  roli głównej, to film awanturniczy z  gatunku romansu. Widz ma 
okazję poznać inne oblicze Marszałka, którego burzliwe życie pry-
watne, przeplata walka o niepodległość ukochanej ojczyzny. Główny 
bohater, nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym targany uczucia-
mi do dwóch kobiet, to nieznane oblicze człowieka, który swoją wizję 
o wolność Polski doprowadził do celu.

Bezpłatny pokaz filmu „Piłsudski” 
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Oczywiście nie cały – na to nie starczyłoby czasu czy 
możliwości, ale swój najbliższy szkolny mikrokosmos został 
uporządkowany przez nasze najmłodsze szkolne pociechy 
w  sposób niemal doskonały, pod opieką kadry pedagogicz-
nej i  przy wsparciu rodziców. Dzieci oczywiście nie ponoszą 
odpowiedzialności za ekologiczne problemy współczesnego 
świata, tym bardziej więc ich zapał i zaangażowanie są godne 
podziwu, a wyniesione ze szkoły postawy pozwalają z nadzieją 
patrzeć w przyszłość naszej planety. Co działo się w szkołach 
w  ramach akcji Sprzątania świata. Zajrzyjmy w  szkolne mury 
i okolice. 

Ekologiczny tydzień w szkole w Mostach
Liczydło z  nakrętek od plastikowych butelek? Ścieżka 

sensoryczna, przybornik na biurko, gry dydaktyczne i plan-
szowe z  kartonów, plastikowych opakowań, folii i  innych 
pozornie bezużytecznych już odpadów? Czy to możliwe? 
Jak najbardziej! Uczniowie biorący udział w  Ekologicznym 
Tygodniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach raz 
jeszcze udowodnili, że pomysłowość ekologiczna naszych 
pociech doprawdy nie zna granic. 

Zaczęli jednak od posprzątania najbliższego otoczenia 
– tzn. swojej klasy lekcyjnej, wykonania pojemników do se-
gregacji śmieci oraz umieszczenia na tablicy klasowej odpo-
wiednich informacji o  prawidłowej selekcji różnych opadów. 
Wszyscy uczniowie uczestniczyli również w dodatkowej godzi-
nie lekcyjnej poświęconej przypomnieniu i  utrwaleniu nawy-
ków proekologicznych. A finałem całej akcji był konkurs Dajmy 
drugie życie śmieciom – każda klasa, z pomocą rodziców, mia-
ła za zadanie wykonać jeden praktyczny przedmiot z odpadów, 

z możliwością wykorzystania później na lekcjach, w świetlicy, 
bibliotece szkolnej, u pedagoga, logopedy czy terapeutów. 

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Kosakowo 
Marcin Majek oraz Dyrektor Szkoły Anna Szymborska. Wrę-
czając ufundowane przez Urząd Gminy nagrody, Wójt pogra-
tulował i podziękował wszystkim uczestnikom akcji – zarówno 
kadrze pedagogicznej, jak i uczniom, nie krył również zasko-
czenia: Ekologiczna kreatywność i  innowacyjność najmłod-
szych naprawdę jest godna podziwu. Wielkie brawa dla wszyst-
kich uczniów, którzy brali udział w  konkursie oraz gratulacje 
wielu fajnych pomysłów – podsumował Wójt Marcin Majek.

Aktywnie w szkole w Dębogórzu
Również w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym dzieci ru-

szyły na ekologiczny podbój najbliższego świata. Szkolniaki 
i  przedszkolaki – po krótkim instruktażu poświęconym bez-
piecznemu i  racjonalnemu sprzątaniu, wyposażone w  odpo-
wiedni sprzęt i  rękawiczki – posprzątały tereny przyległe do 
szkoły i przedszkola, placu zabaw oraz boiska. Starsze grupy 
udały się na sprzątanie dębogórskich ulic, najmłodsze na-
tomiast zrobiły porządki przy wybranych wejściach do lasu. 
– Akcja Sprzątania świata w  naszej szkole i  przedszkolu ma 
wieloletnią tradycję, więc nasi uczniowie są świetnie do niej 
przygotowani, wiedzą co robić, by w  odpowiedzialny sposób 
zrobić porządki swojego najbliższego otoczenia – wyjaśnia pani 
Anna Wójcicka, z ZSP Dębogórze. 

Ekologiczne lekcje i wycieczka w Pogórzu 
Nie próżnowano ekologicznie i w Pogórzu. Uczniowie klas 

3 uczestniczyli w  specjalnych lekcjach bibliotecznych po-
święconych ochronie środowiska. Kto spodziewał się nud-
nych wykładów, ten bardzo się pomylił. 

Bajka Dwa ptaszki, przedstawiona w  formie modnego 
współcześnie teatrzyku Kamishibai, posłużyła jako pretekst 
do rozmowy o  zmianach klimatycznych, suszy i  zanieczysz-
czeniach środowiska. Nie zabrakło zagadek i krzyżówek ekolo-
gicznych, wspólnego tworzenia plakatów i modeli planet. A na 
koniec dzielne pociechy – pomimo nienajlepszej pogody – po-
sadziły przed biblioteką tulipany i krokusy. 

Z kolei klasy 2C i 2F wybrały się na wycieczkę do Leśnego 
Ogrodu Botanicznego w Marszewie – w ramach warsztatów 
Dotknij lasu. Podopieczni pogłębili swoją wiedzę korzystając 
ze specjalnej ścieżki edukacyjnej, a  cała wyprawa zakończy-
ła się ogniskiem i zabawą na świeżym powietrzu – oczywiście 
w pełni przystosowanym do tego miejscu.

Gminne szkoły sprzątają świat
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Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w  rocznicę 
powstania w  1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, pierw-
szego w Europie ministerstwa oświaty, która zajęła się re-
formowaniem szkolnictwa w  Polsce. Święto wprowadzono 
w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczy-
ciela. To święto skierowane do wyjątkowych ludzi i wyjątko-
wego zawodu, daje nam okazję, aby podziękować za poświę-
cenie, zaangażowanie, lekcje życia i rozbudzanie wyobraźni 
oraz ambicji. Za dobre wychowanie. 

– Trudno znaleźć słowa podziękowania za Państwa pracę – 
mówił Wójt Gminy Kosakowo, Marcin Majek, podczas uroczy-
stości wręczania nagród dla najbardziej zaangażowanych peda-
gogów z gminnych szkół. – W Dniu Edukacji Narodowej dziękuję 
wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administra-
cji i obsługi za codzienne wychowywanie naszych dzieci. Z dumą 
dowiaduję się o  sukcesach uczniów gminnych szkół. W  imieniu 
całej społeczności gminy Kosakowo, chcę życzyć Państwu nie-
ustannej pomyślności, zadowolenia z osiągnięć oraz wytrwałości 
w pokonywaniu codziennych trudności. Życzę radości i satysfak-
cji z każdego dnia w szkole a uśmiech i wdzięczność uczniów oraz 
ich rodziców były jak najczęściej obecne w Waszej pracy. 

Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, najbardziej za-
angażowani pedagodzy otrzymali z rąk Wójta i jego zastępcy na-
grody finansowe. Wójt w uznaniu dla ich wkładu pracy wyróżnił 
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Mostach, Annę 
Szymborską, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dę-
bogórzu, Halinę Foltynowicz, dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
kadm. Xawerego Czernickiego w Pogórzu, Rafała Juszczyka. 

Z  grona nauczycieli, których praca była wyjątkowo zna-

cząca dla ucznia oraz szkoły wymienić należy pedagogów ze 
Szkoły Podstawowej im Obrońców Kępy Oksywskiej w  Dębo-
górzu, Agnieszkę Korczyńskią, nauczyciela matematyki, Annę 
Frankowską, pedagoga szkolnego, Annę Wójcik, nauczyciela 
wychowania przedszkolnego.

Ze Szkoły Podstawowej im. Piotra Dunina w  Mostach na-
grodę przyznano Agnieszce Labudzie, nauczycielowi geografii 
i przyrody, Annie Klimczyk, nauczycielowi wczesnej edukacji, 
Annie Podgórskiej sprawującej funkcję zastępcy dyrektora, 
Hannie Kamińskiej nauczycielowi języka angielskiego. 

O  Nagrodę Wójta Gminy Kosakowo dla Pana Wojciecha 
Niemkiewicza, nauczyciela wychowania fizycznego, wystąpił 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu. 

W tym roku Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku, przyznał 
Pani Teresie Czerwińskiej swoją finansowa nagrodę. Pomor-
ski Kurator Oświaty docenił szczególne osiągnięcia związane 
z  wykonywaniem zawodu nauczyciela, ale także nauczyciela 
krzewiącego tradycje i kulturę Kaszub.

Na uroczystości związanej z obchodem Dnia Edukacji Na-
rodowej obecne były również Lidia Muża, przedstawicielka 
Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Zdzisława Hacia, prze-
wodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdyni. Dziękując Paniom za 
wkład pracy, Wójt wspomniał o pozytywnej współpracy i wspar-
ciu w   trudnym dla samorządu okresie przemian struktural-
nych, związanych z reformą w oświacie. Dzień ten był również 
okazją do pożegnania Pani Lidii Muży, która po 50 latach pracy 
związkowej na rzecz nauczycieli gminy Kosakowo, oddała przy-
wództwo w ręce koleżanki związkowej Urszuli Kozielskiej. 

Serdeczne podziękowania za dobre wychowanie

Wyspa zagadek
21 września w  Szkole Podstawowej 

nr 43 w Gdyni odbył się krajowy finał 19 
Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego 
Używania Umysłu „Wyspa Zagadek”. 

Wśród 29 finalistów w  młodszej 
grupie wiekowej znalazła się uczen-
nica Szkoły Podstawowej w  Mostach, 
Sara Sycz. Konkurs   ma na celu rozwi-
nięcie myślenia twórczego i  jest prze-
znaczony dla uczniów klas 4, 5, 6 i  7 
szkoły podstawowej. Wymaga niesza-
blonowego i  kreatywnego podejścia do 

różnorodnych zagadnień, wyobraźni i  talentu pisarskiego.  
W tym roku tematem przewodnim był zmysł wzroku oraz wspo-
mnienia. Podróż w głąb siebie, którą młodym uczestnikom za-
fundowali organizatorzy konkursu, była niezwykłą przygodą 
i Sara będzie ją mile wspominać.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mostach



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 11/2019 11

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu
Gra terenowa „Śladami obrońców kępy oksywskiej”

W  sobotę 21 września blisko 60 uczniów naszej szkoły 
wzięło udział w pikniku historycznym, połączonym z grą tere-
nową „Śladami Obrońców Kępy Oksywskiej – wrzesień 1939”.

Święto szkoły
18 września 2019 r. odbył się uroczysty apel z okazji Święta 

Patronów naszej szkoły – Obrońców Kępy Oksywskiej. Pamięć 
o bohaterach tamtych dni, o ich niezłomnej, bohaterskiej po-
stawie, została przywołana przez uczniów klas piątych. 

Ponownie usłyszeliśmy o  dramatycznym, rozegranym 
w dniach od 10 do 19 września, boju o Kępę Oksywską. Głębo-
ko poruszające były słowa, które zostały wypowiedziane pod 
koniec uroczystości, o tym, że nigdy nie możemy zapomnieć 
o  naszej przeszłości, o  tych, którzy podjęli nierówną walkę 
o swą umiłowaną Ojczyznę, wiedząc, że przegrają i zapłacą za 
to cenę najwyższą.

Zanim cztery drużyny, każda pod opieką nauczyciela, ru-
szyły w  ponad dziesięciokilometrową leśną trasę, każda 
z  nich przeszła szkolenie w  zakresie pierwszej pomocy.  Po 
drodze, czekały na uczestników marszu przeróżne zadania 
do wykonania, od rzucania granatem,  poprzez bieg z  karabi-
nem w ręku, po transport rannych na noszach. Wśród szeregu 
atrakcji,  animatorzy w  ciekawy sposób, m. in. poprzez przy-
bliżenie sylwetek niektórych z  walczących  żołnierzy, przed-
stawili historię obrony Kępy Oksywskiej. Na mecie czekała na 
wszystkich smaczna grochówka, można również było obejrzeć 
wystawę  poświęconą obronie polskiego Wybrzeża w  1939 r. 
a także rekonstrukcje historyczne. Każdy z uczestników otrzy-
mał pamiątkowy medal oraz książki poświęcone historii obro-
ny polskiego Wybrzeża. Świetnie oddany klimat czasów wojny, 
poruszył wyobraźnię, pozwolił na zrozumienie, jak heroicznym 
wysiłkiem była walka na tych terenach. Dziękujemy wszystkim 
współorganizatorom za tę wyjątkową lekcję historii.

Innowacja pedagogiczna „Edukacja obywatelska”
wiedzę o kraju, prawach i obowiązkach zawartych w Konsty-
tucji RP, a co najważniejsze będzie kształtować kompetencje 
kluczowe, w tym społeczne, takie jak praca w grupie, rozwią-
zywanie sytuacji problemowych, świadomość i ekspresję kul-
turową. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, zajęć 
lekcyjnych i rewalidacyjnych, a także lekcji otwartych. Cykl za-
jęć obejmuje trzy bloki: JA OBYWATEL, RÓŻNE SPOSOBY KO-
MUNIKACJI, MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI. Korelują one z har-
monogramem świąt państwowych. Podsumowaniem każdego 
bloku będzie wystawa prac konkursowych oraz fotoreportaż 
z przeprowadzonych zajęć.

Innowacja „Edukacja obywatelska” zo-
stała opracowana przez szkolny zespół na-
uczycieli terapeutów i jest adresowana jest 
do wszystkich uczniów klas integracyjnych, 
a  w  szczególności uczniów o  specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. 

Głównym założeniem autorek jest przygo-
towanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecz-
nym i wyposażenie ich w niezbędną wiedzę, umiejętności i po-
stawy umożliwiające wnoszenie znaczącego wkładu w rozwój 
i  dobrobyt społeczeństwa. Proponowana innowacja pogłębi 

„Dębogórskie kwiatki” na dożynkach
„Dębogórskie kwiatki” wystąpiły 7 września na dożyn-

kach gminnych w  Kosakowie. Uczniowie i  dzieci z  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu zaprezentowały tań-
ce kaszubskie. 

Nasze uczennice, które przez cały czas uczęszczania do na-
szej szkoły należały do „Dębogórskich kwiatków” uświetniły nasz 
występ śpiewem w języku polskim – Oliwia Kreft i kaszubskim – 
Natalia Mikołajewska oraz tańcem nowoczesnym – Agata Szefka.
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Europejski dzień języków obcych
26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków Ob-

cych. Jak co roku w Pogórzu postawiono na dobrą zabawę. 
W tym roku były to zadania w formie escape room. 

Dzieci z klas 4-8 rewelacyjnie rozwiązywały zadania z nie-
cierpliwością oczekując na odczytanie zaszyfrowanej wia-
domości, a także uczestniczyli w Running Dictation. Trzecio-
klasiści zagrali po raz pierwszy w  Kahoot oraz uczestniczyli 
w  Tongue Twister Challenge! Emocje we wszystkich klasach 
sięgały zenitu  :). W  szkole królowały kolory flag różncyh 
państw. Od każdej klasy otrzymałyśmy plakat promujący dany 
kraj.

Wycieczka do Grodziska w Sopocie
27 września, klasy 5b i 5c wybrały się wraz z wychowaw-

cami na wycieczkę do Grodziska w Sopocie. Uczniowie po-
znali historię zwiedzanego miejsca, dowiedzieli się jak ty-
siąc lat temu żyli mieszkańcy grodu. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja 
broni i  przedmiotów codziennego użytku. Strzelanie z  łuku 
(prawdziwego!) i konkurencje sportowe dostarczyły dzieciom 
mnóstwa pozytywnych emocji. Kolejną atrakcją były pyszne 
kiełbaski i bułeczki upieczone na ognisku. Spacer pośród uro-
kliwych uliczek Sopotu, przejście przez „Monciak” był już tylko 
tzw. wisienką na torcie. Wszyscy wrócili zadowoleni i uśmiech-
nięci i co równie ważne, bogatsi o nowe doświadczenia i sporą 
dawkę wiedzy. Na końcu warto również dodać, że wycieczka 
była dla sporej części uczniów wyjątkowym przeżyciem, gdyż 
była to dla nich pierwsza w życiu podróż kolejką SKM!

Szkoła Podstawowa w Pogórzu
Happening poetycko – literacki z okazji Dnia Edukacji Narodowej

nagrodę. Ten dzień 
miał upłynąć Nauczy-
cielom pod znakiem 
poezji i  literatury- tak 
różnych od codziennej 
prozy życia. Pomysło-
dawczyniami akcji były 
Panie Joanna Napie-
rała oraz Danuta Na-
rewska.

11 października uczniowie klas starszych z Pogórza włą-
czyli się w świętowanie Dnia Edukacji Narodowej. Uczniow-
skie trupy teatralne z klas 6c, 6b, 7a i 8b pojawiały się nie-
spodziewanie w salach, przerywając lekcyjną rutynę. 

W repertuarze występów znalazły się lekturowe hity. Żarto-
bliwe fraszki, bajki Krasickiego, filozoficzno- refleksyjne sceny 
z Małego Księcia, romantyczna ballada Świtezianka i kultowa 
scena ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Podczas happe-
ningu swój debiut miały także uczniowskie lepiej czytane przez 
aktorów, a  Ci, którzy napisali ich najwięcej, otrzymali słodką 

Powiatowe Mistrzostwa w Biegach Przełajowych w deszczu i chłodzie
Chłód i ciągle padający deszcz towarzyszył uczestnikom Po-

wiatowych Jesiennych Mistrzostw Szkół Podstawowych w Bie-
gach Przełajowych, które odbyły się 2 października, w Pucku.

Tym razem aura zweryfikowała nie tylko uzdolnienia biego-
we młodych sportowców, ale również ich hard ducha i twardy 
sportowy charakter. Reprezentacja Pogórza przystąpiła do 
rywalizacji w  nieco okrojonym – 32 osobowym składzie. Naj-
wyższą formę i zdolność mierzenia się z przeciwnościami losu 
na dystansie 900 m zaprezentowali zawodnicy na co dzień szli-
fujący swoją formę w SKOCZKU : Nadia Kłosin, Jakub Łuczka – 
I m. (U-11), Julia Banaszak, Krystian Piotrowski – I m., Klara Iwo-

ła – II m., Karina Łapka – III m. (U-12), Iga Kłosińska – I m. (U-13), 
Milena Twarowska – I m. (U-14).   Pozostali zawodnicy znaleźli 
się na punktowanych miejscach. Zacięta rywalizacja o prymat 
w powiecie puckim toczyła się do ostatniego biegu. Ku zdzi-
wieniu wszystkich, zespoły z Pogórza i Pucka, pokonując aż 10 
innych reprezentacji, zdobyły w klasyfikacji łącznej identyczną 
ilość punktów – po 437. Zgodnie z regulaminem w takiej sytu-
acji o zwycięstwie decyduje ilość pierwszych miejsc. Biegacze 
z Pogórza aż sześciokrotnie stawali na najwyższym podium i to 
oni ostatecznie zdobyli tytuł Mistrza Powiatu w Biegach Prze-
łajowych 2019. Gratulujemy!
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Igrzyska w szachach drużynowych
10 października, w  Żelistrzewie odbyły się XXI Powiato-

we Igrzyska Dzieci i  Młodzieży w  Szachach Drużynowych. 
Szkoła z  Pogórza wystawiła reprezentacje klas młodszych 
– Emilia Laska, Szymon Kowalczyk, Adam Konarski i  Fra-
nek Skrzypek oraz starszych – Agata Barcikowska, Bar-
tek Strużyński, Kacper Laska oraz Jędrzej Aleksander. 
Po stoczeniu dwóch zwycięskich pojedynków młodsi szachi-
ści zostali Mistrzami Powiatu, natomiast ich starsi koledzy, 
aby zająć ostatecznie 3 miejsce, musieli stoczyć aż cztery po-
jedynki. Niby też medal i podium, ale pozostał niedosyt, szcze-
gólnie po ostatnim meczu z drużyną Dębogórza, która okazała 
się triumfatorem. Kolejne partie Emilia, Szymon, Adam i Fra-
nek rozegrają w  ramach półfinału wojewódzkiego za tydzień 
a stawką będzie awans do Finału Wojewódzkiego w Kwidzynie.

KOSAKOWSKI KLUB SENIORA

2 października, Seniorzy z  Kosakowskiego Klubu spotka-
li się z  gdyńską pisarką – Panią Małgorzatą Warda, autorką 
książek „Dziewczyna z  gór”, „Czarodziejka”, „Jak oddech” czy 
„Nikt nie widział, nikt nie słyszał”. Pani Warda – człowiek rene-
sansu – jest nie tylko pisarką, której książki zdobywają liczne 
prestiżowe nagrody, ale również rzeźbiarką i malarką.

Październik to miesiąc dużej aktywności naszych senio-
rów, do tej pory odbyły się i odbywają  warsztaty robienia la-
lek, które trafią jako prezenty dla najmłodszych na Mikołajki. 
Aktualnie trwają również warsztaty wikliniarskie prowadzone 
przez jedną z uczestniczek, Panią Beatą Piepiórka.

W czwartek (17 października) klubowicze pod opieką koor-
dynatorki p. Sławki Tomaszewskiej wybrali się na premierowy 
pokaz filmu „Boże ciało” do Gdyńskiego Centrum Filmowego.

23 października zainaugurowała pierwsza część warszta-
tów fotograficznych. Druga część odbędzie się 6 listopada, na 
którą serdecznie zapraszamy. 
Plan:
• krótka  historia  zastosowania  smartfonów  przez  współcze-
snych artystów;
• przedstawienie  zastosowań  aparatów  fotograficznych 
uczestników warsztatów (również tych z telefonów);
• fotografia w praktyce – omówienie strojów, akcesoriów i po-
zowania;
• omówienie najczęstszych błędów i sposoby na ich eliminację;
• praca w parach z opieką merytoryczną i praktyczną prowa-
dzącej warsztaty.

Warsztaty wyłącznie dla członków KKS od godziny 11.00-
13.30 w dniach 23.10 i 6.11.2019 – każdy dla grup do 12 uczestni-
ków. Obowiązują zapisy pod nr. 798179942

Pozdrawiam! Sławomira Tomaszewska

fot. STykówka S. Tomaszewska



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 11/201914

Mistrzostwa Powiatu Puckiego  
w Sztafetowych Biegach Przełajowych 2019

11 października, na terenie stadionu i przyległego do nie-
go parku w Pucku rozegrano Mistrzostwa Powiatu Puckiego 
Szkół Podstawowych i  Ponadpodstawowych w  Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych.

W zawodach brały udział 10-osobowe zespoły szkolne, któ-
rych zawodnicy kolejno musieli pokonywać dystans 700 me-
trów dziewczyny i 1000 metrów chłopcy. Zmagania sportowe 
zaczęły dziewczyny jednocześnie w kategorii U-13 i U-15 oraz 
szkoły ponadpodstawowe. Ku zdziwieniu organizatorów i  ki-
biców już po 4 zmianie sztafetowej na prowadzenie wyszły 
najmłodsze biegaczki (U-13), aktualne mistrzynie wojewódz-
twa z  2018 r. Trenujące w  SKOCZKU Pogórzanki regularnie 
zwiększały swoje prowadzenie by z dużą przewagą dobiec do 
mety. Na pierwszym miejscu w swojej kategorii uplasowały się 
również ich starsze koleżanki (U-15). W  rywalizacji chłopców 
(idąc za dobrym przykładem swoich koleżanek) kolejny tryumf 
odniosła startująca w zielonych koszulkach reprezentacja Po-
górza w kategorii U-15, a ich młodsi koledzy uplasowali się na 
3 miejscu. Łącznie lekkoatletki i lekkoatleci z Pogórza wywal-

czyli 3 tytuły Mistrzów Powiatu Puckiego, nagrodzone piękny-
mi pucharami i  awansem do Finałów Igrzysk Wojewódzkich 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Gratulujemy!

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

„Opowieść o rybaku z Mechelinek”
3 października w  Bibliotece odbył się wieczorek filmo-

wy. Pomysłodawcami tego wydarzenia byli dwaj Panowie, 
koledzy komandorzy: Zdzisław Straburzyński – twórca filmu 
„Opowieść o rybaku z Mechelinek” oraz Zygmunt Miszewski – 
nasz gminny „strażnik historii”.

„Opowieść…” to film dokumentalny o działalności rybaków 
łodziowych w rejonie Zatoki Puckiej. Przedstawia 24 godziny 

pracy – stawianie sieci, nocny połów, powrót i  sprzedaż zło-
wionych fląder oraz przygotowanie sieci do ponownego użyt-
ku. Bohaterem filmu jest Ryszard Szulc – rybak (od siedmiu 
pokoleń) z Mechelinek. Film kończy się wywiadem, z którego 
wynika niewesoła przyszłość rybactwa łodziowego…

Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Rewa i Mechelinki na sta-
rych rycinach” Zygmunta Miszewskiego.

Wystawy malarskie
10 października, Gminna Bi-

blioteka zamieniła się w  gale-
rię sztuki i  miejsce uroczystego 
otwarcia wystawy malarskiej 
zatytułowanej „Co mi w  naturze 
gra…”. 

Panowała u  nas nadzwyczaj 
sympatyczna atmosfera, która 
udzieliła się wszystkim Gościom. 
Autorką prezentowanych prac 
jest pochodząca z  Warszawy 
Aleksandra Krause, z  wykształ-
cenia biolog, od sześciu lat miesz-
kanka gminy Kosakowo.

Podczas wernisażu wznieśliśmy toast zarówno za Artyst-
kę, jak i za świeżo upieczoną polską Noblistkę Olgę Tokarczuk.

Zachęcamy do odwiedzenia wystawy. Ekspozycja będzie 
czynna do 5 listopada, w godzinach otwarcia biblioteki.

Natomiast już 7 listopada o godz. 17, Biblioteka zapra-
sza wszystkich miłośników malarstwa na wernisaż Ry-
szarda Goryszewskiego pt. „Było sobie miasteczko…”. 
Wystawa będzie czynna do 4 grudnia. Zapraszamy!



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 11/2019 15

Kurs komputerowy  
dla osób 65+  

pomyślnie zakończony!
W  Gminnej Bibliotece, w  okresie maj-wrzesień, odbyło 

się 15 darmowych szkoleń komputerowych dla seniorów 65+ 
(w sumie 90 godzin), w których wzięło udział 11 mieszkańców 
naszej gminy. 

Zajęcia odbyły się w ramach projektu Mew@, realizowane-
go przez Fundację Partycypacji Społecznej. Cel Projektu to ak-
tywizacja osób powyżej 65 roku życia, w obszarze kompetencji 
cyfrowych, poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne.

„V Ogólnopolska Noc Bibliotek” w Kosakowskiej Książnicy
Prawie 1800 bibliotek w Polsce wzięło udział w tegorocz-

nej akcji „Noc Bibliotek 2019”, która miała miejsce 5 paździer-
nika. Także i w Kosakowskiej Książnicy, w sobotni wieczór-
noc można było miło spędzić czas, w towarzystwie książek, 
a także uczestniczyć w różnego rodzaju grach i zabawach.

Dziękujemy Dagmarze i  Pawłowi Wełnickim za włącze-

nie się w  organizację naszej bibliotecznej nocy, a  wszyst-
kim Uczestnikom za znakomite towarzystwo, dobre humory 
i  wspaniałą zabawę. Nieskromnie stwierdzamy: Było super! 
Bawiliśmy się do drugiej w nocy!

Obszerna fotorelacja znajduje się na stronie www.bibliote-
ka.kosakowo.eu.

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo zaprasza na spotkanie autorskie z  wieloletnim mieszkańcem Pucka – Piotrem 
Mazurowskim, który wydał tom poezji pt. „Głosy Małego Morza”. Spotkanie odbędzie się 14 listopada, o godz. 17 i będzie po-
święcone tematyce tradycji i korzeni ziemi puckiej.

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Piotrem Mazurowskim

XVI Konkurs Szopek
Wójt Gminy Kosakowo oraz Biblioteka Publicz-

na Gminy Kosakowo ogłaszają XVI Konkurs Szo-
pek Bożonarodzeniowych. Konkurs będzie odby-
wał się w  jednej kategorii, a  mianowicie: szopka 
rodzinna.

Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji i bo-
żonarodzeniowych w  gminie Kosakowo, integracja 
członków rodziny poprzez zaangażowanie w  reali-
zację projektu (aktywnie i  twórczo spędzanie cza-
su w  gronie rodzinnym) oraz wystawa zebranych 
w Konkursie dzieł.

Prace – szopki bożonarodzeniowe (podpisane 
imionami i  nazwiskami, adresem zamieszkania, 
wiekiem twórców oraz numerem telefonu i  ad-
resem e-mail do kontaktu – regulamin oraz karta 
zgłoszeniowa do pobrania na stronie gminakosa-
kowo.pl i  biblioteka.kosakowo.eu), należy dostar-
czyć do dnia 6 grudnia 2019 r. do budynku Biblio-
teki.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Wieczo-
ru Świątecznego, który odbędzie się w Bibliotece 
12 grudnia 2019 r. o godz. 17:00.
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Z ŻYCIA SOŁECTW

Żywa lekcja historii w Dębogórzu
Z  mapą Dębogórza i  okolic, w  sportowych ubraniach 

i  wodoodpornych butach. Tak w  ubiegłą sobotę (21 wrze-
śnia) blisko setka uczestników gry terenowej ruszyła na 
trasę, aby w  niecodzienny sposób upamiętnić bohater-
skich Obrońców Kępy Oksywskiej. Gra pełna była akcentów 
poświęconych żołnierzom września 1939 roku. Na trasie 
spotkać można było żołnierzy pułkownika Stanisława Dąb-
ka oraz doświadczyć ataku nieprzyjaciela. Na mecie każdy 
mógł zwiedzić mobilną wystawę „Wybrzeże1939.pl”, wysłu-
chać historii walk o Kępę Oksywską i posmakować prawdzi-
wej, wojskowej grochówki. 

Sobota (21 września) dla wielu młodszych i starszych miesz-
kańców gminy Kosakowo była żywą lekcją historii, o co zadbali 
organizatorzy gry terenowej poświęconej upamiętnieniu 80. 
rocznicy bohaterskiej Obrony Kępy Oksywskiej.

- Do organizacji gry terenowej w  Dębogórzu i  okolicach 
swoje siły połączyły gmina Kosakowo, gdański oddział Instytu-
tu Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Wrzesień1939.pl” oraz 
gospodarz terenu – sołtys Dębogórza – wyjaśnia Michał Przy-
siecki, Radny Gminy i  jeden z  koordynatorów wydarzenia. 
– Dzięki dużemu zaangażowaniu osiągnęliśmy zakładany cel. 
Młodszym przybliżyliśmy, a  starszym przypomnieliśmy naszą 
historię związaną z  walkami obronnymi na Kępie Oksywskiej, 
we wrześniu 1939 roku. Na trasie gry uczestnicy spotkali rekon-
struktorów w  polskich i  niemieckich mundurach, ćwiczyli rzut 
granatem i  udzielali pierwszej pomocy pod okiem ratowników 
z POPR, do pokonania mieli ponad 6 kilometrów leśnych ścieżek 
w wyznaczoną na mapie marszrutą.

W Domu Kaszubskim w Dębogórzu swoją mobilną wystawę 
„Wrzesień1939.pl” udostępnił Sebastian Draga. – Wśród eks-
ponatów posiadam repliki polskiej broni używanej w  kampanii 
wrześniowej, a także broń wojskową pozbawioną cech użytko-
wych. Możemy zobaczyć również oryginalne bagnety i łuski, są 
elementy mundurów, pamiątki żołnierskie, zdjęcia i dokumenty. 
Najcenniejsze dla mnie osobiście są guziki odnalezione przy 
szpitalu na Babich Dołach, który we wrześniu 1939 leczył ran-
nych obrońców Kępy Oksywskiej.

– Gra terenowa i  wystawa „Wrzesień1939.pl” na wszystkich 
uczestnikach wydarzenia zrobiły duże wrażenie – zauważa Mar-
cin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Podczas podsumowania 
spotkania i  wręczania pamiątkowych medali, dało się odczuć 
emocje, którymi młodsi i starsi chętnie się dzielili. Prawdziwa, 
żywa lekcja historii, to chyba najlepszy sposób, aby poznać 
i utrwalać wiedzę o zdarzeniach, które osiemdziesiąt lat temu 

zapisały się w naszej gminie w sposób bardzo tragiczny. To tak-
że wyjątkowa okazja, aby oddać cześć i hołd bohaterom bronią-
cym Kępy Oksywskiej. 

Ostatnim akcentem sobotniego wydarzenia, była krótka in-
scenizacja starcia niemieckiego patrolu na motocyklach z żoł-
nierzami I Morskiego Pułku Strzelców. Rekonstruktorzy poka-
zali publiczności, na czym polegał zwycięski atak na bagnety 
polskiej piechoty 

We wrześniu 1939 roku, podczas 19 dni walk o Gdynię i Kępę 
Oksywską, polscy żołnierze stoczyli aż 110 walk z niemieckimi 
oddziałami, a  każda odznaczała się wyjątkową zaciętością 
z naszej strony.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, gratulujemy 
osiągniętych wyników, już dziś zapraszamy za rok. Dla porząd-
ku wymieńmy zdobywców trzech pierwszych miejsc:
Miejsce I Uczniowie V LO w Gdyni, opiekunki: Izabela Tokarska 
i Joanna Samaszko, Podbielska Natalia, Kosiarz Wiktoria, To-
porek Paulina
Miejsce II Uczniowie szkoły w  Dębogórzu, opiekun Tomasz 
Wszałek, Smoleń Franciszek, Barwiński Jakub, Chyliński Mad-
dox, Hilla Oliwia, Kaszuba Marcelina, Miller Oliwier, Pelcer Zu-
zanna, Rogalska Michalina, Szymański Tymon, Kołodziejski 
Szymon, Gdaniec Staś, Dwojak Cezary, Rynkiewicz Kuba
Miejsce III Marcelina Bach, Waldemar Bach, Elżbieta Kruklis 
– Mosty; Anja Tadych – Rumia; Karolina Smentoch – Pogórze; 
Tomasz Walas, Kacper Żywicki – Gdynia; Yulian Dolina, Włodzi-
mierz Fryze, Wiktor Fryze – Gdańsk.

***
6 października, w Lasach Piaśnickich została odprawiona 

Msza Święta, okazji 80. rocznicy zbrodni zamordowania bli-
sko 14 tysięcy Polaków przez niemieckich okupantów. Gminę 
Kosakowo, już po raz ósmy, reprezentował Sołtys Dębogórza, 
zarazem Radny Gminy Kosakowo, Józef Melzer. Przy głównym 
ołtarzu nasz delegat złożył wiązankę kwiatów w imieniu Wójta 
Gminy Kosakowo i od Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy 
Kosakowo.

11 listopada o godzinie 17, w Domu Kaszubskim w Dębogó-
rzu, odbędzie się Wieczornica z okazji Święta Niepodległości. 
Organizatorami są Sołtys wsi Dębogórze oraz Członek Rady 
Sołeckiej – Sebastian Draga. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich na wieczornicę.

14 grudnia o godzinie 15, w Domu Kaszubskim Dębogórze, 
Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Gminnym Kołem Emerytów 
i Rencistów Gminy Kosakowo, organizuje spotkanie Opłatkowe 
dla Seniorów – mieszkańców Dębogórza. Zapraszamy.

DĘBOGÓRZE
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1 października, rozpoczął 
się remont świetlicy sołeckiej 
w  Mechelinkach, który ma się 
zakończyć jeszcze w  tym sa-
mym miesiącu. Remont ma na 
celu poprawić warunki estetycz-
ne świetlicy, która ma służyć 
mieszkańcom jak i lokalnym sto-
warzyszeniom. Prace cieszą się 
uznaniem mieszkańców, którzy 
biorą w nich czynny udział.

MECHELINKI
We wrześniu sołectwo Pogórze rozstrzygnęło konkurs na 

projekt logo, które najlepiej odda charakter tej miejscowości. 
Po burzliwych obradach komisja konkursowa wyłoniła z nade-
słanych prac projekt przygotowany przez Paulę Olską „Kobie-
tę Pozytywną”. Słoneczne logo Pogórza znajdziemy między 
innymi na nowej stronie internetowej sołectwa http://pogo-
rze.solectwo.pl/, którą warto odwiedzać, aby na bieżąco śle-
dzić najciekawsze wydarzenia z życia lokalnej społeczności.

Konkurs na logo wsi Pogórze został 
ogłoszony w  sierpniu tego roku, a  jego 
przedmiotem było zaprojektowanie 
i opracowanie symbolu sołectwa Pogórze, 
które mogłoby być elementem oficjalnej 
identyfikacji miejscowości. Osoby zain-
teresowane udziałem w konkursie w nie-
przekraczalnym terminie do 23 sierpnia 

2019 r. musiały złożyć przygotowane przez siebie projekty. 
Do Komisji konkursowej, w której skład wchodzili sołtys oraz 

rada sołecka, wpłynęło 6 projektów logotypów. Ostatecznie zwy-
ciężyła praca nadesłana przez Paulę Olską – „Kobietę Pozytywną”. 
Komisja zgodnie uznała, że wybrane logo w największym stopniu 
spełnia wymagania postawione przez organizatora konkursu.

Co sama autorka powiedziała o przygotowanej praz siebie 
pracy? – Jako mieszkanka Pogórza postanowiłam odnieść się do 
uczuć jakie kierują mną kiedy myślę o tym miejscu – mówiła Pau-
la Olska – „Kobieta Pozytywna”. – Słońce przedstawione w logo 
to obraz, który mam przyjemność oglądać każdego dnia w swo-
im oknie. Często siadamy wraz z mężem na balkonie podziwiając 
zachód słońca, a bywają tak piękne, że zapiera dech w piersiach. 
Zatem kiedy myślę Pogórze widzę przed oczami słoneczne miej-
sce, obrazek jak z bajki. Zielone liście to symbol rolnictwa, które 
jeszcze do niedawna było tu jedynym elementem. Dziś mamy no-
woczesne bloki, młode rodziny i nową energię, która tchnęła no-
watorski duch w wieś, w żadnym stopniu nie odstaje od miasta. 
Symbolem tej energii są kręgi okalające słońce.

Sołectwo Pogórze będzie wykorzystywać nowe logo od 
celów identyfikacyjnych m.in. na gadżetach reklamowo-pro-
mocyjnych, papierze firmowym, wydawnictwach, ulotkach, 
plakatach i  nośnikach elektronicznych. Już teraz możemy je 
odnaleźć w grafice internetowej, na nowej stronie http://pogo-
rze.solectwo.pl/, do odwiedzin której serdecznie zapraszamy.

POGÓRZE
Słoneczne Pogórze- nowe logo i witryna www 

W Kosakowie polała się KREW
Rekordowym wynikiem 13,5 litra oddanej krwi zakończyła się wczorajsza (9 paź-

dziernika) akcja Kosakowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Przez  4 godziny, 
w ambulansie HDK zaparkowanym przy Urzędzie Gminy, krwią podzieliło się 30 dawców, 
wśród których aż sześciu uczyniło to po raz pierwszy w życiu. Gratulujemy, dziękujemy 
i już dziś zapraszamy na kolejną akcję 5 grudnia br.

– To  była bardzo pozytywna środa w  Kosakowie – podsumowuje Andrzej Śliwiński, 
Przewodniczący Rady Gminy i Prezes Kosakowskiego Klubu HDK. – Myśląc o honorowym 
krwiodawstwie, zwykle nie mówimy o rekordach, ponieważ liczy się każdy litr tego daru życia, 
ale gdy na koniec akcji z Kosakowa wyjeżdża aż 13,5 litra krwi do najbardziej potrzebujących, 
jesteśmy dumni. Krwiodawcy spisali się na szóstkę!

Wśród trzydziestu honorowych krwiodawców znalazło się sześć osób, które krew oddały 
pierwszy raz w życiu. Niewykluczone, że wczorajsi debiutanci i wszyscy krewniacy spotkają 
się 5 grudnia (w czwartek) podczas kolejnej akcji Klubu HDK w Kosakowie. Zapraszamy.
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Był spacer farmera, przeciąganie samochodu za pomocą 
mięśni, ładowanie ciężarów na wysoki podest oraz konkuren-
cja unoszenia osobówki na specjalnym stelażu. Tak w skró-
cie wyglądały I  zawody strongmanów w  Kosakowie, które 
w  sobotę (21 września) na placu przy Centrum Sportowym 
zgromadziły liczną grupę kibiców spragnionych mocnych 
wrażeń. Po rozegraniu 5 konkurencji, pod czujnym okiem sę-
dziego Jarosława Dymka, ośmiu siłaczy otrzymało nagrody 
i  pamiątkowe puchary, a  ten najokazalszy, za zwycięstwo, 
z  rąk Wójta Gminy Kosakowo odebrał Mateusz Wrzesiński 
z Bydgoszczy. Gratulujemy, już dziś zapraszamy za rok!

- Najsilniejsi ludzie w Polsce zawitali do naszej gminy po dłu-
giej nieobecności, a sobotnie zawody Strongman na tak profesjo-
nalnym poziomie, odbyły się w Kosakowie po raz pierwszy – za-
uważa Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Liczyliśmy na duże 
emocje i tych nie zabrakło, a przekonali się o tym bardzo licznie 
zebrani mieszkańcy nie tylko naszej Gminy. Rywalizacja odbywała 
się na arenie sportowej, w którą zamienił się plac przy Centrum 
Sportowym, z  bliska widzieliśmy z  jakim wysiłkiem mierzyło się 
ośmiu zawodników, rywalizujących w pięciu konkurencjach.

Reprezentanci niemal wszystkich zakątków Polski pokaza-
li w Kosakowie, że ciężary przekraczające dwieście, a nawet 
trzysta kilogramów można przenosić na niemałe dystanse i na 
czas, że jeden człowiek może przy pomocy liny holować samo-
chód, lub unosić go na specjalnym stelażu. 

Pokazali przy tym prawdziwego ducha sportowej walki, 
a  także rywalizacji w  duchu fair-play. Nie zawsze we współ-
czesnym sporcie spotyka się bowiem sytuacje, gdy jeden za-
wodnik trzyma kciuki za powodzenie drugiego, podaje dłoń, 
podtrzymuje słaniającego się z wyczerpania rywala. A tak na 
I zawodach Strongman o puchar Wójta Gminy Kosakowo było 
od pierwszej do ostatniej konkurencji. Brawo Panowie!

Gościem specjalnym i  sędzią głównym zawodów był Ja-
rosław Dymek, który oprócz skrzętnie notowanych wyników, 
cały czas udzielał porad i  wskazówek młodszym kolegom si-
łaczom. Chwalił też organizację zawodów w Kosakowie, które 
w partnerstwie z gminą Kosakowo zorganizowali Marcin i Mal-

wina Kacnerscy – Siłacze Pomorza. Nawiasem mówiąc, mał-
żeństwo zamieszkuje naszą Gminę i już dziś wiemy, że kolejne 
zawody siłaczy odbędą się za rok. Niewykluczone, że w  bar-
dziej letnim i  nadmorskim klimacie, który jeszcze dobitniej 
podkreśli atrakcyjność wydarzenia.

Bardzo miłym akcentem towarzyszącym zawodom strong-
manów były pozasportowe atrakcje. Dzieci bawiły się na we-
sołym miasteczku, a na zgłodniałych czekały foodtrucki. Były 
też okazałe motocykle, podkreślające charakter zawodów dla 
najsilniejszych ludzi. W  przerwach pomiędzy konkurencjami, 
odbywały się pokazy samoobrony KravMaga ze szkoły Wal-
demara Kaszuby, występ taneczny młodzieżowego klubu Ba-
sic, Jan Łuka pokazał, że mimo upływu lat żadna sztanga nie 
jest mu straszna, a kilku odważnych mieszkańców mogło się 
sprawdzić z  Wójtem Marcinem Majek, w  konkurencji siłowej, 
pod dość dużym obciążeniem.

Podczas rozgrywania pięciu konkurencji, lider zawodów 
zmieniał się kilkukrotnie. Ostatecznie pierwsze miejsce i Pu-
char Wójta Gminy Kosakowo zdobył Mateusz Wrzesiński z Byd-
goszczy. Podczas ceremonii zakończenia zawodów, każdy 
zawodnik odbierał pamiątkowe puchary i nagrody z rąk Wójta 
Gminy Kosakowo Marcina Majek i Zastępcy Wójta Gminy Kosa-
kowo Marcina Kopitzkiego.

Wszystkim gratulujemy i już dziś zapraszamy za rok.

Pokazali siłę!  
Strongmani walczyli o puchar Wójta w Kosakowie

SPORT
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W listopadzie zakończy się runda jesienna rozgrywek V ligi. 
Na 5 kolejek przed przerwą zimową Sztorm Kosakowo zajmuje 
12. miejsce, mając na koncie 11 punktów. 2 października w 
IV rundzie Pucharu Polski Sztorm Kosakowo podejmował 
drugi zespół Lechii Gdańsk (pierwszy plasuje się w ścisłej 
czołówce Ekstraklasy). Gdańszczanie wygrali zasłużenie (4:0), 
a na uwagę zasługuje rekordowa frekwencja – 217 kibiców na 
trybunach w Kosakowie. Terminarz listopadowych spotkań w 

22 września (w niedzielę), na boisku Orlik przy Centrum 
Sportowym Kosakowo odbyła się finałowa – jesienna runda 
piłkarskiego cyklu „III Kosakowiak Cup – Cztery Pory Roku 
2019”. We  wrześniowych zawodach wzięło udział 6 drużyn, 
a każda rozegrała po 5 spotkań. Z niedzielnego zwycięstwa 
cieszyła się drużyna Mistral Pogórze, ale  najcenniejszy 
puchar wywalczył zespół Dębogórza Wybudowanie, któ-
ry na zakończenie całego cyklu utrzymał pozycję lidera.

–Zacięta walka o  zwycięstwo toczyła się do  ostatnich gier 
– relacjonuje Andrzej Śliwiński, Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo. – Zarówno Mistral Pogórze, jak i Dębogórze Wybu-
dowanie zgodnie wygrywały kolejne mecze. 

Zespoły te spotkały się w ostatniej kolejce i tu, po niezmier-
nie zaciętym i  wyrównanym boju – górą okazała się drużyna 
z Pogórza, która wygrała 4:3, zapewniając sobie jednocześnie 
wygraną w  jesiennym turnieju i  Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy. Puchar Wójta Gminy Kosakowo trafił do drużyny 
Dębogórza Wybudowanie. Trzecie miejsce i  Puchar Właści-
ciela firmy „CELSTAN” przypadł juniorom ze Sztormu II Kosa-
kowo.

Najwięcej bramek (po  9) zdobyli: Błażej Bonk (Mistral) 
i  Marcin Nowak (Dębogórze Wyb.) – otrzymali oni nagrodę 
Radnego Gminy Kosakowo Michała Przysieckiego. Najlep-
szym bramkarzem turnieju wybrano zaś Bartłomieja Drespę 
(Mistral), do którego trafiła nagroda Przewodniczącego Rady 
Gminy Kosakowo Andrzeja Śliwińskiego.

W całym cyklu III Kosakowiak Cup – brane były pod uwagę 
trzy najlepsze zdobycze punktowe danych drużyn ze  wszyst-
kich 4 turniejów. Najlepsze okazało się Dębogórze Wybu-
dowanie (lokaty w  kolejnych rundach: 4., 1., 1., 2. – 28 pkt.), 
przed Mistralem Pogórze (2., 2., 5-6., 1. – 26 pkt.) Trzecie miej-

sce przypadło drużynie Celstan Kosakowo (1., 4., 4., 4. – 20 
pkt. / 25 pkt. w  4  rundach), a  czwarte – juniorom Sztormu II 
Kosakowo (5-6., 3., 2., 3. – 20 pkt. / 23 pkt. w 4 rundach).

Trzy najlepsze zespoły tegorocznych rozgrywek otrzyma-
ły Puchary Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek, medale 
oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości odpowied-
nio: 1200 zł, 1000 zł i 800 zł. Wyróżnieni zostali również najlep-
si zawodnicy całego cyklu: Marcin Nowak (Dębogórze Wyb.) 
– król strzelców (21 bramek) i Patryk Adamowicz (Dębogórze 
Wyb.) – najlepszy bramkarz.

Nagrody i  wyróżnienia wręczali: Zastępca Wójta Marcin 
Kopitzki, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwiński, Rad-
ny Gminy z Pogórza Michał Przysiecki i Prezes Sztormu Kosa-
kowo Antoni Wica.

Andrzej Śliwiński i Michał Przysiecki wręczyli także sym-
boliczne podziękowania Panom Adamowi Schröder i  Mate-
uszowi Szmidt za pomoc i współpracę przy organizacji III Mi-
strzostw Gminy Kosakowo w piłce nożnej.

Organizatorzy dziękują sponsorom i partnerom tegorocz-
nej edycji KOSAKOWIAK CUP – Cztery Pory Roku, a  są nimi: 
Kosakowska firma CELSTAN, Sołectwo Kosakowo, P.U.K. 
PEKO, Urząd Gminy Kosakowo. 

  Tabela 4. rundy m. pkt. bram.

1. Mistral Pogórze 5 15 23-3

2. Dębogórze Wybudowanie 5 12 19-6

3. Sztorm II Kosakowo 5 9 8-10

4. Celstan Kosakowo 5 6 9-13

5. FC Kalibracja (Pierwoszyno) 5 3 5-13

6. Kazimierz 5 0 1-20

III Kosakowiak Cup 2019 – najcenniejszy puchar  
dla Dębogórza Wybudowanie

Rozgrywki V ligi – sezon 2019/2020
V lidze:
- 2 listopada (so), 12.00: Sztorm Kosakowo – Sopocka AP
- 9 listopada (so), 12.00: GLKS Różyny – Sztorm Kosakowo
- 16 listopada (so), 12.00: Sztorm Kosakowo – Błyskawica 

Reda Rekowo
Godziny mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje 

dotyczące rozgrywek (i nie tylko) można znaleźć na nowej 
stronie Klubu: www.sztormkosakowo.com.pl
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ORGANIZATORZY: 
WÓJT GMINY KOSAKOWO - MARCIN MAJEK 
BODY&MIND EDUKACJA ROZWÓJ AKTYWNOŚĆ 
MARZENA GAJLEWICZ 

ZASADY: 
GRUPY WIEKOWE 
7 RUND, 2X15 MIN.  
SYSTEM SZWAJCARSKI 
 
 

16.11.2019 (sobota) 
9.30-9.45 zapisy 
10.00 uroczyste otwarcie 
10.15-14.00 rundy I-VII  
 
 
 

16 listopada 2019 
GMINNY DOM KULTURY W PIERWOSZYNIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ZAPISY: do 14 LISTOPADA 2019 (czwartek) godz. 16.00 
e-mail: szachy.mgajlewicz@gmail.com - tel. 606 940 872 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. 
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZAPISÓW 

 

Biegi Niepodległościowe w Kosakowie  
– zmieniamy godziny biegów dziecięcych

Mamy ważny komunikat dla wszystkich zgłoszonych i  pla-
nujących zgłoszenie do udziału w  tegorocznych Biegach 
Niepodległościowych w Kosakowie. Jak to w sporcie bywa, 
sytuacja zmienia się dynamicznie, ale gramy fair – play i na 
przekazywane prośby o zmiany godzin rozpoczęcia biegów 
dla dzieci, reagujemy natychmiast.
11 listopada o godzinie 11.30 w Kosakowie startuje bieg główny, 
na 10 – kilometrowej trasie, prowadzącej w całości po terenie 
lotniska Gdynia – Kosakowo. Aby biegacze mogli liczyć na go-
rący doping dzieci i całych rodzin, zmieniamy godziny rozpo-
częcia biegów w kategoriach młodszych.
Aktualny harmonogram, który został skorygowany na prośby 
licznej grupy zawodników, pozwoli na wspólną zabawę w do-
ping, zarówno na trasie biegu głównego, ale, co równie istot-
ne, biegający na „dychę”, będą mogli oklaskiwać wszystkich 
młodszych zawodników.
Kategoria do lat 4 „bieg malucha” (bieg z rodzicem) – ok. 150 m, 
godz. 12:50
Kategoria do lat 4 „bieg malucha” (samodzielnie) – ok. 150 m, 
godz. 13:00
Kategoria 5-7 lat (roczniki 2014-2012) – ok. 350 m, godz. 13:20
Kategoria 8-9 lat (roczniki 2011-2010) – 500 m, godz. 13:40
Kategoria 10-12 lat (roczniki 2009-2007) – ok. 1km, godz. 14:00
Kategoria 13-15 lat (roczniki 2006-2004) – 1,5 km, godz. 14:20

Już dziś możemy zaprezen-
tować projekt medalu, który 
zawiśnie na piesi każdego 
zawodnika, po przekrocze-
niu mety.
Nie zmieniają się godziny 
pracy biura zawodów:
10 listopada (niedziela) biu-
ro zawodów będzie czynne 
w  godzinach 15:00 – 18:00 
w  holu głównym Centrum 
Sportowego w Kosakowie, przy ul. Żeromskiego 11. Tam będzie 
można zgłosić swój udział i odebrać pakiety startowe; (zachę-
camy do wcześniejszego odbioru numerów startowych).
W  dniu zawodów (11 listopada) będzie jeszcze możliwość 
zgłoszenia udziału.
Od godziny 10:00, do 15 minut przed każdą wyznaczoną godzi-
ną startu danej kategorii wiekowej. 
Trwają aktualnie elektroniczne zapisy na wszystkie biegi.
Bieg główny: elektronicznezapisy.pl/event/3614/strona.html
Biegi dzieci: https://elektronicznezapisy.pl/event/3891/stro-
na.html
Zapisanie się na bieg jest jednoznaczne z akceptacją regula-
minu, dlatego prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
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LISTOPAD 2019

Sob. 02.11.2019 17:00 Zaduszki morskie
Wójt Gminy, Kosakowskie Centrum Kultury, 

Proboszcz Parafii w Rewie
Krzyż Morski w Rewie

Czw. 07.11.2019 – 
Sob. 04.12.2019

17:00
Wernisaż wystawy malarstwa  

Ryszarda Goryszewskiego
 „Było sobie miasteczko”

Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Pt. 08.11.2019 –
Sob. 04.12.2019

17:00
Wernisaż Grzegorza Zięciny

 „Miniatury pojazdów militarnych (i nie tylko)
Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Nd. 10.11.2019 17:00
Akademia z okazji Święta Niepodległości

„Złote kłosy”
Wójt Gminy 

Kosakowskie Centrum Kultury
Pierwoszyno

Nd. 10.11.2019 10:30 Zakończenie sezonu żeglarskiego
Stowarzyszenie Port Mechelinki,  

Winnica Nawrot
Winnica Nawrot

Pon. 11.11.2019 11:00 Regaty Niepodległościowe Stowarzyszenie Port Mechelinki Przystań żeglarska Mechelinki

Pon. 11.11.2019 11:30 XIV Biegi z okazji Święta Niepodległości Wójt Gminy
Ścieżka pieszo-rowerowa 

Pierwoszyno, lotnisko cywilno- 
wojskowe Kosakowo

Pon. 11.11.2019 17:00 Wieczornica z okazji Święta Niepodległości 
Sołtys wsi Dębogórze oraz

 pan Sebastian Draga
Dom Kaszubski Dębogórze

Czw. 14.11.2019 17:00
Spotkanie autorskie z Piotrem Mazurowskim 

autorem tomiku „Głosy Małego Morza”
Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Sob. 16.11.2019 9:00
X Otwarty Turniej Szachowy  

o Puchar Wójta Gminy
Wójt Gminy

 Akademia Szachowa 8x8
Kosakowskie Centrum Kultury 

Pierwoszyno

Pt. 22.11.2019
17:00-
19:00

Światowy Dzień Misia (obowiązują zapisy 
aldona@kulturakosakowo.pl)

Kosakowskie Centrum Kultury
Kosakowskie Centrum Kultury 

Pierwoszyno

Sob. 30.11.2019 20:00 Zabawa Andrzejkowa 
Polski Związek Emerytów i Rencistów Gminy 

Kosakowo wraz z Sołtysem Dębogórza
Dom Kaszubski w Dębogórzu

GRUDZIEŃ 2019

Śr. 04.12.2019 17:00 Kiermasz świąteczny Przedszkole ZSP i SSM w Dębogórzu

Czw. 05.12.2019
09:00-
13:00

Pobór krwi w Kosakowie Kosakowski Klub HDK
Parking przed Urzędem Gminy

 w Kosakowie

Sob. 07.12.2019
14:00-
17:00

Mikołajki dla dzieci
Wójt Gminy,

Kosakowskie Centrum Kultury
Hala w Centrum Sportowym

 w Kosakowie

Czw. 12.12.2019 Kiermasz świąteczny ZS-P w Mostach ZS-P w Mostach

Czw. 12.12.2019 17:00 Jasełka oraz Kiermasz świąteczny SP w Pogórzu SP w Pogórzu

Pt. 13.12.2019 17:00 Kiermasz świąteczny Szkoła ZSP i SSM w Dębogórzu

Pt. 13.12.2019 18:30
Festiwal Kolęd i Pieśni Kaszubskich oraz Pieśni 

Adwentowej
Chór Morzanie

Kościół pw. Św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Pucku

Sob. 14.12.2019 18:45
Festiwal Kolęd i Pieśni Kaszubskich oraz Pieśni 

Adwentowej
Chór Morzanie

Kościół pw. Św. Michała Archanioła 
w Starzynie

Sob. 14.12.2019 15:00 Spotkanie opłatkowe dla seniorów z Dębogórza
Sołtys wsi Dębogórze 
wraz z Radą Sołecką

Dom Kaszubski Dębogórze

Nd. 15.12.2019 14:00
Festiwal Kolęd i Pieśni Kaszubskich oraz Pieśni 

Adwentowej -przesłuchania
Chór Morzanie

Kosakowskie Centrum Kultury 
Pierwoszyno

Nd. 15.12.2019 17:00
Festiwal Kolęd i Pieśni Kaszubskich oraz Pieśni 

Adwentowej – koncert finałowy
Chór Morzanie

Kościół Podwyższenia Krzyża Św. 
w Pierwoszynie

KALENDARZ 
IMPREZ
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BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Ewelina Paszke (Red. Naczelny), Michał Rusak (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 6300 egz.
Druk i opracowanie graficzne: DRUKARNIA Waldemar Grzebyta, ul. Kossaka 108, Piła, tel. 67 215 85 89, www.drukgrzebyta.com.pl

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 Kosakowo” – 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

Ś.P. 

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

Andrzej Babicki z Rewy, lat 88
Piotr Gloza z Dębogórza, lat 60

Jan Kaszuba z Dębogórza, lat 68
Halina Kot z Kazimierza, lat 84

Piotr Kowalczyk z Mostów, lat 56

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Kaszuby. Wyrazy żalu i współczucia Radnemu Gminy  
Waldemarowi Kaszubie, Rodzinie i Bliskim składają Wójt Gminy Kosakowo, radni i sołtysi oraz pracownicy urzędu.

Józef Mykita z Pogórza, lat 72
Stefan Recki z Mechelinek, lat 93

Honorata Sturgulewska z Pogórza, lat 83
Andrzej Trojakowski z Pogórza, lat 64

Tel. 509 574 877
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej 

Optima Care Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 49

81-198 Kosakowo

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ W RAMACH 
PROGRAMU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
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RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO
Mieszkańcy Związku są coraz bardziej świadomi konieczności podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska. Do-

skonale radzą sobie np. z segregacją odpadów dzieląc je na takie frakcje jak tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, odpady 
niebezpieczne. Niedługo zaczniemy zbierać selektywnie odpady kuchenne, które mogą stanowić nawet do  30% zawartości 
naszych domowych koszy. Właściwe zagospodarowanie odpadów, w tym bioodpadów, niesie same korzyści! Np. odpady ku-
chenne to surowiec, który można przetworzyć na wysokiej jakości kompost lub biogaz, z którego poprzez spalanie, produkowa-
na jest energia elektryczna i ciepło.

Aby jeszcze efektywniej chronić nasze środowisko, konieczne są 
dalsze działania, m. in. właściwe korzystanie z urządzeń kanalizacyj-
nych. Żeby ścieki mogły sprawnie przepływać przez sieć kanalizacyj-
ną, nie należy wrzucać do toalety czy zlewu kuchennego żadnych 
odpadów. Odpady wrzucone do kanalizacji zapychają wewnętrzną 
instalację w budynku i stają się przyczyną poważnych oraz kosztow-
nych awarii. Wiele z  nich może doprowadzić do cofnięcia się ście-
ków i  zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko 
powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców 
i szkodliwe dla środowiska. Ponadto usuwanie awarii zwiększa koszty 
użytkowania systemu, a tym samym cenę odbioru ścieków, za którą 
płacą… sami mieszkańcy.

Kwestia eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określona została 
stosownymi przepisami ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę 
i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przepisy zabraniają wprowa-
dzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, nawet jeżeli 
znajdują się one w stanie rozdrobnionym. Dlatego też wrzucanie od-
padów do toalety czy używanie w domach młynków koloidalnych jest 
sprzeczne z  prawem. Dodatkowo, wprowadzając do sieci kanaliza-
cyjnej odpady organiczne zwiększamy populację gryzoni!

Każdy z nas swoim racjonalnym zachowaniem może mieć wpływ 
na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i  proces oczyszczania 
ścieków. Wystarczy stosować proste zasady: nasza sieć kanaliza-
cyjna przystosowana jest do przyjmowania jedynie nieczystości 
sanitarnych i papieru toaletowego. Prawie wszystkie zatory i awa-
rie (90-95% wszystkich przypadków) są powodowane niewłaściwym 
wprowadzaniem przez użytkowników do instalacji sanitarnych od-
padów stałych, tj. chusteczek nawilżanych, pieluch jednorazowych, 
podpasek, ręczników papierowych, patyczków kosmetycznych, wa-
cików, odpadów mineralnych (żwirki z  kuwet, materiały budowlane) 
i innych, np. substancji tłuszczowych, lekarstw, strzykawek, farb, la-
kierów. 

Pamiętajmy: odpady segregujemy i wrzucamy do kosza albo przekazujemy do odpowiednich punktów zbiórki. Informacje 
nt. prawidłowych zasad postępowania z  odpadami znajdziesz na  stronie internetowej swojego urzędu gminy lub na stronie  
www.kzg.pl.
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Na rozmowę z  Rolnikiem Roku 2019 roku, bohaterem 
tego wydania Są takie miejsca, są tacy ludzie…, udajemy 
się czwartkowym przedpołudniem z  nieskrywaną eks-
cytacją. Poza bowiem już wspomnianym tytułem, otrzy-
manym w prestiżowym Plebiscycie Dziennika Bałtyckiego 
Mistrzowie Agro, lista nagród, wyróżnień i innych zaszczy-
tów, które spłynęły na pana Ryszarda Lipkowskiego w sa-
mym tylko bieżącym roku, przedstawia się bowiem im-
ponująco: w  lutym wraz z  małżonką Mirosławą i  synem 
Marcinem otrzymał tytuł Farmera Roku 2019 w  Konkursie 
Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik Farmer Roku, natomiast 
w  lipcu gospodarstwo pana Ryszarda zostało uznane za 
najładniejszą zagrodę w  powiecie puckim, na szczeblu 
wojewódzkim tego samego konkursu otrzymało zaś wy-
różnienie.

Właśnie wchodzimy na teren tego gospodarstwa – to rze-
czywiście estetyczno-rolniczy majstersztyk. Już na progu 
wita nas również trójka wesołych i przyjacielskich piesków, tuż 
obok wałęsa się piątka kotów. Od razu można spostrzec, że 
jesteśmy w posiadłości rolnika. Rolnika z krwi i kości, który do-
gląda właśnie swoich warzyw. Znajdzie dla nas jednak chwilę. 

Wróćmy do pierwszej wymienionej nagrody, do której 
pan Ryszard został nominowany przez Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. Jak to było? Byłem zajęty pracami 
na podwórku – opowiada nasz bohater – i nagle dzwoni tele-
fon. Może coś ważnego? Odebrałem, wysłuchałem. Pierwsza 
reakcja: no cóż, nie, tylko nie to, nie chcę. Dałem się jednak 
przekonać i  po kilku tygodniach… zupełnie o  niej zapomnia-
łem. I znów ni stąd ni zowąd sms – tym razem od „Dziennika 
Bałtyckiego”. No i  się zaczęło… Wygrany etap powiatu, wy-
grany finał wojewódzki. 

Uroczysta gala odbyła się 7 października w  Pomorskim 
Hurtowym Centrum Rolniczym RËNK w  Gdańsku. Zasłużo-
nemu rolnikowi z Dębogórza towarzyszył sołtys miejscowo-
ści Józef Melzer. Chciałbym naprawdę serdecznie, z  całego 
serca podziękować wszystkim tym, którzy na mnie głosowali 
i mnie wspierali. Byłem wzruszony. Naprawdę nie spodziewa-
łem się takiego poparcia – pan Ryszard nalega, by słowa po-
dziękowań znalazły się w artykule. 

Z  pracą na roli związany jest od dziecka. To przyjem-
ność. Robię to, co kocham – tłumaczy. Zajmuje się uprawą 
100-hektarowego gospodarstwa rolnego, podstawowym 
kierunkiem produkcji jest bydło opasowe z przeznaczeniem 
na ubój, uprawia również zboże. Ważnym osiągnięciem 

ROLNIK ROKU 2019 Z… DĘBOGÓRZA!

Są takie miejsca, są tacy ludzie...

pana Ryszarda jest wprowadzenie nowoczesnych metod 
produkcji poprawiających wyniki w obu gałęziach produkcji 
na przestrzeni wielu lat: To, co kiedyś wykonywało się pracą 
własnych rąk, dziś w dużej mierze zastępowane jest pracą no-
woczesnych maszyn. To naprawdę duże udogodnienie – ob-
jaśnia. Za działalność rolniczą był wielokrotnie nagradzany 
i wyróżniany – m.in. medalem Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Zasłużony dla rolnictwa. 

Na przełomie XX i XXI w. pełnił funkcję sołtysa Dębogó-
rza, wspierając przeprowadzenie licznych prac moderniza-
cyjnych miejscowości. Żyłki społecznika się nie wyzbył: do 
dzisiaj z całą rodziną bardzo aktywnie angażuje się w spra-
wy rodzinnej miejscowości, nie odmawia pomocy przy gmin-
nych dożynkach i innych wydarzeniach. 

Zainteresowania? Turystyka (kraje egzotyczne, polskie 
góry) i dobre kino. W wolnym czasie uwielbia jeździć na ro-
werze. Jedną z nagród dla Rolnika Roku 2019 stanowi krótki 
rejs dla państwa Lipkowskich na trasie Gdańsk – Nynäshamn. 
No, wreszcie sobie może trochę odpocznie – kwituje małżon-
ka pana Ryszarda. – Nagroda nic nie zmieniła w moim życiu. 
To co najwyżej motywacja do dalszej pracy – ripostuje skrom-
ny jak zawsze Rolnik 2019 r. 

Gratulujemy Panu Ryszardowi i  całej Rodzinie Lipkow-
skich, która z takim zaangażowaniem troszczy się o ziemię 
i gospodarstwo, utrwalając w naszej gminie, jej pierwotny, 
rolniczy charakter.


