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                       100-lecie ZAŚLUBIN POLSKI                                             100-lecie ZAŚLUBIN POLSKI                      

1920-2020

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

       Stary Rynek 
       Odsłonięcie tablicy Antoniego Miotka - puckiego
        działacza niepodległościowego przez Prezydenta RP
        w asyście wojskowej 
       

DWORZEC PKP
Przyjazd historycznego pociągu z Gdańska-inscenizacja
z powitaniem gen. J. Hallera i gości,
przejście uroczystego korowodu na Stary Rynek 

      Fara PW. Św. Apostołów Piotra i Pawła 
       Koncelebrowana msza św. 

MOKSIR Al. Lipowa 3c
Wystawa „Wiatr od Morza”, promocja albumu 
prof. C. Obracht- Prondzyńskiego i K.Kordy „Powrót Pomorza
w granice Rzeczpospolitej w setną rocznicę (1920-2020)”

Nowy słupek zaślubinowy
(replika z 1920 r.) 

Nowe ławeczki 
zaślubinowe:
multimedialna, FALA

Wirtualny Teatr Historii w 
porcie jachtowym 
zapisy: www. konceptkultura.pl

Prezentacja zaślubinowej 
monety kolekcjonerskiej 
(Narodowy Bank Polski),
okolicznościowych 
pocztówek, pieczątek i 
znaczków (Poczta 
Polska) - bosmanat 

Strefy gastronomiczne 
(ul. Żeglarzy, port rybacki 
PZM Amex) 

Wystawy tematyczne 
(Stary Rynek, Park       
Kaszubski, port rybacki, 
Muzeum Ziemi Puckiej, 
biblioteka)
Karuzele dla dzieci
(ul. Żeglarzy)

Królewska Kompanija 
Kaprów Puckich - wieczór 
morski z szantami - godz. 
16.00-22.00 - Bosmanat 

                           Port Rybacki 
                           Koncert zespołu wokalnego Klubu MW

Fara/ port rybacki 
Przejście z Fary do portu rybackiego z Prezydentem RP
w asyście Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry MW

Port Rybacki 
Akt odnowienia Zaślubin Polski z Morzem
Salut narodowy (armatni)
Złożenie wieńca ze śmigłowca, składanie wiązanek  

                                      z morzem w pucku                                                     z morzem w pucku               
                                      10 lutego 2020                                                      10 lutego 2020                

pRZEJŚCIE Z Portu Rybackiego (budynek bosmanatu) 
w kierunkU PZM AMEX
Inscenizacja historyczna w miejscu autentycznych
Zaślubin Polski z Morzem (dawna baza Morskiego Dywizjonu Lotniczego)

Port Rybacki 
Spektakl na wodzie „Laserowe stulecie” 

Hala posm / lo  - ul. MDL-otu 18
Koncert Sławka Jaskułke „Inspiracje z Morza” 

12.45-
13.00

11.00

10.15

9.30

13.00-
14:00

14.00-
15:30

16.00-
17:00

17.15

18.00

Organizatorzy obchodów Współorganizatorzy Partnerzy 

             Para�ia pw.
     św. Piotra i Pawła
              w Pucku   

wiecej informacji: www.zaslubiny.miastopuck.pl

12.30-
12.45

„Teraz wolne przed nami światy i wol-
ne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzi-
siaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białe-
go Orła, cały świat stoi mu otworem” Gen. 
J. Haller, 1920.

– Generał Józef Haller stanął nad 
bałtyckim brzegiem 10 lutego 1920 roku, 
rzucając w  Pucku w  morską toń sym-
boliczny pierścień – wspomina Marcin 
Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – To wy-
darzenie przywróciło Polsce dostęp do 
morza i  otworzyło okno na cały świat. 
Pragniemy, w  setną rocznicę Zaślubin 
Polski z morzem, podkreślić naszą więź 
z Bałtykiem, wspomnieć historię pierw-
szych szyprów rewskich szkut tworzą-
cych podwaliny przyszłej floty handlo-
wej i  przywołać patriotycznego ducha, 
który od wieków cechuje naszą gminę 
i całe Pomorze.

Uroczystości patriotyczne rozpocz-
ną się o godzinie 8 na rewskim szperku. 
– W  miejscu symbolicznym, przy udziale 
samorządowców, Orkiestry Dętej Gmi-
ny Kosakowo, lokalnych stowarzyszeń 
i działaczy oraz potomków szyprów, któ-
rzy jako pierwsi podnieśli polską banderę 
na swoich szkutach, powrócimy do wyda-
rzeń sprzed stu lat, które na trwałe przy-
wróciły naszej Ojczyźnie dostęp do mo-
rza – zaprasza Wójt Gminy Kosakowo.

Powrót Polski nad Bałtyk gmina Kosakowo upamiętni uroczystością patriotyczną na rewskim szperku oraz medalem 
wybitym z okazji 100 – lecia Zaślubin Polski z morzem.

Staniemy nad morskim brzegiem w 100-lecie zaślubin
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RADA GMINY KOSAKOWO

O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w wykonaniu uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr LI/135/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 
lutego 2018 r. ;

Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o  ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego części obrębu Pogórze w gminie Kosakowo w rejonie ulicy Derdowskiego.
Projekt planu udostępniony będzie wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko i  uzasadnieniem w  dniach od 

03.02.2020 r. do 28.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzi-
nach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. o godz.16.00. 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo (I piętro). 

Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020 r. 

Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w spra-
wie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu można 
zapoznać się z ze zgromadzoną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, prognozą oddziaływania na środowisko do planu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i  Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planów na śro-
dowisko, mogą składać do w/w  dokumentacji uwagi i  wnioski, które mogą być wnoszone: w  formie pisemnej do Wójta 
Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-ma-
il: planowanie@kosakowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowi-

sko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.

Wójt Gminy Kosakowo
 Marcin Majek 

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl 

1. Uchwała Nr XXIII/166/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 
grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
2. Uchwała Nr XXIII/167/2019 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 12 grudnia 2019 roku w  sprawie: zmiany Uchwały Nr 
XXXIII/98/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 grudnia 2016 

roku w  sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury 
pod nazwą „Kosakowskiego Centrum Kultury.
3. Uchwała Nr XXIII/168/2019 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 12 
grudnia 2019 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Kosakowo do 
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
– edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowe-
go Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

1. Uchwała Nr XXIV/169/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 
grudnia 2019 roku w sprawie: wieloletniej prognozy finanso-
wej gminy Kosakowo na lata 2020-2027;
2. Uchwała Nr XXIV/170/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
18 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy 
Kosakowo na rok 2020;

Uchwały podjęte podczas XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 12 grudnia 2019 r.

Uchwały podjęte podczas XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 18 grudnia 2019 r.
3. Uchwała Nr XXIV/171/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 
grudnia 2019 roku w sprawie: wspólnego wykonania koncep-
cji budowy tzw. Drogi Trzech Powiatów;
4. Uchwała Nr XXIV/172/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
18 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w Gminie Kosakowo na rok szkolny 2019/2020.

OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIE
O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Stosownie do art.17 p.1 ustawy z  dnia 27 marca 2003r. 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 XXII/153/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpie-

nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 71/19, 71/25 i 71/26 obręb Pogórze 
gm. Kosakowo, przy ul. Tadeusza Kościuszki; 

- o podjęciu przez Radę Gminy Kosakowo uchwały Nr XXII/154/2019 o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego działki nr 36/62 obręb Pogórze, gmina Kosakowo, przy ul. Tadeusza Różewicza; 

oraz zawiadamia o  rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów 
miejscowych.

Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne mogą zgłaszać wnioski do w/w  projektów, w terminie do 
dnia 24.02.2020 r.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 
69, lub osobiście 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 fizycz-

nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Celem 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 Gminy 
Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Kosakowo za zaangażowanie i udział w konsultacjach społecznych dotyczą-
cych zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy Kosakowo.

Obowiązkiem Gminy, zgodnie z art. 39 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019 r. poz. 1148 ze 
zm.) jest ustalenie sieci szkół w sposób umożliwiający wszystkim uczniom spełnienie obowiązku szkolnego.

Wyrażane podczas konsultacji społecznych w  różnych formach opinie mieszkańców potwierdzają, iż przedstawione 
przez Gminę propozycje zmian w granicach obwodów poszczególnych szkół podstawowych spotkały się w znaczącym stop-
niu ze zrozumieniem i akceptacją społeczną.

Negatywne opinie nie dotyczyły bezpośrednio kwestii zmiany w granicach obwodów poszczególnych szkół, lecz rozbież-
nych oczekiwań rodziców w sprawie dalszej kontynuacji nauki przez uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Pogórzu, 
w budynku po dawnym gimnazjum. 

Propozycje Państwa zostaną rozważone w przygotowywanym projekcie uchwały i rekomendowane radnym gminy Ko-
sakowo.

z-ca Wójta Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki
Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy Kosako-

wo znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Kosakowo: BIP/Urząd Gminy/Referat ds. Oświaty/Ogłoszenia.

Stanowisko Wójta Gminy Kosakowo w sprawie zmian w granicach  
obwodów publicznych szkól podstawowych na obszarze gminy Kosakowo

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie
skład: Sławomir Chyła – przewodniczący komisji, tel. 692 943 433
 Członkowie: Wiktoria Śliwińska, Tadeusz Kostyła, Zbigniew Zabrocki, Alicja Tocke, Maria Prętkowska

Komisja pozostaje do dyspozycji mieszkańców w ostatnią sobotę każdego miesiąca (grudzień przedostatnia) w godzi-
nach 9:00-11:00 w gabinecie GKPiRPA w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b (wejście od strony podwórka, za Biblioteką, przy po-
mieszczeniu Straży Gminnej).

Harmonogram dyżurów na rok 2020: 25.01; 29.02; 29.03; 25.04; 30.05; 27.06; 25.07; 29.08; 26.09; 31.10; 28.11; 19.12.
Z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie można się również kontaktować 

drogą mailową oraz telefoniczną. 
e-mail: komisja@kosakowo.pl; tel.: 692 943 433
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Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1a ustawy o Karcie Dużej Rodziny:

- Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy: 
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna  

i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo 
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna  

i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r.,  

nie ponosi opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1a ustawy, jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej  
przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,56 zł.

PKS-em 667 do Pucka

przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone za-
gadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój 
działalności gospodarczej.
W programie spotkania omówienie m.in. 
•	 dotacje,	pożyczki	oraz	poręczenia	na	budowę,	 rozbudowę,	

maszyny, urządzenia w  ramach dostępnych programów 
unijnych;

•	 dotacje	 na	 uzbrojenie	 terenu,	 wybudowanie	 zakładu	 lub	
obiektu magazynowego;

•	 bezpłatne	szkolenia/kursy	dla	przedsiębiorców	i ich	pracow-
ników;

•	 dotacje	na	sprzedaż	produktów	i usług	na	rynki	zagraniczne;
•	 wsparcie	na	stworzenie	stanowisk	pracy;
•	 możliwości	zatrudnienia	cudzoziemców;
•	 indywidualne	konsultacje	ze	specjalistą	ds.	funduszy	UE.

Uwaga: obowiązują zapisy:  
tel. 58 32-33-106; e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu
Więcej: https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci-pi-fe-w
-gdansku-i-slupsku?tresc=14949

Znajdź najbliższy 
Punkt Informacyjny:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Punkt Informacyjny  
Funduszy Europejskich 

zaprasza na: 

Gdzie:

Kontakt do organizatora:

Kiedy:

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności

Spotkanie Informacyjne:
„

Fundusze Europejskie 
dla mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw”

Przedsiębiorco skorzystaj! 

12 lutego 2020 r.
godz. 10:00 - 13:00 

Urząd Gminy w Kosakowie
ul. Żeromskiego  69 
81-198 Kosakowo
I p. sala Rady Gminy

Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Gdańsku
tel.: (58) 32 33 106
e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu

667 PUCK - MRZEZINO - KOSAKOWO - POGÓRZE
Rozkład jazdy ważny od 1.01.2020 r.

Kierunek: POGÓRZE ODJAZDY w DNI POWSZEDNIE (pn-pt, oprócz świąt):
Przystanek: Km
PUCK, DWORZEC AUTOBUSOWY 0 6:20 8:00 11:30 14:50 16:10
CELBÓWKO 2 6:23 8:03 11:33 14:53 16:13
BŁĄDZIKOWO MAŁE 3 6:25 8:05 11:35 14:55 16:15
ŻELISTRZEWO, ŻYTNIA 4 6:26 8:06 11:36 14:56 16:16
ŻELISTRZEWO 5 6:28 8:08 11:38 14:58 16:18
SMOLNO, SŁONECZNA 6 6:30 8:10 11:40 15:00 16:20
SMOLNO, MŁYŃSKA 7 6:31 8:11 11:41 15:01 16:21
SMOLNO, JANTAROWA 7 6:32 8:12 11:42 15:02 6:22
MRZEZINO, AKACJOWA 8 6:33 8:13 11:43 15:03 16:23
MRZEZINO 9 6:34 8:14 11:44 15:04 16:24
KOSAKOWO - CMENTARZ - BRAMA GŁ. 17 6:44 8:24 11:54 15:14 16:34
KOSAKOWO, WRZOSOWA 19 6:46 8:26 11:56 15:16 16:36
KOSAKOWO, RONDO 19 6:47 8:27 11:57 15:17 16:37
KOSAKOWO 19 6:48 8:28 11:58 15:18 16:38
KOSAKOWO, GIMNAZJUM 20 6:49 8:29 11:59 15:19 16:39
POGÓRZE, RÓŻEWICZA 21 6:50 8:30 12:00 15:20 16:40
POGÓRZE, DABKA 21 6:51 8:31 12:01 15:21 16:41
POGÓRZE, PUŁASKIEGO 22 6:52 8:32 12:02 15:22 16:42
POGÓRZE - POGÓRZE GÓRNE 22 6:53 8:33 12:03 15:23 16:43

667 POGÓRZE - KOSAKOWO - MRZEZINO - PUCK
Rozkład jazdy ważny od 1.01.2020 r.

Kierunek: PUCK ODJAZDY w DNI POWSZEDNIE (pn-pt, oprócz świąt):
Przystanek: Km
POGÓRZE - POGÓRZE GÓRNE 0 7:00 8:40 12:10 15:30 17:00
POGÓRZE, PUŁASKIEGO 0 7:01 8:41 12:11 15:31 17:01
POGÓRZE, DABKA 1 7:02 8:42 12:12 15:32 17:02
POGÓRZE, RÓŻEWICZA 1 7:03 8:43 12:13 15:33 17:03
KOSAKOWO, GIMNAZJUM 2 7:04 8:44 12:14 15:34 17:04
KOSAKOWO 3 7:05 8:45 12:15 15:35 17:05
KOSAKOWO, RONDO 3 7:06 8:46 12:16 15:36 17:06
KOSAKOWO, WRZOSOWA 3 7:07 8:47 12:17 15:37 17:07
KOSAKOWO - CMENTARZ - BRAMA GŁ. 5 7:09 8:49 12:19 15:39 17:09
MRZEZINO 13 7:19 8:59 12:29 15:49 17:19
MRZEZINO, AKACJOWA 14 7:20 9:00 12:30 15:50 17:20
SMOLNO, JANTAROWA 15 7:21 9:01 12:31 15:51 17:21
SMOLNO, MŁYŃSKA 15 7:22 9:02 12:32 15:52 17:22
SMOLNO, SŁONECZNA 16 7:24 9:04 12:34 15:54 17:24
ŻELISTRZEWO 17 7:26 9:06 12:36 15:56 17:26
ŻELISTRZEWO, ŻYTNIA 18 7:28 9:08 12:38 15:58 17:28
BŁĄDZIKOWO MAŁE 19 7:29 9:09 12:39 15:59 17:29
CELBÓWKO 20 7:31 9:11 12:41 16:01 17:31
PUCK, DWORZEC AUTOBUSOWY 22 7:34 9:14 12:44 16:04 17:34

Lokalny Punkt Informacyjny  
Funduszy Europejskich  

w Gdańsku zaprasza
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STRAŻ GMINNA – aktualizacja rewirów

Kosakowo, ul. Fiołkowa 2C
Kontakt: (58) 732-50-11, 606 – 731 -985 

KOMENDANT Wojciech Krupiński, Tel. 606-428-652

REWIROWI:
STARSZY INSPEKTOR Mariusz Dzwonkowski  
REWIR: Mosty, Dębogórze, Mechelinki
INSPEKTOR Zbigniew Zabrocki  
REWIR: Kosakowo, Rewa, Pierwoszyno 
MŁ. INSPEKTOR Bartosz Piernicki REWIR: Suchy Dwór, 
Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Pogórze
STARSZY STRAŻNIK Agnieszka Bachorska

Po godzinach pracy Straży Gminnej w Kosakowie 
w sprawach pilnych, należy dzwonić na nr: 112  
lub (58) 679-13-97 Komisariat Policji w Kosakowie  
lub (58) 674-52-22 Komenda Powiatowa Policji w Pucku.

Rozpoczęte we wrześniu ubiegłego roku badania Zatoki 
Puckiej, które prowadzi Morski Instytut Rybacki -Państwowy 
Instytut Badawczy, mają na celu określenie stanu środowi-
ska morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników 
istotnych dla rybołówstwa. Program badań przewiduje blisko 
trzyletnie prace, które zakończą się w 2021 roku, a o pierw-
szych efektach podjętych działań, naukowcy poinformowali 
podczas otwartego spotkania, 19 grudnia, w Pierwoszynie.

Tematem otwartego spotkania, które odbyło się 19 grud-
nia ub. roku w  sali Kosakowskiego Centrum Kultury w  Pier-
woszynie, była prezentacja wyników raportu z  “Programu 
badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym 
uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w  la-
tach 2019-2021” wykonywanych w 2019 roku.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele 
wielu środowisk związanych zawodowo i społecznie z szeroko 
rozumianą Zatoką Pucką, samorządowcy, pracownicy Mini-
sterstwa Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlą-
dowej, przedstawiciele lokalnych grup rybackich, 
przetwórcy, członkowie organizacji i stowarzyszeń 
ekologicznych, mieszkańcy powiatu puckiego, 
a  także wszyscy, dla których dobro środowiska 
morskiego Zatoki Puckiej jest ważnym zagadnie-
niem.

Punktualnie o godzinie 12, sala KCK w Pierwo-
szynie zapełniła się licznie zebranymi uczestnika-
mi, wszystkich przybyłych gości przywitał Zastęp-
ca Wójta Gminy Kosakowo, Marcin Kopitzki oraz 
dr Piotr Margoński, Dyrektor MIR – PIB. Spotkanie 
pozwoliło poznać pierwsze efekty prowadzonych 
badań, na podstawie prezentacji na poniższe te-
maty:
•	 „Zewnętrzne	objawy	chorobowe	u ryb	z połu-

dniowego	Bałtyku”
•	 „Omówienie	 wyników	 projektu	 badawczego	

–	raportu	z Programu	badań	w zakresie	poziomów	zanie-
czyszczeń”

•	 „Prezentacja	 wyników	 projektu	 badawczego	 –	 raportu	
z Programu	badań	w odniesieniu	do	toksyczności	osadów”

•	 „Wstępna	informacja	dotycząca	poboru	próbek	bentosu”
•	 „Omówienie	 obserwacji	 połowów	 komercyjnych	 (rybac-

kich)	i rejsów	badawczych	wykonanych	w ramach	projektu	
badawczego”
Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji w  oparciu 

o  prezentowane efekty badań oraz metodologię i  harmono-
gram działań zaplanowanych na następne dwa lata. Kolejne 
spotkania informacyjne będą organizowane w  2020 i  2021 
roku, w ten sposób śledzić będzie można postęp prac badaw-
czych i poznawać stan środowiska morskiego Zatoki Puckiej.

Podsumowanie dotychczasowych prac badawczych znaj-
duje się na stronie internetowej: www.zatokapucka.mir.gdy-
nia.pl w zakładce „wyniki”.

Naukowcy z MIR-PIB badają Zatokę Pucką
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Ogrzewanie
  Zalecana temperatura dla pokoi dziennych to 20°C, dla 
sypialni, podczas gdy śpimy, to 18°C, dla łazienki 24°C 

  Ograniczenie ogrzewania na czas nieobecności w domu 

  Kaloryfery/Grzejniki

  regulacja temperatur w pomieszczeniach przy użyciu 
zaworów termostatycznych na kaloryferach 

  dbanie o to aby kaloryfery były odsłonięte 

  odpowietrzanie kaloryferów, żeby sprawnie 
funkcjonowały

  zamontowanie ekranów zagrzejnikowych z materiału 
izolacyjnego za kaloryferami 

  Prawidłowe wietrzenie pomieszczeń: kilka razy dziennie, 
krótko i intensywnie przy szeroko otwartych oknach 
i zakręconych kaloryferach 

  Sprawdzenie i wyregulowanie domykalności okien oraz 
uszczelnienie okien

  Ograniczenie wykorzystania dodatkowych, przenośnych 
grzejników 

Oświetlenie
  Wyłączanie zbędnego oświetlenia 

  Korzystanie jak najdłużej ze światła dziennego

  Regularne czyszczenie lamp i opraw oświetleniowych 

  Wymiana żarówek na energooszczędne – LEDy 
i świetlówki energooszczędne

  Zastosowanie czujników ruchu przy oświetleniu 
zewnętrznym

Poradnik oszczędzania
ych

Jak zmniejszyć rachunki  
   za ogrzewanie, oświetlenie,  
       energię elektryczną i wodę?

Poradnik oszczędzania
ych

Jak zmniejszyć rachunki  
   za ogrzewanie, oświetlenie,  
       energię elektryczną i wodę?

Energia elektryczna
  Dopasowanie taryf energii elektrycznej 
do własnego stylu życia – raz na 12 miesięcy można 
zmienić taryfę np. G11 na G12 
lub G12 w

  Wyłączanie z gniazdka urządzeń podczas dłuższych 
okresów ich bezczynności

  Nie pozostawianie urządzeń w trybie czuwania stand-by 

  Prawidłowe korzystanie z urządzeń i ich systematyczna konserwacja

  Wykorzystanie trybów umożliwiających ograniczenie zużycia energii

  Gotowanie

  gotowanie w czajniku tylko tyle wody, ile jest nam aktualnie potrzebne

  gotowanie pod pokrywką 

  Lodówka i chłodziarko-zamrażarka są urządzeniami elektrycznymi, 
które pochłaniają dużo energii elektrycznej w gospodarstwie domowym

  utrzymywanie czystości w lodówce oraz regularne jej rozmrażanie

  nie otwieranie lodówki bez potrzeby 

  wkładanie do lodówki tylko chłodnych potraw

  Pranie

  rezygnowanie z prania w wysokich temperaturach 
i prania wstępnego 

  włączanie pralki tylko wtedy, kiedy jest pełna

Woda
  Dokładne zakręcanie kranów po użyciu

  Natychmiastowe usuwanie wszelkich awarii, 
cieknących kranów, spłuczek

  Stosowanie urządzeń zmniejszających ilość zużywanej wody i energii: 

  najprostszym i najtańszym rozwiązaniem są perlatory nakładane 
na kran, tzw. sitka, które ograniczają wypływ wody

  baterie jednouchwytowe z ogranicznikami wypływu

  baterie termostatyczne z regulacją ręczną lub elektroniczną

  toaleta z dzieloną spłuczką

  Zaizolowanie rur doprowadzających ciepłą wodę 
oraz zasobnika ciepłej wody

  Korzystanie z prysznica zamiast kąpieli w wannie 

  utrzymywanie czystości w lodówce oraz regularne jej rozmrażanie

  wkładanie do lodówki tylko chłodnych potraw

  rezygnowanie z prania w wysokich temperaturach 

  Stosowanie urządzeń zmniejszających ilość zużywanej wody i energii: 

  najprostszym i najtańszym rozwiązaniem są perlatory nakładane 
na kran, tzw. sitka, które ograniczają wypływ wody

G M I N A  K O S A K O W O
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Poradnik oszczędzania
ych

Jak zmniejszyć rachunki  
   za ogrzewanie, oświetlenie,  
       energię elektryczną i wodę?

Gmina Kosakowo ogłosiła przetarg pt. „Budowa i  prze-
budowa ulic Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza w m. 
Pogórze – zadanie II”, które będzie kontynuacją pierwszego 
etapu zakończonej niedawno budowy ulicy Kościuszki. Ta 
ważna dla wielu mieszkańców Pogórza inwestycja drogowa 
ma usprawnić komunikację w najbardziej dynamicznie roz-
wijającej się części miejscowości. 

– Nasza gmina otrzymała pokaźne dofinansowanie z  Fun-
duszu Dróg Samorządowych na zakończenie budowy ulicy Ko-
ściuszki oraz części ulicy Czarnieckiego i  Czechowicza w  Po-
górzu – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Kwota 
ponad 3 milionów złotych dotacji umożliwia nam zaplanowanie 
wszystkich niezbędnych prac, tak aby komunikacja w  najbar-
dziej dynamicznie rozwijającej się części całej gminy Kosakowo, 
była na wysokim poziomie komfortu oraz bezpieczeństwa.

Co przewidziano w  ramach realizacji zadania? Po pierw-
sze, wyłoniony w  przetargu wykonawca wybuduje około 400 
metrów ulicy Kościuszki wraz z  towarzyszącą infrastrukturą 
(oświetlenie, chodniki, droga rowerowa oraz oświetlenie). Tym 
samym cała ulica Kościuszki w  jednolitej jakości połączy uli-

Prawdziwe oblężenie przeżył budynek w  Rewie przy ul. 
Morskiej 56 w czwartek 23 stycznia br. Takiego zaintereso-
wania nikt się nie spodziewał. Twierdza została zdobyta – 
odtąd będzie to centrum życia społecznego nieco starszych 
nastolatków (+55) z gminy Kosakowo. 

Spotkanie przebiegło w  niezwykle sympatycznej atmosfe-
rze. Po krótkim otwarciu, którego dokonał Wójt Gminy Marcin 
Majek w  towarzystwie zastępcy Marcina Kopitzkiego i  przed-
stawieniu nowo powołanego pełnomocnika ds. seniorów, pana 
Karola Dettlaffa, był czas na prezentację konkretnych zamie-
rzeń, a  później dyskusje w  mniejszych gronach przy kawie 
i  pysznym cieście oraz wypełnienie ankiet, w  których można 
było wpisać swoje oczekiwania. A na koniec – wesołe karaoke 
przy gitarowym akompaniamencie niezawodnego pana Zdzi-
sława Urli. Naprzód, drogie Seniorki, drodzy Seniorzy, działamy! 

Od 27 stycznia br. zapraszamy do budynku w Rewie na spo-
tkania przy kawie, w godzinach: 
 Pon. 10.00-15.00 Śr. 10.00-15.00
 Wt. 10.00-15.00 Czw. 14.00 – 19.00

Zachęcamy do odwiedzin, jak również wypełniania ankiet 
(dostępnych w budynku w Rewie, w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Gminy Kosakowo oraz na naszej stronie internetowej). 
Z zajęciami ruchowymi, językowymi i hobbistycznymi ruszamy 
od 3 lutego. Raz w tygodniu zapraszać będziemy na karaoke, 
raz w  miesiącu na zabawę taneczną w  kosakowskiej Checzy 
lub Domu Kaszubskim w Dębogórzu. 
Kontakt: 
Pełnomocnik  
ds. seniorów  
i współpracy  
z zagranicą 
Karol	Dettlaff
ul. Morska 56, Rewa
tel. 604 948 363 
www.senior.kosakowo.pl 

cę Derdowskiego z ulicą płk. Dąbka. Ponadto, zmiany czekają 
odcinki ulic Czarnieckiego i Czechowicza, na łącznej długości 
około 200 metrów, co mieszkańcy odczują przede wszystkim 
w płynności ruchu i jakości nowych ulic i chodników. Wszystkie 
zaplanowane prace powinny zakończyć się w pierwszej poło-
wie bieżącego roku.

Inauguracyjne spotkanie senioralne

Kto wybuduje ul. Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza w Pogórzu

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z TERENU GMINY KOSAKOWO

14 MARCA 2020 ROKU - SOBOTA 
(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI;  

KAZIMIERZ,MECHELINKI)

21 MARCA 2020 ROKU - SOBOTA 
(POGÓRZE; SUCHY DWÓR;  

DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE)

28 MARCA 2020 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!

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! 



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 2/20208

Pomaganie jest dziecinnie proste! Takim hasłem zachę-
cał Jurek Owsiak do pomocy najmłodszym, potrzebującym 
nowoczesnego sprzętu medycyny zabiegowej. 28. finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami, a w sztabie 
Kosakowo dla Orkiestry na koncie mamy aż 40 tysięcy zło-
tych! Dziękujemy za wielkie serca wszystkim mieszkańcom, 
którzy podczas ubiegłej niedzieli, 12 stycznia, w  Suchym 
Dworze bawili się, śpiewali i tańczyli, ale przede wszystkim 
włączyli się w falę pomocy dla chorych dzieci.

- To była niedziela pełna wrażeń i samych pozytywnych emo-
cji – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – W  sztabie 
WOŚP Kosakowo dla Orkiestry, zlokalizowanym w Suchym Dwo-
rze na terenie Jaworowego Klubu Sportowego, spędziliśmy fan-
tastyczne popołudnie i  wieczór, wypełnione muzyką i  zabawą 
dla młodszych i  starszych. Zagraliśmy dla dzieci razem z  Jur-
kiem Owsiakiem, a podsumowanie akcji wygląda imponująco – 
mamy na koncie 40 tysięcy złotych. Chcę podziękować wszyst-
kim mieszkańcom, którzy licznie przybyli na 28. finał WOŚP, 
gratuluję organizatorom, artystom występującym na scenie 
oraz trenerom za ciekawe pokazy, a  także wszystkim, którzy 
włączyli się charytatywnie w akcję pomocy dla chorych dzieci.

Sztab Kosakowo Dla Orkiestry w  tym roku zorganizowany 
został przez Jaworowy Klub Sportowy oraz Kosakowskie Cen-
trum Kultury, pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo. W od-
różnieniu od ubiegłego roku, organizatorzy uzyskali możliwość 
utworzenia własnego sztabu WOŚP, dlatego po raz pierw-
szy gmina Kosakowo samodzielnie zagrała z  Orkiestrą Jurka 
Owsiaka.

W  niedzielę, 12 stycznia finał wystartował o  godzinie 15. 
Scena w hali Jaworowego Klubu Sportowego gościła kolejno 
zespoły i solistów. Byli aktorzy z Teatru Komedii Valldal z Gdy-

W dniach 13-15 grudnia 2019 roku odbył się „XIV Festi-
wal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej” zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Mo-
rzanie”. 

W  trzech koncertach, które miały miejsce w Pucku, Sta-
rzynie i Pierwoszynie udział wzięło 8 chórów. Każdy z chórów 
otrzymał dyplom i srebrną statuetkę z gwiazdą betlejemską. 
Na koncercie galowym Jury ogłosiło wyniki zmagań. Pierw-
sze miejsce zdobył zespół „Kosakowianie” pod kierownictwem 
muzycznym Tadeusza Korthalsa, II miejsce -zespół „Nado-

ni, Młode Talenty, kabaret Papa Kaśki. Orkiestra Dęta Gminy 
Kosakowo zagrała oficjalny hymn WOŚP, a o regionalne akcen-
ty zadbały Zespół Kosakowianie i  Chór Morzanie. Mocniejsze 
brzmienia zaprezentowały zespoły Mozaika, Reymond oraz 
Czytała Krystyna Czubówna, a solowy występ Ani Wolnej wpra-
wił publiczność w melancholijny nastrój.

Równocześnie, cała hala przepełniona była animacjami dla 
najmłodszych. Dzieci rysowały orkiestrowe serduszka, grały 
i bawiły się, odwiedzały strefę czytelniczą Biblioteki Publicz-
nej Gminy Kosakowo, puszczały baloniki napełnione helem.

Pokazy zumby oraz sztuk walki w wykonaniu klubów judo, 
karate i krav magi rozruszały uczestników i zachęcały do ak-
tywności fizycznej. O zdrowie można było też zadbać w punk-
tach medycznych, oferujących podstawowe badania pod opie-
ką pielęgniarek.

Nie mogło zabraknąć punktów gastronomicznych, które 
oferowały ciepłe i zimne przekąski, były ciasta, domowy chleb 
ze smalcem, oczywiście kawa i herbata. 

Najważniejsze było kwestowanie na rzecz Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Datki trafiały do puszek wolonta-
riuszy, pochodziły z opłat za wszystkie oferowane poczęstun-
ki oraz za przedmioty kupowane w  sklepiku WOŚP, a  także 
z  zabawy „kto da więcej”, gdzie wiele przekazanych cennych 
przedmiotów zmieniło właścicieli za pokaźne kwoty złotówek. 

Kulminacyjnym punktem 28. finału WOŚP Kosakowo dla 
Orkiestry był koncert Tymona Tymańskiego z zespołem, który 
wykonał utwory Grzegorza Ciechowskiego, a punktualnie o 20, 
nad gminą Kosakowo rozbłysło Światełko do Nieba. W podzię-
kowaniu za wielkie serca wszystkich uczestników finału, przed 
powrotem do domów, każdy poczęstował się okazałym tortem 
w kształcie czerwonego logo WOŚP.

lanie” – kierownik artystyczny – Ilona Kowalczyk, III miejsce 
– chór „Miriam” z Gdyni – dyrygent Gabriela Grygier Bagińska. 
Festiwal tradycyjnie zakończył się wspólnym odśpiewaniem 
kolędy „Cicha noc”.

Dziękuję wszystkim chórom i  zespołom za udział i  zapra-
szam na następne muzyczne spotkania. Panu Dyrygentowi 
chóru „Morzanie”, Zarządowi, działającemu w okrojonym skła-
dzie i  członkom chóru dziękuję za oddanie i  zaangażowanie 
w organizację Festiwalu.

Hildegarda Skurczyńska – prezes Stowarzyszenia

Dziękujemy, że tak pięknie zagraliście z WOŚP

„XIV Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej”
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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

7 grudnia odbyła się Zabawa Mikołajkowa w  Centrum 
Sportowym w Kosakowie zorganizowana przez Wójta Gminy 
Marcina Majek oraz Kosakowskie Centrum Kultury. 

Na licznie przybyłe dzieci czekało moc atrakcji i niespodzia-
nek. Milusińscy mogli skorzystać z dmuchanego placu zabaw, 
tańczyć i bawić się z animatorami oraz wziąć udział w licznych 
konkursach z nagrodami. Nie lada atrakcją był warsztat malo-
wania i zdobienia pierniczków. Własnoręcznie ozdobione przez 
dzieci ciastka były pakowane i każdy mógł zabrać je ze sobą. 

Przygotowane również były liczne zabawy językowe i kon-
kursy z  Leonardo School, a  dla najmłodszych specjalna kre-
atywna strefa, gdzie odbywały się różne konkursy, animacje 
oraz malowanie buziek. Podczas Zabawy Mikołajkowej dzieci 
nie musiały wyczekiwać na Świętego Mikołaja, bo bawiły się 
z  nim od samego początku. Zwieńczeniem niesamowitego 
wieczoru było rozdanie drobnych upominków i  owoców dla 

każdego uczestnika imprezy. Organizator zadbał też o  rodzi-
ców. Stworzyliśmy dla nich strefę ze stoiskami takimi jak: 
kosmetyczne, promujące zdrowy tryb życia i sponsorskie. Wy-
darzenie miało również charakter charytatywny. Hospicjum 
Dziecięce Bursztynowa Przystań zbierało datki do puszki na 
rzecz podopiecznych. Gościła miła i sympatyczna atmosfera. 
Zapraszamy za rok!
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom:
OPEC – producent i  dostawca ciepła na terenie Gdyni, Rumi, 
Wejherowa i części gminy Kosakowo;
PGE Energia Ciepła – największy na Pomorzu producent ciepła 
i energii elektrycznej, właściciel elektrociepłowni w Gdańsku 
i Gdyni;
Stena Line – organizator „Mikołajek na morzu” i innych rejsów 
rodzinnychŁukasz Miotke – darczyńca choinek;
Oriflame, Avon, Forever.

Zabawa Mikołajkowa
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14 grudnia 2019 r. Kosakowskie Centrum Kultury zorgani-
zowało po raz pierwszy w swojej działalności Jarmark Świą-
teczny, pod patronatem Wójta Gminy Marcina Majek. 

Jarmark wraz z Mikołajkami i konkursem na kartkę i ozdo-
bę świąteczną wprowadził mieszkańców naszej małej spo-
łeczności w  klimat zbliżających się świąt. Podczas wydarze-
nia można było kupić upominki dla najbliższych, począwszy 
od biżuterii artystycznej, toreb, torebek, domowych, świec, 
migoczących aniołków, poduszeczek, po prace znamienitych 
artystów naszej gminy i wiele wiele innych ciekawych rzeczy. 

Kupującym towarzyszył świąteczny program artystyczny, 
który uczynił zakupy jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Można było 
usłyszeć pięknie wykonane utwory w klimacie Bożonarodzenio-
wym przez Orkiestrę Dętą Gminy Kosakowo pod batutą kapel-
mistrza Zbigniewa Kostrzewskiego, barwny Chóru Morzanie 
pod dyrygenturą Pawła Nodzaka, recital Ani Bladowskiej wraz 
z Dariuszem Klawig ku zaskoczeniu wszystkich Dyrektora Ko-
sakowskiego Centrum Kultury Konrada Józefa Grygowskiego 
(trąbka) przy akompaniamencie utalentowanego młodego ar-
tysty Tomasza Hrycza – instruktora zajęć muzycznych w KCK. 
Również wystąpili młodzi aktorzy z Teatru Młodzieżowego Gmi-
ny Kosakowo przygotowani przez instruktora Lidię Mikulską. 
Kiedy dorośli szukali i wybierali upominki, dla najmłodszych były 

zorganizowane ciekawe warsztaty w  tematyce zimowo-świą-
tecznej, których zwieńczeniem były przepięknie wykonane pra-
ce i dyplomy za uczestnictwo. Można było również skorzystać 
z ciekawej oferty firmy kosmetycznej Oriflame, która propono-
wała przybyłym paniom warsztaty pielęgnacyjne SPA dla dłoni. 
Ważnym akcentem Jarmarku było stoisko Hospicjum dla dzieci 
Bursztynowa Przystań, które zbierało środki dla podopiecz-
nych. Duży wkład w  zbiórkę miały harcerki z  13 Kosakowskiej 
Drużyny „Chata” im. Krystyny Krahelskiej, które wydawały do-
mowe ciasta w zamian za drobną opłatą do puszki. Można było 
również wypić gorącą kawę i herbatkę. W czasie trwania Jar-
marku zostały ogłoszone wyniki konkursu na kartkę i  ozdobę 
świąteczną. Na najwyżej ocenionych czekały atrakcyjne nagro-
dy zarówno dla dzieci, jak i dorosłych m.in. vouchery do empik
-u oraz nagroda główna rejs promem Stena Line do Karlskrony.

Wszystkim zarówno wystawcom, artystom, sponsorowi 
nagrody głównej Stena Lina, państwu Sylwii i  Darkowi Lie-
ske, bardzo dziękujemy za pomoc i ogromny wkład w Jarmark 
Świąteczny. Z  uwagi na zainteresowanie i  liczne odzewy od 
mieszkańców podobne przedsięwzięcia będą kontynuowane. 
Niewykluczone, że spotkamy się już przed Wielkanocą. Za-
chęcamy do śledzenia naszej strony, facebooka i ogłoszeń na 
tablicach informacyjnych.

Pierwszy Jarmark Świateczny w KCK
KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY
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Zapraszamy serdecznie dzieci od 6 do 10 roku życia na 
zajęcia Crafts for Kids z  językiem angielskim połączone 
z  elementami plastyki i  sztuki użytkowej. Domu Kaszubski 
w Dębogórzu ul. Pomorska 18 w  poniedziałki w godz. 17:00- 
18:00. Czeka na was moc kreatywnych zajęć, a  wszystko to 
z  językiem angielskim. W  trakcie godzinnego spotkania po-
znacie zwroty i  wyrażenia związane z  szeroko pojętą sztuką 
plastyczną jak i  codzienny język angielski. Każde spotkanie 
poświęcone jest innej tematyce, nawiązujące do kalendarza 
( święta, pory roku, wydarzenia itp. ) Ilość 
miejsc ograniczona – Obowiązują zapisy 
pod aldona@kulturakosakowo.pl. Opłata 
miesięczna 20 zł.

W  piątki godz. 17:00- 18:00 w  Pier-
woszynie ul. Kaszubska 11 przeniesiemy 
Was w świat bajek, baśni i legend z całe-
go świat w  trakcie zajęć pt. Fairy Tales 
from around the world. Warsztaty lite-
racko - kreatywne skierowane do dzieci 
od 7 do 11 roku życia. W trakcie spotkań 

uczestnicy nie tylko mają okazję przypomnieć sobie klasyki 
literatury dziecięcej, ale przede wszystkim poznają nieznane 
dotąd baśnie i legendy z różnych stron świata wszystko w ję-
zyku angielskim. Ilość miejsc ograniczona. (Grupa mała ze 
względu na element dydaktyczny). Obowiązują zapisy pod al-
dona@kulturakosakowo.pl. Opłata miesięczna 20 zł.

Dla seniorów (i  nie tylko), mamy ofertę językową Travel 
with English – Podróżuj z angielskim. Zajęcia w  poniedziałki 
w godz.12:30- 13:30 w Pierwoszynie ul. Kaszubska 11. Zajęcia 

skierowane są do osób, które mają pod-
stawy językowe, uczyły się kiedyś i chcą 
przypomnieć sobie i   udoskonalić swoje 
umiejętności. W trakcie godzinnego spo-
tkania uczestnicy poznają zwroty zwią-
zane z  podróżowaniem, szeroko pojętą 
turystyką jak i codzienny angielski, który 
stosujemy w trakcie zagranicznych woja-
ży. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują 
zapisy pod aldona@kulturakosakowo.pl. 
Opłat miesięczna 20 zł.

Zajęcia z językiem angielskim dla dzieci i dorosłych na rok 2020 
w Kosakowskim Centrum Kultury.

Uśmiechy na twarzach uczestników, prace plastyczne, 
gry integracyjne z  użyciem języka angielskiego, wycieczki, 
zapewniony posiłek regeneracyjny i  można by wymieniać 
bez końca atrakcje i  przygody w  jakich uczestniczyły dzie-
ciaki podczas Ferii z KCK. 

Tą krótką notką dziękujemy za wspólnie spędzony czas, 
a  bardziej obszerna relacja z  projektów w  Suchym Dworze, 
Pierwoszynie i  objazdowych: Winter English Project -Movie 
Magic, Czarodziejskie Bajki i  Z  muzyką przez świat w  kolej-
nym wydaniu biuletynu.

Ferie z KCK

Praca szuka człowieka
W związku ze zwiększoną działalnością kulturalną oraz 

rosnącą frekwencją podczas wydarzeń Kosakowskie Cen-
trum Kultury poszukuje zleceniobiorców do tzw. „pracy 
dorywczej”. Oferta idealna dla studentów, emerytów, osób 
z  niepełnosprawnością. Warunki niezbędne to: komuni-
katywność, nieposzlakowana opinia oraz dyspozycyjność 
przede wszystkim w weekendy. Mile widziane: doświadcze-
nie w podobnych zadaniach, obsługa komputera i smartfo-
nów, kurs KPP, kurs kierowania ruchem.

Podstawowe zadania to obsługa gości podczas spekta-
kli, kontrola biletów, obsługa artystów i garderób, obsługa 
szatni, dozorowanie wyjść ewakuacyjnych, obsługa parkin-
gu oraz inne czynności związane z obsługą spektakli i kon-
certów. Więcej informacji w KCK.

Warsztaty w KCK
Zachęcamy do zapisywania się na warsztaty muzycz-

ne (nauka gry na gitarze, ukulele i  pianinie/keybordzie). 
Planujemy utworzenie grupy zajęć wokalnych – prosimy 
o  informacje od osób zainteresowanych (dzieci, młodzież 
i dorośli). Od lutego kontynujemy zajęcia z programowania 
Minecraft. Szczegóły na naszej stronie kulturakosakowo.pl, 
facebooku i plakatach. 

Startujemy z zajęciami gry na 
akordeonie i stepowania

30 stycznia godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie orga-
nizacyjne. Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo 
w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszy-
nie ul. Kaszubska 11 oraz pod nr tel. 784 403 228. 

Zapisy: aldona@kulturakosakowo.pl

Biuro KCK czynne:
Wt-Cz	8.00-16.00		•		Pt	8.00-14.00

Poniedziałek	nieczynne
Do	zobaczenia
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4 stycznia 2020 r. na deskach sceny Kosakowskiego 
Centrum Kultury gościł zespół wokalno-instrumentalny Ar-
tes Ensemble. W karnawałowym nastroju w trakcie „Nowo-
rocznej Wiedeńskiej Gali operetki z  lampką szampana”, 2 
godzinnym widowiskiem popisowych arii z najsłynniejszych 
operetek i musicali, muzycznym toastem oraz feerią barw-
nych kostiumów, Kosakowskie Centrum Kultury rozpoczęło 
działalność kulturalną w „nowym” 2020 r.

Widowisko koncertowe w  wykonaniu śpiewaków opero-
wych i solistów instrumentalistów zachwyciło swą różnorod-
nością scenicznej akcji zebraną widownię. Ponad 120 osób 
podziwiało wirtuozowskie wykonania najsłynniejszych mu-
zycznych toastów świata takich jak „Więc pijmy na chwałę mi-
łości / Libiamo z opery „ La Traviata” czy „ Usta milczą dusza 
śpiewa” z operetki „ Wesoła wdówka”. Tego wieczoru nie mogło 
również zabraknąć takiego utworu jak „ Przetańczyć całą” noc 
z musicalu „My Fair Lady” czy też fragmenty z najsłynniejszej 
opery świata „Carmen” G.Bizeta. Spięte wartką narracją z żar-

W  minionym roku 24 grudnia w  Kosakowskim Centrum 
Kultury swój wigilijny stół znalazło siedem samotnych osób 
z  terenu gminy. Ta symboliczna kolacja i  stworzenie na-
miastki ciepła domowego ogniska nie byłaby możliwa gdyby 
nie wsparcie wielu osób. Po raz kolejny mieszkańcy udowod-
nili jak cudownie potrafią włączyć się w pomoc i dzielić do-
brem z innymi. 

Z całą drużyną KCK jesteśmy dumni, że możemy być czę-
ścią tak wspaniałej społeczności. Dlatego jeszcze raz dzię-
kujemy wszystkim osobom które podzieliły się przepysznymi 
wypiekami i  potrawami. Prosimy wybaczyć, że nie wymienię 
wszystkich z  nazwiska, ale po pierwsze nie wiem czy życzyli 
by sobie tego Państwo, a po drugie było Was tylu i często po-
magaliście tak spontanicznie z otwartym sercem, że jesteśmy 
pewni, że nasze podziękowania zawędrują wprost do Waszego 
ucha. Dziękujemy Wam mieszkańcy Gminy Kosakowo!

Nieocenioną pomocą w  dotarciu do potrzebujących był 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na czele z  kierownik – 
Małgorzatą Borek, którego ekipa zachęciła większość osób do 
tego, aby uczestniczyli w tym wydarzeniu. W podobne zadanie 
zaangażowali się sołtysi i  szczególne podziękowania dla soł-
tysa Rewy Jacka Henniga, oraz sołtysa Kazimierza Grzegorza 
Flatau.

Według wstępnie przygotowanej listy było zainteresowa-
nych około 20 osób z  tego tytułu na ostatnią chwilę potrze-
bowaliśmy wsparcia restauratorów, którzy z  życzliwością 

tem, dobrym humorem i pozytywną energią widowisko, wpro-
wadziło zebranych w szampański nastrój. Spektakl muzyczny 
podzielony na dwie części pozwolił w antrakcie zebranym go-
ściom złożyć sobie jeszcze raz życzenia w  nowym roku. Cały 
program artystyczny został przygotowany wzorem słynnych 
koncertów noworocznych organizowanych przez Filharmoni-
ków Wiedeńskich. 

Wspaniałe reakcje publiczności i kolejne bisy udowodniły, 
że wśród naszych odbiorców jest wielu melomanów, którzy 
z pewnością znajdą dla siebie podobne wydarzenia o których 
już teraz informujemy na łamach tego biuletynu, ale i na stro-
nach internetowych i facebooku. W Domu Kaszubskim w Dę-
bogórzu 25 lutego o  godz. 18.00 zespół wystąpi w  dwuoso-
bowym składzie Małgorzata Janaszek- wiolonczela i Andrzej 
Janaszek- fortepian z repertuarem tańców karnawałowych. 
Niewykluczone, że zespół Artes Ensemble zagości u nas po-
nownie już w  maju. Zapraszamy również na inne wydarzenia 
i warsztaty.

Koncert Noworoczny

Wigilia dla samotnych

w  ostatnim momencie dostarczyli tradycyjne potrawy. Dzię-
kujemy Restauracji Podkowa i Winnicy Nawrot.

Od samego początku w organizację i przygotowanie zaan-
gażowała się 13 Kosakowska Drużyna Harcerek „Chata” im. 
Krystyny Krahelskiej. Te dziewczyny na czele z  drużynową 
druhną Pauliną Blok są najpełniejszym obrazem największych 
harcerskich ideałów. Mogę stwierdzić z całą odpowiedzialno-
ścią, że bez nich nie bylibyśmy w stanie zorganizować tej kola-
cji. Oczywiście druhny wspierane były przez swoich rodziców, 
którzy co rusz donosili kolejne pyszności.

O naszych działaniach dowiadują się Państwo często dzię-
ki Radiu Kaszebe, których informacje spowodowały tak duże 
wsparcie ludzi dobrej woli z naszych okolic.

Łącząc życzenia szczęśliwego Nowego Roku jeszcze raz 
dziękujemy wszystkim, którzy w  jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do tej akcji.
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Gościnne progi Teatru Wybrzeże przyjęły żądnych wiedzy 
młodych aktorów. Grupa Teatru Młodzieżowego Gminy Kosa-
kowo zna każdą deskę swojej sceny, ale oprowadzeni przez ku-
stosza tego znanego nie tylko dla gdańszczan obiektu byli pod 
wrażeniem mechanizmów zapadni, systemu sztankietów i róż-
norodnych specjalistycznych substancji do charakteryzacji. 
Przewodnik przeprowadzając przez kolejne zakamarki przywo-
ływał co rusz ciekawsze anegdoty zza kulis, śmieszne i przera-
żające przygody zespołu teatralnego. Ta wspaniała forma edu-
kacji z  pewnością zainspiruje naszych aktorów do pracy nad 
kolejną premierą swojego autorskiego spektaklu który odbę-
dzie się 22 lutego 2020 w siedzibie Kosakowskiego Centrum 
Kultury. Obowiązują darmowe wejściówki do odbioru w KCK.

Słynna komedia rosyjskiego dramatopisa-
rza była już w Polsce grana ponad dwadzieścia 
razy. To słodko-gorzka opowieść o mężczyź-
nie z  przeszłością i  kobietą po przejściach. 
Ona i On spotykają się przez przypadek w par-
ku. On chciałby się wprosić na noc, ona pra-
gnie miłości i  stabilizacji. On – tajemniczy 
i  oszczędny w  słowach, ona subtelna i  wraż-
liwa. Czy spotkanie na tytułowej ławeczce 
odmieni ich los? Być może gdzieś już kiedyś 
się poznali? Kameralny spektakl w  reżyserii 
Roberta Czechowskiego to opowieść o  po-
trzebie bliskości i zrozumienia, a także o tym, 
że relacja pomiędzy kobietą a  mężczyzną to 
nieustanna gra pozorów.

Autor: Aleksandr Gelman
Bilety: www.interticket.pl  Cena 25 zł

Teatr w teatrze

Ławeczka

„Dar Młodzieży w  Rejsie Niepodległości pokonał w  cią-
gu 313 dni dystans 38 000 mil morskich. Przez pokład fre-
gaty przewinęło się na kolejnych etapach 948 młodych ludzi 
w tym: 539 studentów Uniwersytetu Morskiego, 61 uczniów 
średnich szkół morskich oraz 348 laureatów konkursu. Zmie-
niali się także członkowie załogi stałej – w sumie na listach 
kolejnych etapów znajdujemy 77 nazwisk, w tym dwóch ko-
mendantów.” 

11 stycznia Kosakowskie 
Centrum Kultury spotka-
niem z  kapitanem żeglugi 
wielkiej Rafałem Szymań-
skim otworzyło cykl „Ludzie 
z  Pasją”. Licznie zgroma-
dzona publiczność otrzy-
mała sporą dawkę wrażeń 
zarówno podczas projekcji 
niezwykle interesującego 
filmu dokumentalnego „Rejs 
Niepodległości”, jak i  słu-
chając ciekawych opowie-
ści. Pan Rafał Szymański 

w swobodny i ciekawy sposób przybliżył trudy i ciężką pracę 
załogi podczas rejsu na Darze Młodzieży. Nie zabrakło opowie-
ści o zabawnych momentach np. o żeglarskim rytuale przekra-
czania równika tzw. „chrzest równikowy”. Malownicze ujęcia 
potwierdziły słowa kapitana, że ta trzymasztowa fregata jest 
najpiękniejszym żaglowcem, który po prostu kocha.

Pytania do gościa zdawały się nie mieć końca, a komendant 
Szymański odpowiadał z  niesłabnącym entuzjazmem i  ener-
gią wielkiego pasjonaty swojego fachu. Swój podziw i uznanie 
w imieniu mieszkańców wyraził podczas spotkania Wójt Gminy 
Kosakowo Marcin Majek. Uczestnicy mieli możliwość nabycia 
okazjonalnego albumu dokumentującego cały ten niezwykły 
rejs, jak również otrzymać od kapitana podpis z dedykacją.

Kosakowskie Centrum Kultury bardzo dziękuje kpt. ż. w. 
Rafałowi Szymańskiemu za przyjęcie zaproszenia z cyklu „Lu-
dzie z pasją” i przybliżenie zarówno samego Rejsu Niepodle-
głości , jak i żeglarskiej pasji.

Szczególne podziękowania kierujemy dla inicjatorki tego 
wydarzenia Aliny Szydowskiej Radnej Rady Gminy Kosakowo 
i podobnie jak Rafał Szymański mieszkanki Pierowszyna.

Kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją” z podróżnikiem 
Robertem Gondkiem 30.03.2020 r. godz. 17:00.

Rafał Szymański – człowiek z pasją
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ODROBINA STATYSTYKI…
• Ogólna liczba aktywnych czytelników (czyli takich, którzy w 
ciągu roku wypożyczyli przynajmniej jedną książkę) na dzień 
31 grudnia 2019 roku wyniosła 1122 osoby. (W 2018 r. – 1004 
osoby, dla porównania w 2009 – 420);
• Na koniec roku liczba zakupionych książek wyniosła 1056 
pozycji;
• Biblioteka prenumeruje 17 tytułów czasopism (w tym 3 bez-
płatne).

PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZY BIBLIOTEKA
Nasza Biblioteka co roku występuje o dotację finansową w 

programie Zakup nowości wydawniczych do bibliotek, dzięki 
której możemy zwiększyć zakupy nowości dla dorosłych, dzie-
ci i młodzieży oraz pozycji popularnonaukowych. 

„Miło nam poinformować, że nasz biblioteczny księgozbiór 
w 2019 roku wzbogacił się o 1056 nowości książkowych o war-
tości! 

Z ogólnej liczby 1056 nowych książek zakupionych za łącz-
ną sumę 26 391,94 zł aż 627 książek na kwotę 17 106,94 zł zaku-
piliśmy z budżetu Biblioteki, zakup 327 książek na kwotę 7 285 
zł zrealizowaliśmy ze środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa;102 pozycje książkowe na kwotę 2000 
zł sprezentowało nam Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o w Gdyni.”
• W grudniu 2018 r. Kosakowska Biblioteka przystąpiła do pro-
jektu Kodowanie w bibliotece – II edycja realizowanego w ra-
mach Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018. Dzięki temu w 
lutym 2019 otrzymaliśmy w formie darowizny następujący 
sprzęt:

- trzy tablety,
- trzy gry edukacyjne Scottie Go!,
- trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami 

(matą piankową i kompletem fiszek do ćwiczeń na macie).
„Supermoce” Photona mieli już okazje poznać uczestnicy za-
jęć, które odbyły się w naszej Bibliotece podczas ferii zimo-
wych a także majowych warsztatów z robotyki. 
• W lipcu Biblioteka dołączyła do projektu „Z książką na start”. 
Projekt ten jest akcją skierowaną do dzieci w wieku 0-6 lat, 
a jego głównym celem jest promocja czytelnictwa i pokazanie 
sposobów na czas spędzony wspólnie z dziećmi.
Podczas pierwszej wizyty w bibliotece Mały Czytelnik otrzymu-
je Pakiet Startowy, a w nim Paszport Biblioteczny, do którego 
jest wbijana pieczątka za każdym razem, gdy odwiedzi jedną 
z bibliotek biorących udział w projekcie oraz książkę dopaso-
waną do jego wieku i zainteresowań – w prezencie – na dobry 
start. Gdy dziecko uzbiera 10 pieczątek, otrzyma imienny dy-
plom, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania. Po 
uzbieraniu kolejnych 10 pieczątek Mały Czytelnik otrzyma ko-
lejne dedykowane dyplomy. 

„Z książką na start” jest projektem realizowanym przez Fun-
dację Metropolia Dzieci, a partnerami jest ponad 200 bibliotek 

publicznych z województw pomorskiego i mazowieckiego. Pa-
tronat honorowy nad projektem objęli:  Instytut Książki, Biblio-
teka Narodowa oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
(na dzień 29.11.2019 w projekcie uczestniczyło 100 dzieciacz-
ków z gminy Kosakowo).

WYSTAWY/SPOTKANIA/WARSZTATY/IMPREZY/KONKURSY
• Biblioteka zorganizowała 20 wystaw, z  czego 11 było połą-
czonych z wernisażami lub finisażami. Były to m.in.:

- wystawa malarska Z książką przez gminę Kosakowo. Prace 
są efektem pleneru malarskiego zorganizowanego przez 
naszą Bibliotekę (styczeń);

- wystawa modeli statków Czas stawiać żagle mieszkanki 
Mostów Dagmary Wełnickiej (wernisaż 21 lutego);

- wystawa rękodzieła mieszkanki Rewy Joanny Domańskiej 
Nitką i sznurkiem (wernisaż 29 marca);

- wystawa malarstwa Aleksandry Krause Co mi w naturze 
gra… (wernisaż 10 października);

- wystawa Rewa i Mechelinki na starych rycinach autorstwa 
Zygmunta Miszewskiego (październik);

- wystawa bogatej kolekcji unikatowych kartek Pocztówkowe 
fiołki przy ulicy Fiołkowej (dla niewtajemniczonych: 
Kosakowska Biblioteka mieści się na Fiołkowej 2a :)); naj-
starsze pocztówki pochodzą z początków XX wieku! Jest 
to prywatny zbiór naszej Czytelniczki (październik 2019).

• W ciągu 2019 roku Biblioteka zorganizowała 42 spotkania 
dla grup dzieci przedszkolnych i  szkolnych z  terenu gminy 
Kosakowo, w tym:

- 20 Morskich Warsztatów Naukowych przeprowadzonych 
przez mieszkankę Mostów, oceanograf Agnieszkę Stanek-
Pacholczyk (Mieszkańcy Bałtyku, Morskie dziwolągi i Morze 
to nie śmietnik);

- 18 lekcji bibliotecznych/warsztatów literacko-plastycznych;
- 2 wyjazdowe zajęcia literacko-plastyczne (do bibliotek 

szkolnych w Pogórzu i Kosakowie);
- 2 zajęcia edukacyjne na temat symboli narodowych, które 

poprowadził pan Artur Chomicz – edukator z Biura Edukacji 
Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku;
(Na początek ciekawa lekcja historii plus pytania do dzie-

ci, potem zadania/zabawy z wykorzystaniem gry edukacyjnej 
Polak Mały, która za pomocą puzzli zapoznaje z polskimi sym-
bolami narodowymi: flagą, herbem i słowami hymnu, a na ko-
niec… niespodzianka – prezenty dla wszystkich dzieci: flagi 
państwowe ufundowane przez Urząd Gminy Kosakowo, torby 
bawełniane z  polskimi symbolami wykonanymi przy pomo-
cy szablonów i  farb do tkanin przez Radnego Gminy Michała 
Przysieckiego oraz opaski odblaskowe z  Instytutu Pamięci 
Narodowej w Gdańsku.

W trakcie trwania drugich z kolei zajęć odwiedził nas gość 
specjalny w postaci Wójta Marcina Majek, z rąk którego dzieci 
odebrały podarunki (24.04.2019).
• Nasza Biblioteka – już po raz szósty – włączyła się w or-
ganizację ferii dla dzieci z  terenu gminy Kosakowo i  jak za-

Podsumowanie działalności
Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla za 2019 r.
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wsze przygotowała zajęcia w dwie kolejne środy (13 i 22 lute-
go). W programie znalazły się: Morskie Warsztaty Naukowe 
z  Agnieszką Stanek-Pacholczyk, zajęcia z  robotami Photon 
oraz grami edukacyjnymi z interaktywnym kursem programo-
wania Scottie Go!. A poza tym, jak co roku, dzieci wzięły udział 
w zabawach integracyjnych, takich jak: kalambury, planszówki 
czy wspólne tworzenie zabawnej historyjki (z wykorzystaniem 
kart do gry Dixit). Dzieci przygotowały również kartki walen-
tynkowe z elementami scrapbookingu.
• Podczas tegorocznych wielkanocnych warsztatów rę-
kodzieła, które odbyły się w kosakowskiej Bibliotece w trzy 
kwietniowe popołudnia (5, 9 i 12 kwietnia) nasze Czytelniczki 
wykonały piękne koszyki, zajączki i ozdobne listki. Surowcem, 
z  którego korzystały był sznurek. Prowadząca zajęcia, Pani 
Joanna Domańska, zadbała o to, aby było sympatycznie i ko-
lorowo.
• 16 kwietnia 2019 r. czterdziestoosobowa grupa kosakow-
skich seniorów wzięła udział w wycieczce do Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku. Wyjazd odbył się w ramach obchodów 
80. rocznicy wybuchu II Wojny i  był bezpłatny dla zwiedzają-
cych. Organizatorzy: Radny Michał Przysiecki (pomysłodawca 
i kierownik wycieczki), Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo 
i Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński.
• Kwiecień/maj – konkurs fotograficzny Książka łączy poko-
lenia. Celem konkursu była promocja czytania książek w gro-
nie rodzinnym. Interpretacja tematu dowolna. Konkurs odby-
wał się w ramach III Festiwalu Twórczości dla Dzieci Karuzela 
Sztuki. Rozstrzygnięcie nastąpiło podczas pierwszego dnia 
Festiwalu – 24 maja w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. 
Wykonawcy najlepszych zdjęć zostali nagrodzeni.
• 2 maja Biblioteka włączyła się w gminne obchody Świę-
ta Flagi w postaci przemarszu  z  pod molo w Mechelinkach 
wzdłuż plaży do Krzyża Morskiego w Rewie. Na zakończenie 
spotkaliśmy się w ówczesnej siedzibie KCK w Rewie, gdzie na 
uczestników przemarszu czekał słodki poczęstunek. Dzięki 
uprzejmości Pana Michała Przysieckiego, radnego z Pogórza, 
można było wykonać pamiątkową torbę z patriotycznym mo-
tywem.
Organizatorzy: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o. Dębogó-
rze-Kosakowo, Kosakowskie Centrum Kultury oraz Biblioteka 
Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla.
• Podobnie jak w roku ubiegłym w naszej Bibliotece odbyły się 
(w dniach 7, 8, 14, 15 i 21 maja) warsztaty z robotyki dla dzieci 
i młodzieży, przeprowadzone przez Stowarzyszenie Aktywne 
Kosakowo, które otrzymało na ten cel grant z Urzędu Gminy. 
Kosakowska Biblioteka pomogła w organizacji zajęć. Uczest-
nicy zapoznali się m.in. z bardzo przyjaznymi robotami Photo-
nami, które nasza Biblioteka pozyskała w ramach programu 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Kodowanie 
w bibliotece – II edycja. 
• W niedzielę 2 czerwca br. obchodziliśmy Gminny Dzień 
Dziecka w Centrum Sportowym w Kosakowie. Na najmłod-
szych mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. A  wśród nich 
stoisko kosakowskiej Książnicy oferujące warsztaty plastycz-
ne dla najmłodszych. 
• 14 czerwca w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyła 
się projekcja filmu Piaśnica w reżyserii Mariusza Sławińskiego. 
Film zrealizowany został przez Muzeum Piaśnickie w 
Wejherowie, a sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego. Powstał w ramach cyklu filmów 

dokumentalnych pt. „Młyny historii”, który opowiada o  miej-
scach i  okolicznościach pomorskiej zbrodni na polskich eli-
tach w czasie krwawej jesieni 1939 roku. 

Do tematu Piaśnicy wprowadził gości Pan Krzysztof 
Dziadziuszko, pracownik Muzeum, który w kilku zdaniach 
opowiedział o  tej strasznej historii „pomorskiego Katynia”. 
Następnie Pan Zygmunt Miszewski wspomniał o  sześciu 
mieszkańcach gminy Kosakowo zamordowanych w Paśnicy – 
dwóch księżach i czterech kierownikach szkół. Podczas pro-
jekcji mieliśmy zaszczyt gościć córkę i dwóch wnuków Jana 
Koszałki – nauczyciela szkoły powszechnej w Pierwoszynie. 
Wszystkie ślady wskazują na to, że został on aresztowany i wy-
wieziony do Piaśnicy. Nigdy go nie odnaleziono, najprawdopo-
dobniej ciało zostały spalone. Rodzina na jednym ze zbioro-
wych grobów postawiła symboliczny krzyż. W ten sposób chcą 
pielęgnować pamięć o ojcu i dziadku…

Po projekcji głos zabrał gość specjalny – Pan Sebastian 
Draga, mieszkaniec naszej gminy, pasjonat historii, właściciel 
mobilnego muzeum oraz bogatej kolekcji pamiątek związa-
nych z obroną Wybrzeża 1939 r., rekonstruktora, który zagrał 
w „Piaśnicy” wraz z dwiema córkami. Opowiedział o powstawa-
niu filmu od strony rekonstrukcyjnej. Spotkanie poprowadził 
Michał Przysiecki.
Organizatorzy: Dyrektor Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie 
Teresa Patsidis, Radny Gminy Kosakowo Michał Przysiecki, 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo Anna Paturej.
• W maju już po raz trzeci odbył się Festiwal Twórczości dla 
Dzieci Karuzela Sztuki, którego inicjatorką i pomysłodawczy-
nią jest Agnieszka Stanek-Pacholczyk (Projekt edukacyjny 
Pajączek Łukasz), a kosakowska Biblioteka ponownie z chęcią 
przyłączyła się do organizacji tego wydarzenia. Tegoroczna, 
dwudniowa impreza (24-25 maja 2019), odbyła się pod ha-
słem Kiedy babcia była wnuczką i  przeniosła nas do czasów 
naszych babć i dziadków. Program tego wydarzenia został tak 
przygotowany, aby dziadkowie mieli okazję powrócić wspo-
mnieniami do świata swojego dzieciństwa, a  ich wnuki mo-
gły odczuć – choć trochę – atmosferę tamtych lat. Oglądając 
zdjęcia odnosi się wrażenie, że wszyscy dobrze się bawili :)

W piątkowe przedpołudnie Gminny Dom Kultury w Pier-
woszynie odwiedziły przedszkolaki i  uczniowie. Dzieci wzięły 
udział w dwóch prelekcjach przygotowanych przez Fundację 
Trefl: Magia kart – czyli wszystko czego nie wiecie o kartach do 
gry oraz Była nuda a są cuda – jak się robi bajkę dla dzieci w 
Studio TREFL. Ponadto tego dnia ogłosiliśmy wyniki konkur-
su fotograficznego Książka łączy pokolenia, zorganizowane-
go przez gminną Bibliotekę. Na scenie pojawili się również 
uczniowie ze SP Mosty – uczestnicy Międzyszkolnego Festiwa-
lu Piosenki Naszych Dziadków. Na małych gości czekały także 
wystawy: stare książki, zabawki, reprodukcje ilustracji J. M. 
Szancera oraz kolekcji kart do gry.

Natomiast w sobotnim programie znalazły się: przedsta-
wienie Państwowego Teatru Lalki Tęcza ze Słupska Niedź-
wiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza, a po nim spotkanie z lal-
kami i  aktorami dla trzech zwycięskich rodzin, które wzięły 
udział w zabawie na facebooku; pokaz filmów o  Treflikach; 
warsztaty (malarstwo olejne, pisanie gęsim piórem i stalówką, 
szydełkowanie); rodzinne robienie łódeczek (na stoisku przy-
gotowanym przez Stowarzyszenie Port Mechelinki); czytanie 
książek dla dzieci oraz wyświetlanie bajek na starodawnym 
rzutniku Ania (w wystylizowanym na tę okoliczność „pokoju 



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 2/202016

babci i dziadka”); loteria z nagrodami (losami były karteczki, na 
których dzieci pisały w co najbardziej lubią się bawić z dziad-
kami); wystawy; strefa gastronomiczna.
• W naszej Bibliotece w okresie maj-wrzesień br. odbyło się 15 
darmowych szkoleń komputerowych dla seniorów 65+ (w su-
mie 90 godzin),  w których wzięło udział 11 mieszkańców gminy 
Kosakowo. Zajęcia odbyły się w ramach projektu Mew@, reali-
zowanego przez Fundację Partycypacji Społecznej. Cel Pro-
jektu to aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obszarze 
kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz 
animacyjne. 
• Jak wiadomo – czytać można wszędzie. Latem, świetnym 
miejscem na relaks z książką jest plaża. Dlatego Kosakowska 
Biblioteka oraz Projekt Edukacyjny Pajączek Łukasz w wakacje 
zapraszali swoich czytelników oraz wszystkich wczasowiczów 
do udziału w akcji Z książką na plaży. Można nas było spotkać 
zarówno w Rewie jak i w Mechelinkach.
W naszym plażowym stanowisku można było poczytać w wy-
godnym leżaku, porozmawiać o literaturze lub wziąć udział w 
morskich warsztatach.
• 3 października odbył się u  nas wieczorek filmowy. Pomy-
słodawcami tego wydarzenia byli dwaj Panowie, koledzy ko-
mandorzy: Zdzisław Straburzyński – twórca filmu Opowieść 
o rybaku z Mechelinek oraz Zygmunt Miszewski – nasz gminny 
„strażnik historii”. Opowieść… to film dokumentalny o działal-
ności rybaków łodziowych w rejonie Zatoki Puckiej. Przedsta-
wia 24 godziny pracy – stawianie sieci, nocny połów, powrót 
i sprzedaż złowionych fląder oraz przygotowanie sieci do po-
nownego użytku. 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 starych 
rycinach Zygmunta Miszewskiego.
• Prawie 1800 bibliotek w Polsce wzięło udział w tegorocznej 
akcji Noc Bibliotek 2019, która miała miejsce 5 październi-
ka. 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. Dla uczest-
ników naszej imprezy przygotowaliśmy m.in. literacki escape-
room. Nieskromnie stwierdzamy: Było suuuper!:-) Bawiliśmy 
się do drugiej w nocy!
• 16 października – w Bibliotece odbył się finał projektu koMO-
Cje POZYTYWNE, w którym wzięli udział uczniowie klasy 8 SP 
Dębogórze.
• 14 listopada – gościliśmy w naszej Książnicy Pana Piotra Ma-
zurowskiego, autora tomiku poezji pt. Głosy Małego Morza, w 
którym to znalazły się również utwory o  naszej gminie. Pod-
czas spotkania Autor przeczytał kilkanaście swoich wierszy, 
a także zaprosił do rozmowy o kulturze i korzeniach mieszkań-
ców ziemi puckiej. 
• Kwiecień – grudzień – cykl 10 Warsztatów z  Samoświa-
domości Projekt Kobieta Pozytywna prowadzonych na zasa-
dzie wolontariatu przez Paulę Dobrowolską.

Projekt ten ma na celu przeprowadzenie zajęć z  zakresu 
nauki poznawania własnej osobowości, odrywanie swojego 
potencjału, talentów i predyspozycji poprzez ćwiczenia.
• Grudzień – XVI Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych (we 
współpracy z Wójtem).
• Przedświąteczne warsztaty rękodzieła dla dorosłych (2, 9 
i 16 grudnia).

INNE
• Od 8 lat przy Bibliotece działa Grupa Czytelnicza – dyskusyj-
ny klub książki dla dorosłych.
W 2019 roku spotkaliśmy się 9 razy i dyskutowaliśmy o nastę-
pujących lekturach:

– Król (Szczepan Twardoch);
– Początek (Dan Brown);
– Opowiadania Bizarne (Olga Tokarczuk);
– Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata (Tomasz 

Michniewicz); 
– Przedziwna śmierć Europy (Douglas Murray);
– Portret Doriana Graya (Oscar Wilde);
– Strażnik kruków. Moje życie wśród kruków w Tower 

(Christopher Skaife);
– Mistrz i Małgorzata (Michaił Bułhakow);
– Opowieść wigilijna (Charles Dickens).
• W lutym 2013 r. Biblioteka utworzyła Klub Małego Czytelnika 
(skierowany do dzieci w wieku 2,5 – 8 lat), który z roku na rok 
cieszy się coraz większą popularnością. Spotkania odbywa-
ją się w każdą 2-gą i 4-tą sobotę miesiąca w systemie roku 
szkolnego. W ramach zajęć oferujemy głośne czytanie połą-
czone z zajęciami plastycznymi i/lub ruchowymi.

Z  uwagi na to, iż na czerwcowym spotkaniu kończącym 
rok szkolny 2018/2019 okazało się, że jest grupa dzieci, któ-
re chciałyby kontynuować uczestnictwo w zajęciach, ale ze 
względu na wiek już się „nie łapią”, postanowiliśmy utworzyć 
dodatkową grupę pn. Klub Małego Czytelnika 8+ – dedykowa-
ny dzieciom, które ukończyły osiem lat. Do uczestnictwa w za-
jęciach dla młodszej grupy zaprosiliśmy dzieci w wieku 2,5-7 
lat. Obecnie w zajęciach uczestniczy przeszło 40 dzieci.
• Już siódmy rok przy Bibliotece działa Klub Miłośników Gier 
Planszowych. Proponujemy twórcze spędzanie czasu wol-
nego w grupie (głównie jako alternatywę dla gier komputero-
wych). Spotkania odbywają się średnio jeden raz w miesiącu. 
Biorą w nich udział zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.
• Od 2016 r. oferujemy cykliczne – cotygodniowe (poniedział-
kowe) zajęcia plastyczne dla dzieci Potrafię tworzyć, czyli 
jak dzięki książce możemy bawić się sztuką i  rozwijać wy-
obraźnię, które są prowadzone na zasadzie wolontariatu 
przez Przyjaciela Biblioteki – Dagmarę Wełnicką, mieszkankę 
Mostów. Do końca 2019 r. odbędzie się 31 spotkań, w których 
uczestniczy każdorazowo ok. 15-20 osób (dzieci plus kilkoro 
rodziców).
• W sierpniu oddano do rąk Czytelników piętnasty już numer 
czasopisma „Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska)” – 
w tym dziewiąty wydany przez kosakowską Bibliotekę (po raz 
pierwszy słowo wstępne napisał Wójt Marcin Majek).

W niniejszym – piętnastym już numerze rocznika – w panelu 
historycznym przeczytają Państwo o dziejach stanowiska sołty-
sa, o uroczystościach 70. urodzin kosakowskiej Książnicy, a tak-
że o ośmiu gwiazdach na Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, 
na których widnieją nazwiska mieszkańców naszej Gminy. W 
panelu teraźniejszość przedstawiamy działania Orkiestry Dętej 
Gminy Kosakowo oraz Stowarzyszenia Port Mechelinki. Przy-
szłość sygnowana jest natomiast artykułem poświęconym naj-
nowszym gminnym inwestycjom. Tradycyjnie również nie mogło 
zabraknąć Stron literackich – wyjątkowo tym razem bogato się 
prezentujących i skierowanych do różnego odbiorcy: także i do 
najmłodszych pociech, które być może o wężynce usłyszą (wła-
ściwie – przeczytają) w ten sposób po raz pierwszy. Znalazł się 
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i na łamach felieton dla kaszubskojęzycznych. (od redakcji)
• Biblioteka już od kilku lat bierze udział w ogólnoświatowej 
akcji Uwolnij książkę. Uwolnienie książki oznacza odłożenie 
jej na półkę (lub w inne wyznaczone na ten cel miejsce), po to, 
aby inni mogli z niej skorzystać. Książka, którą chcemy uwol-
nić trafia do specjalnych skrzynek KSIĄŻEK UWOLNIONYCH, 
z których potem zainteresowane osoby zabierają ją do domu.
• W październiku rozpoczęliśmy cykliczne warsztaty z  ma-
larstwa dla dorosłych pn. Spotkania przy sztalugach. Zajęcia, 

podobnie jak te plastyczne dla dzieci, są prowadzone na zasa-
dzie wolontariatu przez Przyjaciela Biblioteki, malarza maryni-
stę Zdzisława Karbowiaka. Planujemy 2-3 spotkania w miesią-
cu dla grupy 8-10 osób.

Szczegółowe opisy wraz z bogatą dokumentacją zdjęcio-
wą ww. imprez, spotkań, konkursów itp. znajdują się na stro-
nie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.kosakowo.eu), do 
której odwiedzania serdecznie zachęcam.

Sporządziła Anna Paturej

Biblioteka Publiczna Gminy Kosako-
wo już po raz trzeci za sprawą tej samej 
Artystki gościła w  swoich progach liczne 
grono miłośników sztuki. Miało to miejsce 
w sobotni wieczór 14 grudnia podczas fini-
sażu zamykającego wystawę ceramiki za-
tytułowaną „Ceramika nie tylko od święta”. 
A tą wyjątkową osobą, skupiającą wokół 
swojego talentu rzesze wielbicieli, jest 
Ewa Narloch-Kerszka – absolwentka ASP 
w Gdańsku, właścicielka galerii artystycz-
nej Grafija, mieszczącej się w Mostach.

Dyrektor Biblioteki przywitała Gości, 
zaprezentowała osobę Bohaterki wieczo-
ru oraz złożyła na Jej ręce kwiaty wraz 

z gratulacjami talentu i życzeniami dalszej 
radości z pracy twórczej. Artystka przed-
stawiła pokrótce swoją „ceramiczną pa-
sję”, a  także opowiedziała o  galerii, przy 
której utworzyła pracownię artystyczną.

Dopełnieniem wystawy były prace wy-
konane przez uczestniczki warsztatów 
z  ceramiki prowadzonych przez Panią 
Ewę. Oprócz pokarmu dla duszy (wzbu-
dzających podziw gości prac) Autorka 
zadbała również o pokarm dla ciała przy-
gotowując przepyszne domowe wypieki. 
Dziękujemy Pani Ewie za wprowadzenie 
świątecznego klimatu w mury naszej Bi-
blioteki.

Finisaż wystawy „Ceramika nie tylko od święta”

Warsztat z samoświadomości „Kobieta Pozytywna” – w lutym rozpoczynamy nowy cykl
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu

Samorząd uczniowski wraz z Panią Kasią Talkowską prze-
kazał ok. 200 kg karmy dla Schroniska dla zwierząt w Dąbrówce 
koło Wejherowa. W placówce znajduje się obecnie 235 psów. 
Bardzo dziękujemy za dary. Widząc ogrom potrzeb następna 
zbiórka odbędzie się wiosną.

W sobotni mroźny poranek (30.11), niektórzy grzeją się do 
południa w cieplutkich łóżeczkach, ale jest grupa najwytrwal-
szych! To właśnie oni aktywnie spędzili czas, uczestnicząc 
w  kolejnej edycji biegów na orientację. Tym razem byliśmy 
w Rumi. Trasa była krótka, ale intensywna. Jak zwykle wraca-
my z uśmiechem na twarzy, tym bardziej, że pogoda wyjątko-
wo nam dziś dopisała.

Dary dla schroniska Biegi na orientację – Rumia

W  okresie od 3 lutego do 3 marca 
2020 r. w Gminnej Bibliotece będzie go-
ścić wystawa malarstwa Honoraty Wo-
cial. Autorka prac to z wykształcenia bi-
bliofil, nauczyciel sztuki, arteterapeuta. 
Uprawia malarstwo akrylowe, olejne 
oraz akwarelę o  różnorodnej tematyce. 
Interesuje się sztuką użytkową, kali-
grafią, sztuką ludową i projektowaniem 
odzieży. Na swoim artystycznym koncie 
ma kilka wystaw zbiorowych i  indywi-
dualnych, w  tym jedną w  kosakowskiej 
Książnicy (czerwiec 2018).

Zapraszamy!

Gminna Biblioteka oraz Radny Michał 
Przysiecki z okazji 100. rocznicy powro-
tu Pomorza w  granice Rzeczypospolitej 
i  zaślubin Polski z  Bałtykiem ogłaszają 

konkurs plastyczny pt. „Zaślubiny Pol-
ski z  Morzem” skierowany do uczniów 
Szkół Podstawowych z terenu Powiatu 
Puckiego.

Interpretacja tematu jest dowol-
na. Prace konkursowe będą ocenia-
ne w  dwóch kategoriach wiekowych: 
uczniowie klas 0-III oraz uczniowie klas 
IV-VIII.

Warunkiem uczestnictwa w  konkur-
sie jest dostarczenie pracy wraz z  wy-
pełnioną kartą zgłoszeniową do 17 lute-
go 2020 r. do siedziby Biblioteki.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie 
się w  budynku Biblioteki w  dniu 21 lu-
tego 2020 r. o  godz. 17:00 przy okazji 
prelekcji pn. „Zaślubiny z  morzem po-
czątkiem miłości Polaków do morza”. 
Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa 
„Polskie okręty pędzlem malowane. Mi-
łość do morza zaklęta w pocztówkach 
1920-2020” (ze zbiorów Marcina Mikiela 
i Sebastiana Dragi).

Partnerem konkursu jest Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w  Gdańsku. 
Zapraszamy do udziału!

Wystawa malarstwa 
Honoraty Wocial

Konkurs plastyczny „Zaślubiny Polski 
z Morzem”, prelekcja i wystawa

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Mikołajkowe zawody
6 grudnia, w Pucku odbyły się Mikołajkowe za-

wody w piłkę siatkową czwórek. Zarówno w dru-
żynie chłopców jak i  dziewcząt wzięło udział po 
sześć szkół powiatu puckiego. Chłopcy naszej 
szkoły zajęli drugie miejsce przegrywając mecz 
finałowy z  Gnieżdżewem, natomiast dziewczy-
ny ukończyły na czwartym miejscu. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy!

Od początku roku szkolnego 
2019/2020 na terenie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w  Dębogórzu odbywają 
się zajęcia żeglarskie. Dzięki współpracy 
z  Yacht Club Rewa zajęcia są nieodpłat-
ne, a uczestniczyć w nich mogą wszystkie 
dzieci Gminy Kosakowo. Warsztaty odby-
wają się pod okiem trenera żeglarstwa 
oraz nauczyciela Macieja Angielczyka dwa 
razy w tygodniu. Podczas zajęć dzieci po-
znają m.in. podstawy żeglarstwa, uczą 
się budowy jachtu, zasad bezpiecznego 

Konkurs czytania ze zrozumieniem

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i  zachę-
camy do udziału w kolejnych konkursach.

28 listopada w  naszej szkole odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Czytania ze Zrozumieniem Tekstu Historycznego dla 
klas V – VIII, przygotowany przez p. Hannę Skurczyńską i  p. 
Maritę Zygmunt. Gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w  Mostach z  opiekunem p. Aleksandrą Gajewską. Biorący 
udział w  konkursie rozwiązywali test na podstawie przemó-
wienia Józefa Piłsudskiego oraz innych tekstów historycz-
nych. Celem konkursu było propagowanie wiedzy historycznej 
i  wykazanie się umiejętnością rozumienia czytanego tekstu. 
Naukową atmosferę uprzyjemnił słodki poczęstunek i  atrak-
cyjne nagrody dla najlepszych:
Kategoria klas 4 – 6:
I miejsce Tymon Woroniecki SP Mosty
II miejsce Jakub Dębski SP Dębogórze
III miejsce Marcel Grau SP Dębogórze
Kategoria klas 7 – 8:
I miejsce Iga Saj SP Mosty
II miejsce Weronika Bogumił SP Dębogórze
III miejce Hanna Kuźniewska SP Dębogórze

przebywania nad wodą, wiązania wę-
złów oraz zasad i komend żeglarskich.

Od maja uczestnicy będą uczyć się 
pływać na jachtach klasy Optimist oraz 
Puck pod czujnym okiem i przy współ-
pracy z  instruktorami Yacht Clubu 
Rewa.

Celem zajęć jest zaszczepianie 
wśród dzieci naszej Gminy pasji do że-
glarstwa oraz kształtowanie pozytyw-
nych postaw. Serdecznie zapraszamy 
i zachęcamy do dołączenia do grupy.

Zajęcia  
żeglarskie
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Jasełka 2019 – klasy 1E i 1F

V Potyczki Matematyczne Zdrowo na kolorowo

Każdego dnia jesteśmy wręcz bombardowani nieskończo-
ną ilością bodźców. Zaczynamy odczuwać głód posiadania 
nowych informacji tu i teraz. Na każde pytanie odpowiedź musi 
być natychmiastowa. Leczy nas Wujek Google, niekwestiono-
wanym autorytetem wiedzy jest Ciocia Wiki, bawi 
i  rozśmiesza nas Pan Youtek i  uczy jak żyć Pani 
Blogia. A kiedy próbujemy odbyć podróż w czasie, 
uznajemy że to co stare jest nudne, a  to co nowe 
musi być super bo jest modne.

W  tym roku uczniowie klas pierwszych wraz 
z wychowawcami próbowali nawiązać do pięknych 
tradycji Bożonarodzeniowych. Wspólnych przy-
gotowań, rozmów przy wigilijnym stole, biesia-
dowania i  śpiewania kolęd. Życzenia świąteczne 
składaliśmy wcześniej niż zwykle. Jeśli ktoś chciał 
przesłać je i nam, musiał to zrobić jak najszybciej, 
ponieważ w trakcie świąt było to niemożliwe, gdyż 
na święta zaplanowaliśmy nową modę, która nazy-
wa się OFFLINE. 

Dnia 12 grudnia 2019 roku uczniowie z Pogórza wzięli udział 
w V Potyczkach Matematycznych organizowanych przez Szko-
łę Podstawową nr 92 w  Gdańsku. Drużyna w  składzie Emilia 
Laska kl 3b, Leon Krause kl 3a, Zuzanna Bald kl 4b, Szymon 
Szyperling kl 4a i  Tymon Radomski 4c zajęła drugie miejsce 
spośród 31 szkół z Gdańska, Gdyni i okolic. Zadania, które roz-
wiązywali uczniowie nie były typowymi zadaniami matema-
tycznymi tym bardziej należą się im ogromne gratulacje. Opie-
kunem konkursu była Pani Katarzyna Jancewicz.

Od stycznia do 
czerwca raz w  miesią-
cu, w  Pogórzu, ogło-
szony będzie specjalny 
dzień kolorów! Zaba-
wa będzie polegać na 
przygotowaniu zdrowe-
go drugiego śniadania 
i ubrania się w podanych 
kolorach. W czwartek 9 
stycznia rządziły kolory 
czerwony i czarny.

Były czerwone pomidorki, papryki, ale i  czarne oliwki... 
Były suszone śliwki i żurawinki, były świeże truskawki, borów-
ki, porzeczki, jeżyny i granaty! Kanapki z ciemnego i czarnego 
chleba... Bardzo wielu uczniów i  ich rodziców przyłączyło się 
do akcji Zdrowo na kolorowo! Koordynatorkami akcji są panie 
Justyna Krytenko i Monika Włudzik.

Koordynatorzy wydarzenia pani Agata Grzelińska i pan Ma-
rek Kułakowski dziękują rodzicom za pomoc i zaangażowanie. 
Słowa wdzięczności kierują do Pana Andrzejowi, na którego 
zawsze można liczyć.

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Przedstawiciele klas 3 ze 
szkoły w Pogórzu – Igor Łykowski, 
Bartosz Zwoliński, Maciej Miłosz, 
Magdalena Rymasz oraz Filip Ba-
rys wzięli udział w  międzyszkol-
nym konkursie,,Być Europejczy-
kiem”. Uczniowie odpowiadali na 
pytania w  ekspresowym tempie. 
Zaowocowało to zajęciem pierw-
szego miejsca. Ogromne GRATU-
LACJE!!!! Opiekunem grupy była 
pani Anna Karsznia-Żukowska.

,,Być Europejczykiem”
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18 grudnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mostach odbył się Rodzinny Konkurs Kolęd. Uczniowie z rodzinami (rodzi-
cami, rodzeństwem) wprowadzili nas w świąteczny nastrój, śpiewając kolędy i pastorałki. Mamy nadzieję, że konkurs ten stanie 
się nową tradycją naszej szkoły. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
Rodzinny Konkurs Kolęd

Akcje Charytatywne Karnawał w Przedszkolu
Co roku w okresie Bożego Narodzenia szkoła stara się włą-

czyć w różne formy pomocy potrzebującym. Tym razem, od-
powiadając na prośbę „Caritas” Archidiecezji Gdańskiej szkoła 
wzięła udział w akcji „Pomoc dla Zambii”. Jest to kraj od wielu 
lat dotknięty wojną. Wolontariusze szkoły na zajęciach z p. Ka-
sią Bejrowską cięli płótna na 
10 centymetrowe pasy i  zwi-
jali tak, aby powstały bandaże. 
Zapakowane środki opatrun-
kowe zostały przekazane do 
siedziby „Caritas” w Gdańsku.

Kolejną akcją, kontynu-
owaną od lat była akcja „Tak, 
pomagam”. Realizując jej cele 
zbierano artykuły żywnościo-
we i chemiczne w „Polo” w Ko-
sakowie, w  sklepie p. Chę-
cińskiej w  Pierwoszynie oraz 
w  szkole. Przedstawiciele 
„Caritas” Pierwoszyno przeka-
zali informację, że w tym roku 
zebrane dary są bogatsze niż 
w  latach poprzednich. Dary 
trafiły do osób i rodzin najbar-
dziej potrzebujących pomocy.

Tego roku przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Re-
wie miały swój karnawał w bajkowej sali zabaw. Kolorowe prze-
brania dzieci, niespodzianki i  wspaniała zabawa przysporzyła 
dzieciom wiele radości i uśmiechu.

Z ŻYCIA SOŁECTW

Zabawa karnawałowa – bal przebierańców
22 Lutego, od godziny 20, w Domu Kaszubskim w Dębogórzu zostanie 

zorganizowana Zabawa Karnawałowa – bal przebierańców, przy muzyce na 
żywo w wykonaniu zespołu „Metamorfora”. 

Opłaty i zapisy u Sołtysa wsi Dębogórze Józefa Melzer, tel. 664-185-581. 
Organizatorami	są: Sołtys wraz Radą Sołecką oraz Kołem Seniorów przy 
Sołectwie Dębogórze.
Zaprasza: Sołtys/Przewodniczący Koła Seniorów, Józef Melzer.

Święto Kobiet
8 marca (niedziela) o godzinie 16, zapra-

szamy do Domu Kaszubskiego w Dębogórzu 
wszystkie Seniorki z Dębogórza oraz Senior-
ki Koła Seniorów na wieczornicę, która zo-
stanie zorganizowana z okazji Dnia Kobiet. 
Zaprasza: Sołtys/Przewodniczący Koła 
Seniorów, Józef Melzer.

DĘBOGÓRZE
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Dzięki gościnności państwa Bożeny i Jerzego Olszewskiego, 5 stycznia odbyło 
się kolejny już raz tradycyjne spotkanie naszych Seniorów zwane „Balem Seniora”. 
Jest to szczególny dzień w ich życiu. To spotkanie jest wyrazem naszej wdzięcz-
ności za to jakim są wsparciem i jak ważną rolę odgrywają w naszej społeczności, 
podkreśleniem ich wartości. W ciepłej atmosferze, którą umilała doskonała mu-
zyka i znakomite jedzenie, nasi Seniorzy spędzili radosny wieczór w swoim towa-
rzystwie. Tradycyjnie wybrano Króla i Królową Balu. Podczas balu wręczane jest 
honorowe wyróżnienie „Przyjaciel Rewy”. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie 
otrzymał pan Marcin Kopitzki za długoletnią pracę samorządową oraz za pracę na 
rzecz naszej miejscowości. Dziękujemy naszym Seniorom za wspaniałą zabawę 
i życzymy im jeszcze wielu takich radosnych spotkań.

REWA
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W  grudniowe popołudnie w  Domu Kultury w  Pierwoszy-
nie, jak co roku odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów, 
zorganizowane przez Sołtys Ewę Purską i radę sołecką.

Naszemu spotkaniu towarzyszył ksiądz proboszcz Stani-
sław, który otoczył modlitwą zebranych. Wszyscy łamali się 
opłatkiem, a ogrom dobrych życzeń wydawał się nie mieć koń-
ca. Był z nami Wójt Marcin Majek, który również złożył Senio-
rom życzenia świąteczne i noworoczne. Przy naszym stole nie 
zabrakło Pana Konrada Grygowskiego – dyrektora KCK. Z wizy-
tą przybyli policjanci, którzy zwrócili się do obecnych, aby ich 
ostrzec przed przestępcami pukającymi do ich drzwi.

Jak postępować, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo 
i czego nie należy robić, aby nie sprowadzić na siebie kłopo-
tów. Wciąż mimo ostrzeżeń, tak wiele starszych osób pada 
ofiarą oszustów. Bardzo Panom policjantom dziękujemy.

Punktem, który wywołał największe emocje i  uśmiech na 
wszystkich twarzach był występ dzieci z klasy 2c Szkoły Pod-

19 grudnia 2019 roku odbyła się Msza Święta w parafii pw. 
św. Antoniego Padewskiego w intencji mieszkańców Kosako-
wa, która rozpoczęła coroczne spotkanie opłatkowe miesz-
kańców, zorganizowane przez Sołtysa Andrzeja Śliwińskiego. 

Zebranych gości powitał Sołtys, który wyraził wdzięczność 
osobom pomagającym w organizacji wigilii. Ksiądz proboszcz 
przekazał wiele pouczających myśli i udzielił błogosławień-
stwa. Po tych słowach wszyscy obecni przełamali się opłat-
kiem, składając sobie świąteczne życzenia i zasiedli do wspól-
nego stołu – zapanowała miła, świąteczna atmosfera.

Wieczerze wigilijne to świetna okazja do spotkań w pięknej 
świątecznej oprawie. Podczas wigilii w salce katechetycznej 
panował uroczysty nastrój, pełen serdeczności i radości. Na-
stępnie nadszedł czas na poczęstunek i rozmowy oraz  wspól-
ne śpiewanie najpiękniejszych polskich kolęd.

stawowej w Dębogórzu. Przygotowane przez nich i ich Wycho-
wawczynię oraz Rodziców Jasełka, miały wszystkim uświa-
domić, co tak naprawdę jest najważniejsze w Święta Bożego 
Narodzenia – to miłość, to czyste serca wypełnione dobrem. 
W takich sercach rodzi się Jezus. Wszystkie dzieci otrzymały 
małe upominki w podziękowaniu za ich występ.

To były bardzo miłe chwile, a śpiewane razem kolędy spra-
wiły, że w  naszych sercach atmosfera świąteczna zagościła 
już na dobre.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, każdemu kto włączył 
się w pomoc przy organizacji i na koniec, trochę nieskromnie, 
ale na zachętę dla tych, których zabrakło z nami: rada sołecka 
i Sołtysowa pieką najlepsze ciasta na świecie. I ja tam byłam, 
kawę, wino grzane piłam, ciasto zjadłam, opłatkiem się dzieli-
łam... I do domu z uśmiechem wróciłam. 

Wszystkim	za	wszystko	dziękujemy	 
i zapraszamy	za	rok.

PIERWOSZYNO

KOSAKOWO Z WIZYTĄ U JUBILATEK

Z  okazji jubileuszu 
91. urodzin pani Jadwi-
gi Labuda z  Mostów 
Wójt Gminy oraz sołtys 
wsi Mosty Alina Mer-
chel odwiedzili jubilat-
kę z  kwiatami oraz ko-
szem słodkości.

Wizyta u jubilatki – 
Pani Marianna Konicka 
lat 93 mieszkanka Su-
chego Dworu. Wizytę 
złożył zastępca Wójta 
Marcin Kopitzki oraz 
sołtys Suchego Dworu 
Bożena Roszak.
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Zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji Biegu Tro-
pem Wilczym – Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie 
Gminy Kosakowo 1. marca 2020 r., start godzina 12:00.

Bieg organizujemy we współpracy z  Fundacją Wolność 
i  Demokracja, pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej 
oddział w Gdańsku. Inicjatorem biegu jest Radny Gminy Ko-

sakowo Pan Michał Przysiecki. Bieg na 1963 metry (odwoła-
nie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef 
Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich organizatorów 
– przebiegać będzie po ścieżce pieszo-rowerowej Pierwoszy-
no-Kosakowo ze startem i metą w Pierwoszynie przy bramie 
Lotniska.

Dzięki współpracy z  panem 
Michałem Przysieckim z  Insty-
tutu Pamięci Narodowej oddział 
Gdańsk w ramach imprezy odbę-
dzie się:
•	Wystawa	na	banerach	pt.	„Danu-
ta Siedzikówna-Inka”,
•	 Krótka	 lekcja	 historii	 na	 temat	
Żołnierzy Wyklętych, którą popro-
wadzi pracownik IPN Gdańsk,
•	 Po	 biegu,	 dla	 uczestników	 Test	
z wiedzy o Żołnierzach Wyklętych 
z nagrodami,
•	Materiały	edukacyjne.

Bieg ten jest wydarzeniem 
bez rywalizacji sportowej, może 
w  nim wziąć udział każda osoba, 
bez względu na wiek, bez prze-
ciwwskazań lekarskich do upra-
wiania sportu wytrzymałościowe-
go. Limit przyznanych w tym roku 
miejsc dla Gminy Kosakowo to 130 
osób – kto pierwszy ten biegnie.
Zapisy na stronie:
https://elektronicznezapisy.pl/
event/3336/strona.html

Każdy uczestnik biegu otrzy-
ma: numer startowy z  logiem 
patrona biegu, pamiątkową ko-
szulkę, materiały promocyjne, 
a  na mecie pamiątkowy medal. 
Uczestnicy Biegu Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych zobligowani są do 
biegu w koszulce w ramach pakie-
tu startowego z numerem starto-
wym umiejscowionym z przodu na 
wysokości klatki piersiowej.

Zapraszamy w  szczególności 
mieszkańców naszej Gminy, aby 
z całymi rodzinami przyłączyli się 
do naszego biegowego wydarze-
nia i  spróbowali swoich sił na dy-
stansie 1963 metrów.
Więcej informacji o wydarzeniu na 
stronie: 
http://tropemwilczym.org/

II EDYCJA Biegu Tropem Wilczym –  
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych!

SPORT
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Na zakończenie 2019 roku, UKS Lider Dębogórze zor-
ganizował spotkanie Wigilijne w  Restauracji Biały Młyn 
w Kosakowie. Miło nam było gościć Wójta Gminy Kosa-
kowo Marcina Majek wraz z zastępcą Marcinem Kopitz-
kim oraz zawodników, ich rodziców, a  także trenerów 
Andrzeja, Tomasza i Pawła. Na ostatnim treningu przed 
Świętami młodzi piłkarze mieli okazję poćwiczyć i  po-
grać wspólnie ze swoimi rodzicami na sali w Dębogórzu. 
Zawodnicy z rocznika 2009-2011 wzięli udział w kolejnej 
kolejce Gdyńskiej Ligi Halowej oraz tuż przed samą Wi-
gilią zajęli V miejsce w turnieju piłki nożnej w Kiełpinie. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcą roz-
począć przygodę z piłką nożną lub pragną kontynuować 
ją w naszych szeregach, o kontakt z trenerami poszcze-
gólnych roczników. Szczegóły na naszej stronie interne-
towej lider.sportbm.com

UKS Lider Dębogórze
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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

Bogumiła Babińska z Kazimierza, lat 65
Tadeusz Obzejta z Pierwoszyna, lat 87

Jadwiga Puszczewicz z Mostów, lat 39
Natalia Sienkiewicz z Pogórza, lat 85

NAGRÓD
WÓJTA GMINY KOSAKOWO

4 MARCA 2020
18 :00

GMINNY DOM KULTURY 
W P IERWOSZYNIE

WWW.GMINAKOSAKOWO.PL
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KALENDARZ 
IMPREZ

LUTY 2019

Pn 03.02.2020-
Wt. 03.03.2020 cykl Wystawa Malarstwa Honoraty Wocial Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Śr. 05.02.2020 9:00-
13:00 Zbiórka krwi Kosakowski Klub HDK Parking przed Urzędem Gminy

w Kosakowie 

Nd. 09.02.2020 14:00 III Walentynkowy Bieg Parami w Rewie Wójt Gminy Plaża w Rewie  
(Checz kôle szperka)

Nd. 09.02.2020 16:00 10-lecie Klubu Sztorm Kosakowo Sztorm Kosakowo Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Pt. 14.02.2020 18:00 Z okazji Walentynek:  
spektakl biletowany „Ławeczka” Kosakowskie Centrum Kultury Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Cz. 20.02.2020 18:00 Spotkanie autorskie  
ze znawcą geografii Kaszub ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów  

w Kosakowie

Sob. 
22.02.2020 20:00 Bal Przebierańców: opłaty i zapisy 

u sołtysa wsi Dębogórze.
Sołtys, Rada Sołecka oraz Koło 

Seniorów przy sołectwie Dębogórze Dom Kaszubski Dębogórze

Sob. 
22.02.2020 18:00 Premiera spektaklu „Mały Książe” Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo 

oraz Kosakowskie Centrum Kultury Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Wt. 25.02.2020 18:00 Koncert karnawałowy Artes Duo Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kaszubski Dębogórze

Pt. 28.02.2020 18:00 Filmowe piątki z KCK  
projekcja filmu „Wyklęty” Kosakowskie Centrum Kultury Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Sob. 
29.02.2020 9:00 II Ogólnopolski Festiwal Zespołów 

Artystycznych „Moc Tańca” Wójt Gminy Centrum Sportowe 
w Kosakowie

Sob. 
29.02.2020

9:00-
13:00

Zbiórka krwi  
(pod hasłem Biegu Tropem Wilczym) Kosakowski Klub HDK Parking przed Urzędem Gminy 

w Kosakowie

MARZEC 2019

Nd. 01.03.2020 17:00 Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach 
Wyklętych-Wieczornica Kosakowskie Centrum Kultury Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Nd. 01.03.2020 12:00 Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

Wójt Gminy, Fundacja Wolność 
i Demokracja

Ścieżka pieszo rowerowa 
Pierwoszyno-Kosakowo

Czw. 
04.03.2020 18:00 Uroczystość wręczenia nagród Wójta 

Gminy za działalność kulturalną i sportową Wójt Gminy Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Pt-Nd. 06.03-
09.03.2020 cykl Weekend kobiet: wernisaż, koncert, targi 

dla kobiet oraz wiele innych atrakcji. Kosakowskie Centrum Kultury Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Sob. 
07.03.2020 15:00 Dzień Kobiet ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów  

w Kosakowie

Nd. 08.03.2020 16:00 Wieczorek dla Seniorek z Dębogórza 
i członkiń koła Seniorów

Sołtys, Rada Sołecka oraz Koło 
Seniorów przy sołectwie Dębogórze. Dom Kaszubski Dębogórze

Nd. 22.03.2020 17:00 Koncert Jubileuszowy Orkiestry Dętej 
Gminy Kosakowo Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Pt. 27.03.2020 18:00 Filmowe piątki z KCK, projekcja filmu Kosakowskie Centrum Kultury Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Nd. 29.03.2020 11:00 Rodzinny spektakl teatralny  
„Moja oj-czy-zna” Kosakowskie Centrum Kultury Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Wt. 31.03.2020 17:00 „Ludzie z pasją” spotkanie z Robertem 
Gondek pt. Szczyty Afryki Kosakowskie Centrum Kultury Pierwoszyno ul. Kaszubska 11
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