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Przerwa od nauki w  szkolnych murach jeszcze nigdy 
nie była tak długa. Za nami dwa miesiące letnich wakacji, 
ale dzwonek w szkole zamilkł już w połowie marca. O wiele 
za wcześnie, ale zamknięcie szkół było jedynym wyjściem 
w okresie ogłoszenia stanu epidemii spowodowanej zagro-
żeniem koronawirusem. Po blisko półrocznej pauzie, ucznio-
wie wrócili do szkolnych ławek, klasy ponownie ożyły, i choć 
nauka przebiegać będzie pod ściśle przestrzeganymi rygo-
rami epidemicznymi, wszystkim uczniom już dziś życzymy 
samych szóstek na świadectwach pod koniec roku szkol-
nego 2020/2021. Te świadectwa rozdamy już nie w  trzech, 
a w czterech gminnych szkołach podstawowych.
Chronimy dzieci przed ryzykiem zakażenia koronawirusem

– Rok szkolny 2020/2021 w gminie Kosakowo będzie wyjąt-
kowy pod wieloma względami – zauważa Marcin Majek, Wójt 
Gminy Kosakowo. – Priorytetem jest przestrzeganie rygorów 
bezpieczeństwa sanitarnego. To nasz wspólny obowiązek, nie 
różnimy się w takich zachowaniach od innych gmin w każdym 
zakątku kraju. Szkoły przygotowały się, aby sprostać wszyst-
kim rygorom i zaleceniom sanitarnym. Na porządku dziennym 
sale lekcyjne, korytarze i toalety są odkażane, zmagazynowa-
liśmy na ten cel około 1000 litrów środków odkażających, któ-
re gmina zakupiła ze środków własnych i otrzymała z pomocy 
rządowej. Maseczki ochronne, kolejny dotąd niespotykany 
w szkołach element towarzyszący nauce, znajdują się w każdej 
z naszych szkół, także te środki zakupiliśmy sami i otrzymali-
śmy z  ministerstwa. Chcę zaapelować do uczniów, rodziców 
i  wszystkich pedagogów, aby przestrzegali obowiązujących 
procedur, które pomogą zachować dobry stan zdrowia.

Inauguracja roku szkolnego w czterech gminnych  
szkołach podstawowych

– Pierwszego września rok szkolny zainaugurowaliśmy 
w  czterech, a  nie jak dotychczas trzech szkołach podstawo-
wych – informuje Wójt Marcin Majek. – Nową, czwartą szko-
łę podstawową w  naszej gminie, utworzyliśmy od tego roku 

szkolnego w Kosakowie, w miejscu byłego gimnazjum. Na po-
kładzie witamy serdecznie Panią Monikę Pawlicką, dyrektor 
tej placówki, witamy nauczycieli, a  przede wszystkim dzieci, 
które, czego jestem pewien, pod opieką starannie dobranej 
kadry pedagogicznej poczują się tu niemal jak w domu. Nowa 
szkoła w  Kosakowie została zmodernizowana z  myślą o  naj-
młodszych uczniach, którzy zapełnią aż 21 sal lekcyjnych, do 
dyspozycji jest bardzo przestronna hala sportowa, wygodne 
korytarze, pełne zaplecze socjalne.

Szkoła w Pogórzu przeprowadziła się do nowego budynku
– Trudno opisać słowami przeskok jakościowy, który do-

konał się za sprawą zakończenia budowy i  przeprowadzenia 
szkoły w Pogórzu do nowego budynku – zauważa Marcin Majek. 
– Po dwóch latach starań, prac projektowych i budowlanych, 
przy ulicy Szkolnej 15 w  Pogórzu otworzyliśmy 1 września 
nową szkołę podstawową. Uroczystość miała bardzo podnio-
sły charakter, spotkaliśmy się bowiem w gronie reprezentacji 
uczniów tej placówki, dyrekcji i  grona pedagogicznego, do-
stojnych gości spośród przedstawicieli naszego kosakowskie-
go samorządu, samorządów ościennych gmin, kuratorium 
oświaty, byli z nami rzecz jasna przedstawiciele wykonawców 
inwestycji. Każdy z  obecnych podkreślał bardzo innowacyjny 
charakter nowej szkoły w Pogórzu. 

Wszystkim uczniom gminnych szkół – w Dębogórzu, Kosa-
kowie, Mostach i  Pogórzu chcemy życzyć samych sukcesów 
w  nauce. Nauczycielom i  pedagogom oraz dyrekcjom życzy-
my powodzenia w  osiągnięciu zamierzonych celów wycho-
wawczych. Rodzicom przesyłamy słowa podziękowania za 
trud wkładany przez ostatnie pół roku w niecodzienną opiekę 
podczas nauki zdalnej i życzymy zadowolenia z osiągnięć Pań-
stwa pociech w obecnym roku szkolnym. Wszystkim, w trud-
nym czasie, życzymy jak najlepszego zdrowia.

Nasi uczniowie, mały prezent, znajdą w środku Biuletynu. 
Niech to będzie zapowiedź kolorowego i przepełnionego rado-
snym uśmiechem roku szkolnego 2020/2021. Powodzenia!!!

Długo wyczekiwany powrót do szkoły… do czterech szkół
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RADA GMINY KOSAKOWO

1. Uchwała Nr XXXVIII/240/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie: określenia średniej 
ceny jednostek paliwa w  Gminie Kosakowo na rok szkolny 
2020/2021;
2. Uchwała Nr XXXVIII/241/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie: określenia przystan-
ków komunikacyjnych udostępnionych operatorom, przewoź-
nikom i  organizatorom publicznego transportu zbiorowego, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosako-
wo oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
3. Uchwała Nr XXXVIII/242/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego działek przy ul. Chrzanowskiego, róg ul. Rze-
mieślniczej w Kosakowie;
4. Uchwała Nr XXXVIII/243/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu usług sportu i rekreacji w Pierwoszynie, 
przy ul. Bocznej;
5. Uchwała Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w obrębach: Pogórze i Pier-
woszyno gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Zielonej;
6. Uchwała Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody 
na odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 49/7 obręb 

Pogórze Gmina Kosakowo;
7. Uchwała Nr XXXVIII/246/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody 
na odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 153/21 obręb 
Dębogórze Gmina Kosakowo;
8. Uchwała Nr XXXVIII/247/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody 
na odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 88/73 obręb 
Dębogórze Gmina Kosakowo;
9. Uchwała Nr XXXVIII/248/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości poło-
żonej w miejscowości Rewa gmina Kosakowo – część działki 
nr 147/71;
10. Uchwała Nr XXXVIII/249/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 25 sierpnia 2020 roku w  sprawie: zmiany budżetu 
gminy Kosakowo na rok 2020;
11. Uchwała Nr XXXVIII/250/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 25 sierpnia 2020 roku w  sprawie: zmiany uchwały 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy 
Kosakowo na lata 2020-2027;
12. Uchwała Nr XXXVIII/251/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania doraźnej 
Komisji Statutowej Rady Gminy Kosakowo;
13. Uchwała Nr XXXVIII/252/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 25 sierpnia 2020 roku w  sprawie: powołania Prze-
wodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Ko-
sakowo.

Uchwały podjęte podczas XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 25 sierpnia 2020 r.

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 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 2020 r., poz. 293 ze zm.), w wykonaniu uchwały Nr V/14/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz uchwały Nr 
V/15/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r.;

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy 

Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem. 
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Mosty gmina Kosakowo, od ul. 

Wałowej do ulicy Spacerowej (drugie wyłożenie). 
Projekty planów udostępnione będą w dniach od 23.09.2020 r. do 23.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Że-

romskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Refera-
cie ds.Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel. 58 6604313. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających 
w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Projekty planów dostępne będą także na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach w/w planów rozwiązaniami, odbędą się 
w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie, przy ul.Kaszubskiej 11, w następujących terminach: 
– w dniu 08.10.2020 r. o godzinie 16.00 - projekt planu części obrębu Dębogórze gm. Kosakowo 
w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej;
– w dniu 08.10.2020 r. o godz. 17.30 - projekt planu północnej części obrębu Mosty gmina Kosakowo, od ul. Wałowej do ulicy 

Spacerowej. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu infor-

macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną 
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dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko 
do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gdańsku. 

Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 
ze zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), osoby fizyczne i praw-
ne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektów planów oraz uwagi 
i wnioski do dokumentacji dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
– ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo,
– w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifi-

kowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,

– formularza zamieszczonego w  Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i
-zagospodarowania-przestrzennego;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 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 środowisko będą 
rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.

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 fi-
zycznych 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 sta-
nowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl

W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus COVID-19, do Urzędu oraz na dyskusję publiczną należy przychodzić 
w  maseczkach i  rękawiczkach. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce. Zapewnione będą warunki dla zachowania bezpiecznych 
odległości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniach.

Kapituła Zasłużonych Ludzi Morza opiniująca sylwetki 
kandydatów do  nadania tytułu Zasłużony Człowiek Morza, 
w  2020 roku wyłoniła trzech laureatów tego honorowego 
wyróżnienia. Komandor dr  hab. inż.  Ignacy Gloza, profe-
sor AMW, ksiądz generał Józef Wrycza oraz  komandor Ro-
man W. Francki zostaną uhonorowani imiennymi tablicami 
w  Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w  Rewie. 
Uroczystość wmurowania tablic, z  powodu zagrożenia epi-
demicznego, zostanie zorganizowana w czerwcu 2021 roku, 
niemniej jednak, warto już dziś poznać życio-
rysy Zasłużonych Morzu.
Komandor dr hab. inż. Ignacy Gloza, prof. AMW 
(ur. 23 lipca 1961 r., zm. 4 listopada 2016 r.)

W  latach 1980-1985 studiował w  Wyższej 
Szkole Marynarki Wojennej jako słuchacz pod-
chorąży, na  Wydziale Mechaniczno-Elektrycz-
nym. W  roku 1994 uzyskał stopień doktor nauk 
technicznych w zakresie budowy i eksploatacji 
maszyn. Służbę w  Akademii Marynarki Wojen-
nej rozpoczął w  1996 roku jako adiunkt Zakła-
du Pól Fizycznych Okrętu AMW. Od  1999 roku 
pełnił funkcję Kierownika Zespołu Hydroaku-
styki oraz  Kierownika Zakładu Pól Fizycznych 
Okrętu. W  latach 2004-2009 był kierownikiem 

Zakładu Radiolokacji i Hydrolokacji AMW. W 2009 roku został 
szefem Zespołu Badawczego, a  w  2011 adiunktem– szefem 
Centrum, dyrektorem Ośrodka Technologii Morskich AMW. 
W roku 2014 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, nadany 
przez Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie oraz mianowa-
ny został profesorem nadzwyczajnym AMW. Piastował między 
innymi funkcję dziekana Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrę-
towego Akademii Marynarki Wojennej im.  Bohaterów We-

sterplatte w  Gdyni, a  także funkcję prorektora 
do  spraw nauki na  tejże uczelni. Był wiceprze-
wodniczącym Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Akustycznego oraz członkiem Ko-
mitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk.

Komandor dr  hab. inż.  Ignacy Gloza, 
prof. AMW był nie tylko dydaktykiem, pełnił wiele 
zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji, ale był 
także, a może przede wszystkim – naukowcem. 
Prace naukowe, którymi kierował były wielo-
krotnie wyróżniane na targach:
•	 Bursztynowy	Medalion	BALT-MILITARY-EXPO	
2005,	 SAFETY	 2005,	 za  Kontroler	 parametrów	
źródeł zaburzeń akustycznych generowanych 
przez okręt w ruchu;

Zasłużeni Morzu – prezentujemy sylwetki laureatów  
XV edycji honorowego tytułu Zasłużony Człowiek Morza
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•	 Bursztynowy	 Medalion	 BALT-MILITARY-EXPO	 2006,	
SAFETY	2006,	za Przenośny	system	monitorujący	parame-
try pól fizycznych jednostek pływających;

•	 Druga	Nagroda	na Europę	Środkową	 i Wschodnią	konfe-
rencji NIDays 2011, za  udział w  międzynarodowym przed-
sięwzięciu polegającym na przeprowadzeniu podwodnych 
pomiarów i  porównaniu uzyskanych sygnatur jednostek 
pływających, poligon pomiarowy w Aschau, Niemcy;

•	 Grand	 Prix	 im.  Kontradmirała	 Xawerego	 Czernickiego,	
BALT-MILITARY-EXPO	2012,	za Moduł	do wielowymiarowej	
fizycznie obserwacji okrętów i rozpoznania podwodnego.
Komandor dr  hab. inż.  Ignacy Gloza, prof.  AMW otrzy-

mał szereg wyróżnień i medali w tym: Srebrny Krzyż Zasługi, 
Srebrny Medal za  Długoletnią Służbę, Złoty Medal Siły Zbroj-
ne w Służbie Ojczyzny, Złoty Medal za Zasługi dla Obronności 
Kraju oraz  Medal Komisji Edukacji Narodowej, a  także sześć 
nagród Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej 
za działalność naukowo – badawczą.

Wniosek o nadanie honorowego tytułu Zasłużony Człowiek 
Morza, złożyła Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 2017 rok.

Ksiądz generał Józef Wrycza 
ps. „Rawycz”, „Delta”, „Śmia-
ły” (ur. 4 lutego 1884 r., zm. 4 
grudnia 1961 r.) 

Proboszcz Wojska Pol-
skiego, duchowny katolic-
ki, legendarny działacz nie-
podległościowy na  Pomorzu 
w  latach 1917-1920, dzia-
łacz społeczny i  polityczny 
o  proweniencji narodowej, 
przywódca organizacji kon-
spiracyjnych Wojskowa Or-
ganizacja Niepodległościowa 
i  Tajna Organizacja Wojsko-
wa „Gryf Pomorski” podczas 

okupacji niemieckiej. Był ojcem chrzestnym znanego i zasłu-
żonego dla Torunia mistrza cukierniczego Alfreda Weyna. Po-
śmiertnie awansowany do stopnia generała brygady.

Życiorys
Młodość i działalność niepodległościowa pod zaborami
Pochodził ze  starego kaszubskiego rodu Wryczów herbu 

własnego. Był synem Franciszka Wryczy, piekarza w  Zblewie 
i Franciszki z domu Trocha. Szkołę ludową ukończył w rodzinnym 
Zblewie. W latach 1894-1899 uczęszczał do Collegium Marianum 
w Pelplinie, a następnie do gimnazjum humanistycznego w Cheł-
mnie. W 1903 musiał je opuścić za działalność niepodległościo-
wą w organizacji pomorskich filomatów. Przeniósł się do gim-
nazjum w Wejherowie, w którym w 1904 zdał maturę. Do 1908 r. 
Józef Wrycza uczył się w Seminarium Duchownym w Pelplinie. 
23 lutego 1908 otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował następ-
nie jako wikary na parafiach m.in.: w Borzyszkowych, Grucznie, 
Śliwicach, Jastarni, Żarnowcu i Chełmży. Związał się wówczas 
z  ruchem młodokaszubskim, współpracował m.in.  z  Aleksan-
drem Majkowskim. Od  2 września 1909 r. był członkiem rady 
nadzorczej spółki wydawniczej młodokaszubskiego pisma „Gryf” 
w  Kościerzynie, które popularyzowało regionalizm kaszubski 
i tradycje więzi z Polską. Był autorem wielu artykułów w tym pi-
śmie. Brał udział w dniach 26-27 września 1910 r. w zjeździe pi-
sarzy młodokaszubskich w Kościerzynie. Jako bibliotekarz pa-

rafialny zorganizował ponad 40 ludowych wypożyczalni książek.
W 1914 r. został powołany do służby wojskowej w armii nie-

mieckiej, w której służył jako sanitariusz. W grudniu 1916 r. po-
wrócił do  swoich obowiązków kapłańskich w  pomorskich pa-
rafiach. Aktywnie działał także na  polu społecznym, m.in.  był 
członkiem Zarządu Banku w Chełmnie, patronem Towarzystwa 
Młodzieży Męskiej i Żeńskiej oraz Towarzystwa im. Piotra Skar-
gi,	sekretarzem	i skarbnikiem	Powiatowej	Rady	Ludowej	w To-
runiu	oraz skarbnikiem	Rady	Ludowej	w Chełmży.	Organizował	
kwesty na  cele narodowe. W  1917 r. założył tajne Towarzystwo 
Młodzieży Polskiej, którego zadaniem było propagowanie czynu 
narodowego zmierzającego do  odbudowy państwa polskiego. 
W  listopadzie 1917 r. został wybrany do  Sejmu Dzielnicowego 
w Poznaniu. Był zwolennikiem prowadzenia walki zbrojnej o wy-
zwolenie Pomorza, natomiast sceptycznie podchodził do  kon-
cepcji dyplomatycznego uregulowania tej  kwestii. W  związku 
z tym zaangażował się w tworzenie i rozbudowywanie struktur 
Organizacji Wojskowej Pomorza w  Chełmży. W  styczniu 1919 r. 
opanowała ona miasto, ale została rozbita przez niemiecki od-
dział Grenzschutzu. 28 stycznia tego roku ksiądz J. Wrycza 
został aresztowany przez  Niemców, oskarżony o  zdradę stanu 
i skazany na śmierć. Osadzony w cytadeli w Grudziądzu, dzięki 
interwencji	prezesa	Rady	Ludowej	z Torunia	został	24	lipca	uwol-
niony, po czym powrócił na krótko do Chełmży. Ten okres jego 
życia przyniósł mu sławę bohatera narodowego na Pomorzu.

Udział w  powstaniu wielkopolskim i  wojnie polsko-bol-
szewickiej

We wrześniu 1919 r. przedostał się do objętej powstaniem 
Wielkopolski, otrzymując przydział do  63 pułku piechoty 
w Inowrocławiu jako kapelan wojskowy. Od grudnia pełnił jed-
nocześnie funkcję proboszcza 16 Pomorskiej Dywizji Piecho-
ty. Na  początku stycznia 1920 r. wkroczył wraz z  oddziałami 
polskimi do  Torunia, gdzie objął funkcje kapelana garnizonu 
i szpitala. 10 lutego brał udział w uroczystych zaślubinach Pol-
ski z  Bałtykiem w  Pucku; wygłosił wówczas kazanie podczas 
mszy polowej prowadzonej przez  księdza kapelana Rydlew-
skiego. Po  kazaniu ks.  J. Wrycza zaintonował pieśń patrio-
tyczną „Boże, coś Polskę”. W czasie tej mszy padał bardzo silny 
deszcz, jednak ks. J. Wrycza na sugestię gen. Józefa Hallera, 
aby skrócić kazanie, miał odpowiedzieć: przygotowałem na 20 
minut, tyle też będę kazał. W  poł. marca trafił ze  swoim puł-
kiem w  skład Frontu Pomorskiego gen. J. Hallera do  Kartuz. 
Od  kwietnia brał udział w  wojnie polsko-bolszewickiej. Wal-
czył w obronie przedmościa warszawskiego, a od 16 sierpnia 
uczestniczył w polskim kontruderzeniu znad Wieprza. Po do-
tarciu 63 pp do Łomży przeszedł do sztabu 16 DP, w którym słu-
żył do powrotu dywizji do Grudziądza w listopadzie 1920 r.

Po zakończeniu działań wojennych był kapelanem wojsko-
wym we  Włodzimierzu Wołyńskim. Następnie pełnił służbę 
w  Szefostwie Duszpasterstwa Dowództwa Okręgu Korpusu 
Nr  II	 w  Lublinie,	 a  1923	 roku	 w  Szefostwie	 Duszpasterstwa	
Dowództwa	 Okręgu	 Korpusu	 Nr  IX	 w  Brześciu.	 16	 grudnia	
1921 roku został zatwierdzony, z  dniem 1 kwietnia 1920 roku, 
w stopniu proboszcza z 12. lokatą wśród kapelanów wyznania 
rzymskokatolickiego. 3 maja 1922 roku został zweryfikowany 
w  stopniu proboszcza ze  starszeństwem z  dniem 1 czerwca 
1919 roku i 11. lokatą w duchowieństwie wojskowym wyznania 
rzymskokatolickiego[5]. W lutym 1924 roku na własną prośbę 
został przeniesiony do rezerwy.

Okres II Rzeczypospolitej
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Po  zakończeniu służby w  WP został wikarym w  Kowale-
wie, a  we  wrześniu objął parafię w  Wielu. Od  poł. lat 20. za-
angażował się w  działalność polityczną. Od  1926 r. był oboź-
nym Okręgu II Pomorskiego Obozu Wielkiej Polski, a  od  1928 
r. – wiceprezesem i  prezesem Zarządu Powiatowego Stron-
nictwa Narodowego w  Chojnicach. Przeciwstawiał się rzą-
dom sanacji, m.in. w 1933 r. doprowadził do strajku szkolnego 
w Wielu, sprzeciwiając się obowiązkowemu nauczaniu dzieci 
Marsza Pierwszej Brygady. W  1935 r. został skazany na  kilka 
tygodni aresztu, który  odbył w  zakładzie dla księży w  Rywał-
dzie. Prowadził w  dalszym ciągu działalność społeczną, bę-
dąc	m.in. dyrektorem	Banku	Ludowego	w Wielu,	skarbnikiem	
miejscowego Kółka Rolniczego i  patronem wielu organizacji 
młodzieżowych. Propagował tradycję kaszubską, np.  spuści-
znę literacką po  Hieronimie Derdowskim. W  czerwcu 1931 r. 
został prezesem Zarządu Okręgowego Związku Towarzystw 
Powstańców i Wojaków.

Okupacja niemiecka
Od samego początku okupacji Niemcy intensywnie poszu-

kiwali go jako legendarnego przedstawiciela polskiego ruchu 
niepodległościowego i  antyniemieckiego. Już we  wrześniu 
1939 r. został podstępnie aresztowany na posterunku żandar-
merii w Czersku, jednak udało mu się zbiec i przez całą okupa-
cję ukrywał się w różnych miejscach. Jednocześnie rozpoczął 
działalność konspiracyjną, zakładając na początku 1940 r. nie-
wielką	 organizację	 podziemną	 KORAL	 (przemianowaną	 póź-
niej na  Wojskową Organizację Niepodległościową). Wskutek 
dużych trudności w łączności i werbunku nie zdołał jednak roz-
szerzyć jej wpływów. Utrzymywał kontakty i udzielał poparcia 
innym pomorskim organizacjom konspiracyjnym, jak np.  Or-
ganizacja Wojskowa Młodzieży Kaszubskiej, czy Grunwald. Miał 
także poprzez Wacława Ciesielskiego dojścia do ogólnopolskiej 
konspiracji Związku Walki Zbrojnej i  Organizacji Wojskowej 
Stronnictwa Narodowego. Na  przełomie lat 1940-1941 spotkał 
się w  rejonie Bytowa z  przywódcą Tajnej Organizacji Wojsko-
wej „Gryf Kaszubski”, por. Józefem Dambkiem. Objął ją swo-
im patronatem, co umożliwiło jej szybki rozwój organizacyjny 
w terenie. 7 lipca 1941 r. na tajnym zebraniu w Czarnej Dąbrowie 
został wybrany I prezesem Rady Naczelnej nowo powstałej or-
ganizacji TOW „Gryf Pomorski”, co bardzo podniosło jej prestiż 
w oczach mieszkańców Pomorza. Istnieją rozbieżności wśród 
badaczy, czy był jej faktycznym przywódcą, czy tylko honoro-
wym patronem, a w rzeczywistości kierował nią por. J. Dam-
bek jako jego zastępca i  kierownik Głównego Wydziału Orga-
nizacyjnego. Na  pewno wycofał się z  przywództwa TOW „Gryf 
Pomorski” wiosną 1943 r., kiedy doszło do waśni i samosądów 
wewnątrzorganizacyjnych. Nadal jednak utrzymywał liczne 
kontakty konspiracyjne. W celu nadania większego znaczenia 
ks. J. Wryczy oraz całej organizacji w 1944 r. rozpowszechniono 
wśród miejscowej ludności informację, że został przez władze 
polskie	w Londynie	mianowany	na stopień	generała,	co	nie było	
jednak	prawdą.	Latem	1944	r.	zobowiązał	się	przedstawicielom	
Okręgu Pomorskiego AK do ogłoszenia apelu o podporządko-
waniu się AK na okres realizacji planu Burza innych organizacji 
pomorskich. Przez cały okres okupacji był intensywnie poszu-
kiwany przez Niemców, którzy wyznaczali za jego głowę coraz 
to większe nagrody; najwyższe ze znanych na Pomorzu: 40 tys., 
50 tys., 200 tys., 300 tys., a w końcu 500 tys. marek. Osobom 
udzielającym mu pomocy groziła kara śmierci. Pomimo tego 
przetrwał w ukryciu do zajęcia Pomorza przez wojska sowiec-

kie na początku 1945 r.
Okres tzw. Polski Ludowej
Po  zakończeniu II wojny światowej wrócił na  probostwo 

do  Wiela, które sprawował do  1948 r. W  tym czasie został 
również dziekanem czerskim, a  w  1947 r. kanonikiem. Jed-
nocześnie w 1945 r. związał się z antykomunistyczną konspi-
racją niepodległościową reprezentowaną przez  Delegaturę 
Sił Zbrojnych. Występował wówczas przeciwko sowietyzacji 
Pomorza, nawoływał do  bojkotu zarządzeń tzw. władzy ludo-
wej, udzielał poparcia oddziałom partyzanckim. Być może pa-
tronował także podziemnej organizacji wojskowej pod nazwą 
Dywizja Pomorska Armii Krajowej (IV Dywizja Pomorska), któ-
ra  współdziałała ze  zgrupowaniem mjr. Zygmunta Szendzie-
larza ps. „Łupaszka”. Próbował odnowić swoją przedwojenną 
działalność społeczną, zakładając na terenie Wiela spółdziel-
nię rolniczą pod  nazwą Nadzieja. W  1948 został przeniesio-
ny do  Tucholi, gdzie również pełnił obowiązki dziekana. Tam 
mianowano go honorowym kanonikiem kapituły chełmińskiej. 
Od zakończenia działań wojennych aż do śmierci był stale ob-
serwowany i nękany przez Urząd Bezpieczeństwa. We wszyst-
kich jego posunięciach duszpasterskich i społecznych doszu-
kiwano się wrogiej działalności przeciw ludowej władzy. Był 
jednym z nielicznych księży rozpracowywanych tuż przed za-
kończeniem wojny. Zmarł 4 grudnia 1961 r. i został pochowany 
na  cmentarzu parafialnym w  Tucholi. Jego pogrzeb stał się 
uroczystością patriotyczną.

Ordery i odznaczenia
Krzyż Walecznych – dwukrotnie, Złoty Krzyż Zasługi z Mie-

czami,, Krzyż Powstańców Śląskich, Odznaka Honorowa 
„Front Pomorski”, Odznaka Honorowa „Organizacji Wojskowej 
Pomorza”, Krzyż Zasługi Towarzystwa Powstańców i Wojaków, 
Miecze Hallerowskie, i inne.

Wniosek o nadanie honorowego tytułu Zasłużony Człowiek 
Morza złożyły: Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, 2020 
rok; Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, 2020 rok.

Komandor Marynarki Wojen-
nej Roman Wojciech Francki 
(ur. 17 kwietnia 1903, zm. 6 
lipca 1996 r.)

Był uczestnikiem wojny 
polsko-bolszewickiej oraz  II 
wojny światowej. W  okre-
sie międzywojennym pełnił 
funkcję dowódcy kanonierek 
„Generał Haller” i  „Komendant 
Piłsudski” oraz  torpedowca 
„Mazur”. Od  1939 roku prze-
bywał na  Zachodzie Europy. 
Podczas II wojny światowej 
między innymi dowodził nisz-
czycielem „Błyskawica”, po za-

kończeniu zmagań wojennych pozostał na emigracji.
  Wiosną 1919 roku Roman Francki brał udział w  walkach 

o Wilno	jako	ochotnik	w 5.	Pułku	Piechoty	Legionów.	Uczest-
niczył w Bitwie Warszawskiej oraz buncie Żeligowskiego. Zde-
mobilizowany w  grudniu 1920 roku, powrócił do  Warszawy 
i w trybie eksternistycznym ukończył szkołę średnią. W 1923 
roku wstąpił do  Szkoły Podchorążych Piechoty, rok później 
przeniósł się do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toru-
niu, którą ukończył w 1927 roku z siódmą lokatą na 17 słucha-
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czy, 10 października uzyskując promocję oficerską. Po okresie 
służby na  „Wilii” i  we  Flotylli Pińskiej, w  1929 roku odbył kurs 
dla oficerów artyleryjskich we  Francji. Na  początku lat 30. 
dowodził kanonierką „Generał Haller”, w  latach 1932–1934 był 
oficerem artyleryjskim na niszczycielu „Wicher” i w takiej roli 
uczestniczył w  kryzysie gdańskim. W  1934 roku, w  stopniu 
kapitana marynarki, dowodził kanonierką „Komendant Pił-
sudski”, w  roku następnym okrętem szkolnym (byłym torpe-
dowcem) „Mazur”. W  1936 roku został oficerem artyleryjskim 
w Dowództwie Floty. 19 marca 1938 roku awansował do stopnia 
komandora podporucznika.

Od marca 1939 roku był oficerem na „Wilii”, w lipcu wypły-
nął na  jej pokładzie w  rejs szkolny. Wybuch wojny zastał go 
w Casablance. Po dotarciu do Francji uczestniczył w budowie 
struktur Marynarki Wojennej, na przełomie listopada i grudnia 
1939 roku odpłynął z  grupą marynarzy do  Wielkiej Brytanii. 
W  1940 roku był zastępcą dowódcy niszczyciela ORP „Burza” 
podczas kampanii norweskiej i  działań u  wybrzeży francu-
skich. W czerwcu tymczasowo objął dowodzenie na ORP „Bły-
skawica”, na stałe został dowódcą tej jednostki 7 października 
1940 roku i pozostawał nim do 4 kwietnia 1942 roku. Podczas 
pobytu okrętu w  stoczni w  Cowes jego załoga wyróżniła się 
podczas odpierania niemieckiego nalotu i likwidacji jego skut-
ków, a  wdzięczni mieszkańcy miasta uhonorowali po  latach 
komandora Romana Franckiego, nadając jednemu z  placów 
jego imię. 5 czerwca 1942 roku został awansowany na koman-

dora porucznika ze starszeństwem z 3 maja 1942 roku i 2. loka-
tą w korpusie oficerów Marynarki Wojennej.

Po okresie służby sztabowej został oddelegowany do Co-
astal Command, od 12 kwietnia do 15 maja 1943 roku tymcza-
sowo dowodził niszczycielem ORP „Orkan”. Następnie pełnił 
obowiązki komendanta Komendy Morskiej „Północ” i dowód-
cy I  Dywizjonu Kontrtorpedowców. Do  zakończenia wojny 
pracował na  lądzie, we  wrześniu 1945 roku ponownie został 
dowódcą ORP „Błyskawica” i  wziął udział w  operacji Deadli-
ght. Na  komandora został awansowany ze  starszeństwem  
z 1 września 1946 roku i 3. lokatą w korpusie oficerów Mary-
narki Wojennej.

Po  zdemobilizowaniu w  1948 roku wyemigrował do  No-
wej Zelandii, a następnie do Australii. Pracował między inny-
mi w  kamieniołomach, jako ogrodnik i  oficer żeglugi. Działał 
w  środowisku polonijnym, był członkiem Stowarzyszenia Ma-
rynarki Wojennej, publikował w czasopiśmie „Nasze Sygnały”. 
Zmarł w  1996 w  Australii. Jego prochy zostały sprowadzone 
do Polski i pochowane w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie (kwatera 246-2-12/13).

Ordery i odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1989), Krzyż 

Walecznych czterokrotnie, Medal Morski dwukrotnie, Distin-
guished Service Cross.

Wniosek o nadanie honorowego tytułu Zasłużony Człowiek 
Morza złożyło Polskie Towarzystwo Nautologiczne, 2020 rok.

Dokładnie sto lat temu, 15 sierpnia, na przedpolach War-
szawy, polscy żołnierze stoczyli zwycięską bitwę z  armią 
bolszewicką. Heroiczny czyn całego narodu pozwolił zatrzy-
mać marsz komunistów na Polskę i Europę. W 100. rocznicę 
Cudu nad Wisłą gmina Kosakowo złożyła hołd obrońcom nie-
podległości, wspominając ofiarę, jaką ponieśli bohaterowie 
Bitwy Warszawskiej. Z okazji Święta Wojska Polskiego usta-
nowionego na pamiątkę polskiego zwycięstwa nad bolsze-
wikiem, kosakowski samorząd przekazał wyrazy szacunku 
dla wszystkich służących w mundurze polskiego żołnierza.

Podczas uroczystości w Kwaterze Obrońców Kępy Oksyw-
skiej 1939 Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek przywołał wyda-
rzenia sprzed stu lat. – Bitwa Warszawska stoczona 15 sierpnia 
1920 roku jest zaliczana do  najważniejszych starć militarnych 
w  dziejach całego świata, a  zwycięstwo narodu polskiego za-
trzymało agresję bolszewicką i  uchroniło naszą Ojczyznę i  Eu-
ropę przed  zalaniem falą komunizmu. Dzięki poświęceniu se-
tek tysięcy żołnierzy, ochotników, młodzieży, dziś, po stu latach 
od tamtych zdarzeń, możemy żyć Cały Kościół Katolicki, w 1920 
roku stanął w obronie Ojczyzny – wspominał podczas modlitwy, 

ksiądz kanonik Jan Grzelak, Proboszcz Parafii w  Kosakowie. 
– Nocne czuwania w  kościołach i  gorliwe modlitwy   jednoczyły 
Polaków, dawały otuchę w tragicznym okresie. Duchowni stawali 
też na linii frontu. Kapelani służyli posługą, wielokrotnie płacąc 
najwyższą cenę za naszą wolność w wolnej i niepodległej Polsce.

Sztandary w  Kwaterze Obrońców Kępy Oksywskiej 1939 
roku wystawiły gmina Kosakowo oraz Zrzeszenie Kaszubsko – 
Pomorskie oddział Kosakowo – Dębogórze. Wiązanki kwiatów 
ku pamięci bohaterów Bitwy Warszawskiej składali Wójt Gmi-
ny Kosakowo Marcin Majek wraz z Zastępcą Wójta Marcinem 
Kopitzkim oraz  księdzem Proboszczem Janem Grzelakiem, 
Radni Gminy Kosakowo, Sołtysi Gminy Kosakowo, delegacja 
Związku Piłsudczyków RP okręg Kaszubski oraz  Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego oddział Kosakowo – Dębogórze, 
przedstawiciele gminnych instytucji kultury oraz  dyrektorzy 
szkół podstawowych z gminy Kosakowo. 

Dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska 
Polskiego. Samorząd gminy Kosakowo przekazał życzenia 
oraz wyrazy szacunku wszystkim polskim żołnierzom, skiero-
wał słowa podziękowania za służbę w obronie polskich granic.

Pamiętamy o zwycięzcach Bitwy Warszawskiej z 1920 r.
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Od 1 września do 30 listopada 2020 roku zostanie prze-
prowadzony powszechny spis rolny. Udział w  nim będzie 
obowiązkowy. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie pro-
wadzi oficjalną  stronę internetową, na której na bieżąco in-
formuje o wszystkim co dotyczy spisu.

Celem spisów statystycznych, 
m.in. spisów rolnych jest umożliwienie 
statystyce publicznej informowania 
o  sytuacji ekonomicznej, demogra-
ficznej, społecznej oraz  środowiska 
naturalnego. Z  informacji tych ko-
rzystają wszyscy – zarówno społe-
czeństwo   jak i  organy państwa i  ad-
ministracji publicznej oraz  podmioty 
gospodarki narodowej.

Główne założenia Powszechne-
go Spisu Rolnego 2020 to  przede 
wszystkim:
•	 zapewnienie bazy informacyjnej 

o  gospodarstwach rolnych i  zwią-
zanych z nimi gospodarstwach do-
mowych, koniecznej dla realizacji 
krajowej, regionalnej i  lokalnej po-
lityki rolnej i społecznej na wsi,

•	 analiza zmian, jakie zaszły w rolnic-
twie na przestrzeni lat 2010–2020,

•	 wykonanie zobowiązań Polski 
w zakresie dostarczenia informacji 

1 sierpnia w całej Polsce o godz. 17.00, w tzw. godzinę „W” 
tysiące Polaków zatrzymało się na minutę w  ciszy, oddając 
hołd Bohaterskim Powstańcom Warszawskim, którzy 76 lat 
temu stanęli do walki o wolność ojczyzny. Wśród tych tysięcy 
stanęliśmy i My, mieszkańcy Gminy Kosakowo. Ponad 30 oso-
bowa grupa z dumą w sercu i wzruszeniem, pod biało czerwo-
nymi flagami, w blasku rac odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego 
oddając cześć i chwałę Bohaterom. 

Po części oficjalnej głos zabrał Radny Gminy Kosakowo Mi-
chał Przysiecki, który podziękował w  imieniu organizatorów 
wydarzenia wszystkim przybyłym, za poświęcony czas i wspól-
ne uczczenie pamięci poległych jak i  żyjących Powstańców 
Warszawskich.

Następnie do zebranych przemówił Wójt Gminy Kosakowo 
Marcin Majek, który podkreślił jak ważna jest pamięć o naszych 
Bohaterach, o ich poświęceniu w walce o wolność i niepodle-

na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynaro-
dowych (FAO, OECD i inne) oraz

•	 aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, 
a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycz-
nych badań reprezentacyjnych z  zakresu rolnictwa (w  la-

tach następnych).
Spis dostarczy danych o  jednost-

kach funkcjonujących w  rolnictwie 
i  ich wyposażeniu, o  prowadzonej 
produkcji rolnej i działalności innej niż 
rolnicza oraz ponoszonych na nie na-
kładach pracy, a  także produkcji 
ekologicznej i  wpływie rolnictwa 
na  środowisko. Aby móc dokładnie   
scharakteryzować i  opisać polskie 
rolnictwo niezbędne są wyniki spisu 
rolnego.

W  spisie zbierane będą dane do-
tyczące: użytkowania gruntów, po-
wierzchni zasiewów, nawożenia, 
środków ochrony roślin, pogłowia 
zwierząt gospodarskich, budynków 
gospodarskich, maszyn i  urządzeń 
rolniczych, działalności gospodarczej 
oraz aktywności ekonomicznej.

https://spisrolny.gov.pl/war-
to-wiedziec#sppb-addon-wrap-
per-1595423106376

głość Polski. Jednocześnie zapraszając na przyszłoroczną 
„Minutę dla Powstania”.

W ramach wydarzenia na wszystkich uczestników spotka-
nia czekały materiały edukacyjne, biało czerwone opaski od-
blaskowe, wpinki PW przekazane przez gdański oddział IPN. 
Dodatkowo każdy otrzymał bawełniane torby z motywem pa-
triotycznym, które przygotowała gminna Biblioteka.

Dziękujemy	Arka	Gdynia	FC	MOSTY	za	oprawę	wydarzenia,	
a także Marcinowi Krauze i Zdzisławowi Kryger za zdjęcia. 
Organizatorzy:
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński
Radny Gminy Kosakowo Michał Przysiecki
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla
Link	do	zdjęć	autorstwa	Marcina	Krauze
https://drive.google.com/drive/folders/1jLt6uDUwfirrJ-
Mf32IYuYcrK77OVjZk2?usp=sharing

POWSZECHNY SPIS ROLNY

Oddaliśmy Hołd Bohaterom Bitwy Warszawskiej
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We wrześniu (wzorem lat ubiegłych) we wszystkich so-
łectwach gminy Kosakowo odbędą się zebrania wiejskie. 
Głównym tematem lokalnych spotkań będzie podjęcie decy-
zji o rozdysponowaniu środków funduszu sołeckiego na rok 
2021. Pieniądze te można przeznaczyć na realizację tych za-
dań gminy, które będą służyły poprawie jakości życia miesz-
kańców każdego sołectwa.

– Propozycje związane z funduszem sołeckim w każdej wsi 

mogą mieć różny charakter, a o szczegółach zdecydują miesz-
kańcy podczas zebrań wiejskich – informuje Marcin Majek, Wójt 
Gminy Kosakowo. – Budowa lub remonty placów zabaw, popra-
wa jakości chodników, większa troska o  porządek, czy nowe 
nasadzenia zieleni – to przykładowe inwestycje, które mogą być 
sfinansowane z  funduszu sołeckiego. Decyzje będą zapadać 
podczas zebrań wiejskich, zapraszam mieszkańców do aktyw-
nego uczestnictwa i zgłaszania propozycji.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH
Fundusz sołecki 2021 – przyjdź na zebranie i zdecyduj o wydatkach

Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Kosakowo:

Nazwa Sołectwa Liczba  
mieszkańców* Kwota Data Godzina Miejsce zebrania

Suchy Dwór 1607 61 053,00 zł 07.09. 19:00 Świetlica sołecka w Suchym Dworze

Mosty 2992 61 053,00 zł 7.09. 19:00 Szkoła Podstawowa w Mostach

Rewa 941 61 053,00 zł 08.09. 19:00 Bosmanat w Rewie, ul. Koralowa 5

Kosakowo 2013 61 053,00 zł 08.09. 19:00 Remiza OSP Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44

Pogórze 4135 61 053,00 zł 09.09. 19:00 Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Dębogórze Wybudowanie 270 28 696,00 zł 09.09. 19:00 Świetlica wiejska w Dębogórzu Wybudowaniu

Dębogórze 1827 61 053,00 zł 10.09. 19:00 Dom Kaszubski w Dębogórzu

Mechelinki 397 36 449,00 zł 11.09. 19:00 Świetlica wiejska w Mechelinkach

Pierwoszyno 1172 61 053,00 zł 15.09. 19:00 Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie

Kazimierz 373 34 984,00 zł 17.09. 19:00 Świetlica wiejska w Kazimierzu

Określenie kwoty bazowej funduszu sołeckiego na rok 2021

wykonanie dochodów bieżących gminy za rok 2019 
                                     Kwota bazowa = 

liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2019 r. (wg GUS)

KB	=	95 176 062,17	:	15	589 	=	 6 105,33
(dziesięciokrotność KB = 61.053 )

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją 
miejską na obszarze gminy Kosakowo dla uczniów, ważne 
jest do 31 grudnia roku ukończenia przez ucznia 20 lat. Po-
nadto, Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni dopuszcza bez-
płatny przejazd w Gdyni liniami: 165, 194 i 265 na trasie: Po-
górze Górne – Obłuże (przystanek „Maciejewicza”).

Informujemy, iż uczniowie, którzy posiadają legitymację 
szkolną bez wpisanego adresu zamieszkania, będą mogli ko-
rzystać z uprawnienia do bezpłatnego przejazdu, po uzyskaniu  
zaświadczenia o miejscu zameldowania na terenie gminy Ko-
sakowo.
1. Urząd wydaje w/w zaświadczenie na wniosek rodzica/peł-

noletniego ucznia.
2. Zaświadczenie traci ważność z chwilą zmiany meldunku.

3. Zaświadczenie jest bezpłatne dla uczniów/dzieci.
4. Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później niż 

7 dni od dnia złożenia wniosku.
Legitymacje	szkolne	dla	uczniów	wydane	w	brzmieniu	obo-

wiązującym przed dniem 1 września 2019 roku, zachowują 
ważność do czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w da-
nej szkole, albo zakończenia przez dziecko z niepełnospraw-
nością wychowania przedszkolnego.
Dotyczy uprawnień do bezpłatnych przejazdów dzieci w wie-
ku przedszkolnym

Dzieci w wieku przedszkolnym, które mieszkają w Gminie 
Kosakowo również powinny posiadać zaświadczenie o miej-
scu zameldowania,  wydane przez Urząd Gminy Kosakowo  na 
wniosek rodzica.

Bezpłatne przejazdy dla uczniów na terenie gminy Kosakowo

*wg ewidencji ludności stan na 30.06.2020 r.
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Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż zbliża się termin 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych. Na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z póź. zmianami), 
terminy do wnoszenia opłat to: 
•	 I rata	do	31	stycznia,
•	 II	rata	do	31	maja,
•	 III rata do 30 września danego roku kalendarzowego.

Konsekwencją niedokonania opłaty w  powyższych ter-
minach jest wygaszenie zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt. 5 
ustawy o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu al-
koholizmowi). Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło 
z  powodu niedokonania opłaty w  określonych terminach 
może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia 
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust.13 ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

8 sierpnia Kosakowskie Centrum Kultury, zaprosiło najmłod-
szych odpoczywających na plaży w Rewie, do wspólnej zabawy 
pt. Morskie opowieści. Od godz. 10:00 na dzieci czekały anima-
cje i zabawy kreatywne o tematyce morskiej. Nie mogło zabrak-
nąć takich aktywności jak połów rybek, zabawy w spostrzegaw-
czość czy konkurs na najdłuższy łańcuch kotwicy. Dzieci miały 
też możliwość zrobienia swojej pamiątki z wakacji, z wykorzy-
staniem charakterystycznych elementów marynistycznych.

Do wspólnej akcji na plaży, zaprosiliśmy Projekt Zdrowie 
Kosakowo, który jak zawsze pełen entuzjazmu i profesjonali-
zmu przygotował dla uczestników gry i zabawy o tematyce pro 
zdrowotnej. Dziękujemy Pani Monice i Pani Kindze za wprowa-
dzenie dzieci w świat zdrowego odżywiania i aktywnego stylu 
życia.

Zapraszamy za rok!

Morskie Opowieści- plażowe aktywności dla najmłodszych
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Z  ogromną radością podajemy nazwiska laureatów kon-
kursu fotograficznego, zorganizowanego przez Kosakowskie 
Centrum Kultury, którego celem było ukazanie piękna otacza-
jącej natury, uchwyconej obiektywem aparatu w trakcie waka-
cyjnych wypraw po urokliwej Gminie Kosakowo.

Wyjątkowa okazja na podziwianie zdjęć na żywo miała 
miejsce w  trakcie Plenerowego Kina Letniego na Szpyrku 
w  Rewie, 20 sierpnia. Wtedy to, wszystkie prace można było 
zobaczyć na mini wernisażu w naturalnej, morskiej oprawie.

Konkurs fotograficzny miał dwie odsłony. Pierwsza to wy-
bór przez jury konkursu, druga zaś, to internauci mogli wybrać 
obraz, który najbardziej przyciągnął ich uwagę, zasługując na 
Nagrodę Internautów.

Jury nagrodziło:
Miejsce I: Arkadiusz Kaczmarczyk „Poranek na klifie” 
Miejsce II: Mateusz Barlikowski „	Letni,	słoneczny	spacer”
Miejsce III: Ewa Hoppe „ Rewa – Morskie opowieści”

Jury również wyróżniło następujące osoby: Agnieszka 
Folega „Dziewczyny w  makach” oraz Katarzyna Stawska za 
„Plażowe	Love”.

Nagrodę internautów otrzymała Agnieszka Folega za 
„Dziewczyny w makach” zdobywając ponad 90 lajków.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom konkur-
su. Wasze przepiękne fotografie pozostaną wspaniałą pa-
miątką tego wyjątkowego lata 2020.

Konkurs fotograficzny pt. Moje wakacyjne zdjęcie
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Już od 14 września, zapraszamy wszystkich chętnych do 
udziału w oferowanych przez nas sekcjach zajęciowych, które 
będą odbywać się na w różnych miejscach na terenie Gminy 
Kosakowo. 
Zajęcia z językiem angielskim dla dzieci i dorosłych 
•	 Fairy Tales from around the world – Baśnie świata – dzieci 

od 7 do 11 r.ż
•	 Be Creative – zajęcia językowe z  elementami plastyki – 

dzieci od 6 do 10 r.ż

•	 Travel with English – Podróżuj z  angielskim – dorośli gr. 
początkująca i średniozaawansowana 

Zajęcia z rękodzieła 
•	 Makrama – Zajęcia dla młodzieży starszej i dorosłych 
Zajęcia muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
•	 Sekcja instrumenty klawiszowe (pianino, keyboard)
•	 Sekcja gitarowa (gitara akustyczna, gitara elektryczna, 

ukulele)
•	 Sekcja wokalna (nauka śpiewu i ekspresji scenicznej)
Zajęcia aerobowe 
•	 Joga – grupa początkująca i zaawansowana – dorośli
•	 Zdrowy kręgosłup – dorośli po 50 r.ż 

W naszej ofercie mamy również Teatr Młodzieżowy Gminy 
Kosakowo – dzieci od 12 r.ż. 

Nasze działania rozszerzamy na inne sekcje a ich działania 
uzależnione będą od zainteresowania i  ilości uczestników. 
Planujemy również reaktywować Klub Małego Człowieka w in-
ne,j bardziej muzycznej odsłonie  – zajęcia rozwojowe dla 
dzieci od 1 r.ż. 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne 9 września (śro-
da) godz. 17:15 Pierwoszyno, ul. Kaszubska 11, Kosakowskie 
Centrum Kultury (sala główna) 

Tego dnia, będzie można zapisać się i  uzyskać odpowiedzi 
na wszystkie pytania dotyczące działalności KCK. Odpowiedzi 
udzielamy również tel. 784 403 228 lub 515 752 680 w godz. pracy 
biura tj. 8:00-16:00 lub mailowo kontakt@kulturakosakowo.pl

Nasza działalność kulturalno-edukacyjna uzależniona jest 
od obecnej sytuacji związanej z  Covid–19. Z   tego względu, 
spotkania sekcji Centrum Kultury będą odbywać się przy za-
chowaniu wszelkich obostrzeń sanitarnych jak i  grupy będą 
zredukowane do mniejszej ilości uczestników.

Zajęcia, warsztaty i sekcje artystyczne w Kosa-
kowskim Centrum Kultury na rok szkolny 2020/21

12 sierpnia o godzinie 10:30 spod siedziby Kosakowskiego 
Centrum Kultury, wyruszył pierwszy Rajd Pieszy Śladami Ka-
szub Północnych.

Na każdego uczestnika Rajdu czekał między innymi pamiąt-
kowy dyplom, upominek oraz zdrowy poczęstunek, dzięki partne-
rowi rajdu Projekt Zdrowie Kosakowo. Dla wszystkich wędrow-

Pieszy Rajd Śladami Kaszub Północnych – Spacer 
po historię i zdrowie
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ców, przygotowaliśmy mini zadanka, które przybliżyły historię 
naszej pięknej ziemi kaszubskiej z morską opowieścią w tle.

Trasa, którą pokonali uczestnicy, obejmowała 4 sołec-
twa, począwszy od Pierwoszyna, poprzez Mosty i Mechelinki, 
a kończąc w Rewie przy Krzyżu w Alei Zasłużonych Ludzi Mo-
rza. Nie mogło zatem zabraknąć takich punktów na mapie Ko-
sakowa jak Aleja Lipowa wraz z Dworkiem Ziemiańskim, który 
kryje wielowiekową historię, Obelisk upamiętniający pole-
głych w trakcie Kampanii Wrześniowej 1939. Trasa prowadziła 
również do majestatycznych jesionów Świętopełka i Mściwo-
ja, ponad 260 letni grupowy pomnika przyrody. Rajd prowadził 

także do Skansenu w Mechelinkach, upamiętniającego dzie-
dzictwo morskie Gminy Kosakowo, ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego rybackiego charakteru. Spacer brzegiem morza 
na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki, dopełnił 
ponad 8 kilometrowy marsz.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w  Rajdzie. 
Wspaniała atmosfera i przepiękna pogoda, sprawiła, że Pieszy 
Rajd Śladami Kaszub Północnych zapoczątkował kolejne edy-
cje wspólnych, spacerów.

Podziękowania dla Projekt Zdrowie Kosakowo za dostar-
czenie energii i zastrzyku zdrowia!

STRONA SENIORA

Dzień  
tygodnia Godzina Zajęcia Miejsce Prowadzący

Poniedziałek 10.00 Rowerem zdobywaj świat Zbiórka: 
w różnych miejscach gminy dr Karol Dettlaff

Wtorek 10.00-11.00 Herbatka i kawka  
na dzień dobry Budynek w Rewie -

11.00-15.00 Spotkania brydżowe Budynek w Rewie -

Środa 10.00 Klub Spacerowicza Zbiórka w różnych miejscach 
na terenie gminy dr Karol Dettlaff

Czwartek 14.30-15.30 Język francuski – grupa 
średniozaawansowana Budynek w Rewie dr Karol Dettlaff

16.00-17.00 Gimnastyka mózgu Budynek w Rewie Paula Dobrowolska

17.00-18.00 Taneczna gimnastyka Zajęcia plenerowe  
(zbiórka: budynek w Rewie) Paula Dobrowolska

18.00-19.00 Wieczór przy kawce  
i herbatce Budynek w Rewie –

Piątek 9.00-10.00 Herbatka i kawka  
na dzień dobry Budynek w Rewie -

10.00
Z	Yacht	Clubem	Rewa	do-
okoła świata żeglarskiego 
– zajęcia żeglarskie 

Bosmanat	Yacht	Clubu	Rewa Instruktorzy	Yacht	
Clubu Rewa

Kolory zajęć: •	plastyczne •	językowe •	ruchowe •	psychologiczne  
•	hobbistyczne,	spotkania	przy	kawie	i	herbacie

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA SENIORÓW
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Oj, emocje karciane sięgały najbardziej odległych 
gwiazd galaktyki Drogi Mlecznej i nie wiadomo, czy jaki-
kolwiek sztuczny satelita byłby w stanie je dogonić, gdy 
w  szranki wielogodzinnych pojedynków stanęli naprze-
ciwko siebie seniorscy brydżyści. Ogromną pasję dało 
się dostrzec już na pierwszy rzut oka: samo wejście do 
rewskiej siedziby karcianego grona miało w  sobie coś 
z przemarszu celebrytów na czerwonym dywanie w Can-
nes. Ale uwaga, uwaga: to nie były brydżowe walety, ale 
same damy i króle! Tak, tak, nie zabrakło i przedstawi-
cielek tej piękniejszej płci.

Na początku gwarno, pociesznie, wesoło. Tempera-
turę zmierzono każdemu, ręce zdezynfekowane. Kawa 

Środowy wieczór 12 sierpnia br. przy kawie i herbacie 
kosakowscy Seniorzy spędzili śpiewająco. Wszystko za 
sprawą naszych wyjątkowych Gości – zabłąkanych kor-
sarzy, którzy postanowili nieco starszych nastolatków 
porwać na nieco bliższe tudzież dalsze wody spod zna-
ku muzy Polihymni, opiekunki śpiewu. Ahoj! Ależ rado-
sne było to porwanie! Czuliśmy się niemal jak na praw-
dziwym żaglowcu, wyrwani z  okowów codzienności do 
świata przypływów i odpływów, marynarskich podbojów 
niewieścich	serc	w dalekim	Liverpoolu,	opływania	kon-
tynentów w poszukiwaniu wysp, których ponoć jeszcze 
nikt nigdy nie wiedział. Wiele egzotycznych wysp odkry-
waliśmy po raz pierwszy, jeszcze więcej znaliśmy niemal 
na pamięć. Na niektórych tubylcy – zawsze wyjątkowo 
wobec nas życzliwi – witali nas w językach obcych (a tu 

lała się strumieniami, podobnie jak woda mineralna z li-
monką. Nie zabrakło słodyczy: trochę cukru na poprawę 
koncentracji. A chwilę później… cisza… Subtelny szcze-
biot intelektualnych karcianych Himalajów przerywany 
co rusz śliskim łoskotem opadających kart. Tablica wy-
ników jasno wykazywała, że rozgrywka będzie nader za-
cięta. I taka też była.

Królewska gra karciana zawitała do rewskiej sie-
dziby Seniorów we wtorek 4 sierpnia br. od godz. 10 – 
i zawita w niej na dobre, bowiem spotkania brydżowe 
od tej pory odbywać się będą cyklicznie co tydzień. 
Wszystkich chętnych zapraszamy.

niespodzianka: nie tak zupełnie nam obcych, jak się mo-
gło wydawać).

Ten wieczór zawdzięczamy Januszowi Frąckowia-
kowi z  Yacht Clubu Rewa, arcymistrzowi szantowego 
śpiewu Kamilowi Badziochowi, jak również niezawodnej 
i  obdarzonej anielicznym śpiewem Annie Bladowskiej. 
Sąsiedzka współpraca senioralnej siedziby z  rewskim 
Yacht	Clubem	przynosi	owoce,	które	środowisko	zarów-
no żeglarskie, jak i senioralne – zaczyna łapczywie zaja-
dać z dużą satysfakcją. 

Nie będzie żadnej przesady w  stwierdzeniu, że na-
strojona szantowo oraz lirycznie, z  nutami melancholii 
oraz rubaszności, senioralna siedziba w Rewie, w ciągu 
jednego wieczora opłynęła całą kulę ziemską oraz prze-
ćwiczyła wokale we wszystkich dostępnych tonacjach.

Królewska gra karciana w rewskiej siedzibie Seniorów

Gdzie ta keja? – w rewskiej siedzibie senioralnej
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W powietrzu unosił się zapach świeżo skoszonej tra-
wy na polance przy budynku rewskiej siedziby Seniorów, 
zmieszany z subtelną nutą morskiej bryzy przytłumionej 
wyraźnie skwarną pogodą, a rytmiczna muzyka przery-
wana motywującymi instrukcjami prowadzącej zajęcia 
Pauli Dobrowolskiej porywała do tanecznej gimnastyki 
licznie zebraną grupę naszych nieco starszych nasto-
latków. W  ten oto sposób w  czwartkowe sierpniowe 
popołudnie (6.08.2020 r.) nasza siedziba rozkołysała 
się w  tanecznej gimnastyce na świeżym powietrzu, 
w przepięknym nadmorskim otoczeniu. Muzyka, kobie-
ty	i śpiew?	Tego	ostatniego	też	ukradkiem	dało	się	tro-
chę podsłuchać w  trakcie podawania wody mineralnej 
przez okienko pełniące rolę... bufetu.

Serdeczne podziękowania dla Pauli Dobrowolskiej 
za kolejną porcję doskonale rozprężających zajęć. 
I  oczywiście dla wszystkich naszych Seniorów za do-

On ne peut pas faire de cuisine si l’on n’aime pas les 
gens (nie można gotować, jeśli nie kocha się ludzi) – ma-
wiają Francuzi. I mają rację. Z tego też powodu postano-
wiliśmy celebrować w  seniorskim gro-
nie Święto Narodowe Francji (14 lipca, 
w  dzień zdobycia przez lud paryski Ba-
stylii) w wyjątkowy sposób. I ruszyliśmy 
do Gdańska – do najbardziej francuskiej 
z trójmiejskich restauracji, prowadzonej 
przez Bretończyka pod hasłem domo-
wej kuchni francuskiej po przystępnych 
cenach, do A la française. Przywitał nas 
gospodarz, który w  przeciągu swojego 
pobytu w  Polsce doskonale nauczył się 
języka polskiego – ten ostatni w ustach 
Pana Dominique’a  w  połączeniu z  me-
lodią typową dla francuszczyzny brzmi 
zgoła nietuzinkowo.

O gustach – również kulinarnych – po-
noć się nie dyskutuje, ale... cóż to były za 
smaki! Podyskutujmy! Naszą szczegól-

skonałą atmosferę. Taneczna gimnastyka w  każdy 
czwartek o  godz. 17.00, zaraz po zajęciach z  gimna-
styki umysłu.

ną uwagę przykuły przepyszne zupy-kremy z pomidorów 
i cebuli, a także bretońskie galetty, czyli kruche naleśni-
ki z mąki gryczanej z  różnym nadzieniem. Restauracyj-
ny wystrój przypominał rodzinne poddasze, dlatego też 
bardzo szybko poczuliśmy się jak w bretońskim zaciszu 
domowym, z nastrojową francuską muzyką w tle.

Po obiedzie czas był najwyższy trochę rozruszać 
kości i  zrzucić nadprogramowe kalorie, chociaż gwoli 
sprawiedliwości przyznać trzeba, że francuska kuchnia 
– słynna na całym świecie i wyrafinowana – nigdy, jak to 
się mówi, nie zalega na żołądku. Ciężko było opuścić go-
ścinne progi A la française, ale piesza wędrówka po Sta-
rym Mieście sprawiła nam nie lada przyjemność. Vive la 
France! Vive la Pologne!

Balety rewskiej siedziby Seniorów

Świętujemy Dzień Bastylii – wycieczka do francuskiej restauracji
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Od początku lipca czternaścioro dzieci z gminy Kosakowo 
uczestniczyło w zajęciach Świetlicy Podwórkowej organizo-
wanych przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej we współ-
pracy z  Gminną Komisją Profilaktyki i  Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Zajęcia odbywały się przez cały okres 
wakacji, dwa razy w tygodniu w każdy wtorek i czwartek.

Podczas ładnej pogody opiekunowie organizowali czas na 
świeżym powietrzu – nad morzem, wycieczkach pieszych, pla-
cach zabaw, wyjściach na lody, spacerach po okolicy i sąsied-
nich gminach. 

Gorsza pogoda nie była przeszkodą w  spędzaniu czasu 
wolnego. W  Centrum Sportowym w  Kosakowie obywały się 
rozgrywki sportowe. Popularnością cieszyło się przeciąganie 
liny, zabawy chustą animacyjną, gry w piłkę oraz zajęcia pla-
styczne jak np. tworzenie slimów. 

W  organizację czasu świetlicy włączyły się gminne in-
stytucje. Pracownice Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo 
dwukrotnie, w  ciekawy sposób przeprowadziły warsztaty dla 
uczestników. Korzystając z  pięknej pogody zajęcia odbywały 
się na świeżym powietrzu gdzie Panie połączyły aktywność ru-
chową z elementami edukacji bibliotecznej. Dzieci odwiedziły 
również komisariat policji, oraz jednostkę OSP w Kosakowie. 
Stowarzyszenie Nasze Mechelinki zaoferowało ekscytujące 
zabawy na wodzie. Dzięki motorowodniakom dzieci wypłynęły 
na wody Zatoki. 

Uczestnicy Świetlicy Podwórkowej długo zapamiętają lip-
cową wycieczkę do Adventure Parku w Gdyni. Tam miały oka-
zję brać udział w  wielu zabawach ruchowych i  koordynacyj-
nych. Wspinały się po ściankach, chodziły po linie zawieszonej 
nad wodą, pokonywały tory przeszkód.

Zajęcia Świetlicy Podwórkowej
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Z ŻYCIA SOŁECTW

Sołectwo Pierwoszyno zajęło znakomite, trzecie miej-
sce w  powiatowej edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 
2020”. Jury, które wizytowało wszystkie zgłoszone miej-
scowości było pod wrażeniem estetyki, zagospodarowania 
wspólnych przestrzeni, dbałości o  zieleń, troskę o  kulty-
wowanie dziedzictwa kulturowego i  charakteru wiejskiego 
miejscowości. 

PIERWOSZYNO

Dużą wagę przy ocenianiu kandydatur, jurorzy przywiązywa-
li również do aktywizacji i integracji lokalnej społeczności oraz 
do podejmowanych wspólnych inicjatyw mieszkańców na rzecz 
uatrakcyjniania i  poprawy jakości życia na wsi. Nikt nie miał 
wątpliwości, że w Pierwoszynie są miejsca warte odwiedzenia 
w  poszukiwaniu ducha przeszłości, można znaleźć atrakcyjne 
place zabaw, tereny do rekreacji i wspólnych spotkań sąsiedz-
kich,	czy	odpoczynku	na	łonie	natury.	GRATULUJEMY!

Tak wygląda całe podium konkursu „Piękna Wieś Pomor-
ska 2020” w powiecie puckim w kategorii „Wieś”:
I  miejsce – Wieś Sołecka Sławoszyno, sołtys: Pani Karolina 
Majcher, Gmina Krokowa
II miejsce – Wieś Sołecka Żelistrzewo, sołtys: Pan Szymon 
Dettlaff, Gmina Puck
III miejsce – Wieś Sołecka Pierwoszyno, sołtys: Pani Ewa 
Purska, Gmina Kosakowo 

W  kategorii „Zagroda, I  miejsce zdobyła Pani Anna Prze-
pióra – Nadolska, z miejscowości Karwieńskie Błoto Pierwsze, 
Gmina Krokowa.

Laureaci	pierwszych	miejsc	będą	walczyć	o tytuł	„najpięk-
niejszych” w województwie.

Pierwoszyno na podium powiatowego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” 

Od lipca mieszkańcy Suchego Dworu mogą korzystać 
z ulicy Orlej. Budowa nowej drogi została w 2/3 sfinansowa-
na ze środków własnych firmy Spartan Jaworowe Wzgórze, 
w  pozostałej części ze środków gminy Kosakowo. Udana 
współpraca pozwoliła w pełni zrealizować drogowy projekt 
ważny dla wielu mieszkańców, dynamicznie rozwijającej się 
części Suchego Dworu.

Uroczystego otwarcia ulicy Orlej dokonali: Wójt Gminy Ko-
sakowo Marcin Majek wraz z  radnymi gminy 
Panią Bożeną Roszak i Panią Ewą Nastały oraz 
Zarząd firmy Spartan Jaworowe Wzgórze. 

Wykonana ulica Orla z pewnością zapew-
ni komfort mieszkańcom, wciąż rozwijają-
cego się osiedla w  Suchym Dworze. Po uro-
czystości odbył się festyn dla mieszkańców 
wraz z  atrakcjami dla najmłodszych. Mimo 
niesprzyjającej pogody, wszystko przebiegło 
pomyślnie.

Sołtys Suchego Dworu Pani Bożena Roszak serdecznie 
dziękuje za udaną współpracę kosakowskiego samorządu 
z Zarządem firmy Spartan Jaworowe Wzgórze, co zaowoco-
wało oddaniem do użytku nowej drogi. Uroczystość otwarcia 
ulicy Orlej pozostanie w  pamięci mieszkańców jako bardzo 
ciekawe wydarzenie integrujące lokalną społeczność i  za-
powiedź kolejnych sąsiedzkich spotkań w  nadchodzącym 
czasie. 

Ulica Orla w Suchym Dworze została otwarta
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W  sierpniu do świetlicy sołeckiej w  Mechelinkach trafi-
ło bardzo nowoczesne wyposażenie. Ze środków funduszu 
sołeckiego zakupiono projektor BanQ wraz z  elastycznym 
wózkiem do projektora oraz ekranu. Nowy zakup wydatnie 

MECHELINKI

poprawi warunki prowadzenia zajęć edukacyjnych, podniesie 
jakość kształcenia, między innymi z  zakresu promowania re-
gionalnych tradycji rybackich oraz będzie służył atrakcyjnemu 
spędzaniu wspólnego czasu wolnego dla dzieci z Mechelinek.

Multimedialne wyposażenie dla świetlicy sołeckiej

Zespół Kosakowianie, mimo pandemii, nie zawiesił dzia-
łalności i  nadal bierze aktywny udział w  wydarzeniach kultu-
ralnych. 6 sierpnia był obecny na dniach Kultury Kaszubskiej 
w Gdyni. Repertuar przygotowany na tą okoliczność podzielony 
był na trzy bloki muzyczne: pierwszy o urokach ziemi  kaszub-
skiej, drugi o morzu i pracy rybaka, trzeci zaś był poświęcony 
Gdyni i wykonany został w języku polskim, w podziękowaniu or-
ganizatorom za zaproszenie.

Członkowie oddziału ZKP systematycznie przygotowują 
salę Izby Regionalnej do otwarcia przy siedzibie Checzy. Prace 
posuwają się dzięki niezwykłej wytrwałości i  zaangażowaniu 
wielu osób. Pierwsze efekty są już widoczne i niebawem będzie 
można obejrzeć wnętrze umeblowanego w  dawnym klimacie 
pokoju. Zabytkowe meble, które zostały zakupione w  Gdań-
sku, kryły nie lada niespodziankę. Pod lustrem z dawnej epoki, 
które zawiśnie w Izbie Regionalnej, były schowane książeczki 
oszczędnościowe datowane na 1899 rok. Spisane są atramen-
tem, odręcznym pismem gotyckim. To prawdziwa gratka dla 
kolekcjonerów i namacalny ślad z przeszłości.   

Otwarcie Izby Regionalnej zaplanowano na 4 września o go-
dzinie 17. Już dziś zapraszamy do Checzy Nordowych Kaszebów 
w Kosakowie. Na mapie naszej gminy powstaje bowiem bardzo 
atrakcyjne miejsce, gdzie każdy odwiedzający będzie mógł po-
czuć ducha przeszłości i poznać jeszcze bliżej lokalną kulturę. 

Utworzenie Izby Regionalnej w  Checzy Nordowych Kasze-
bów współfinansuje gmina Kosakowo.

Zespół Kosakowianie koncertuje, remontuje i urządza

SPORT

Przed rozpoczęciem pierwszego meczu ligowego se-
zonu 2020/21 odbyło się oficjalne pożegnanie Prezesa GKS 
Sztorm Kosakowo p. Antoniego Wicy, który jest związany 
z klubem od początku jego istnienia – od 10 lat! Pan Antoni 
rozpoczął mecz, a także otrzymał piłkę z podpisami zawodni-
ków, władz gminy, zarządu klubu oraz trenerów. Dziękujemy 

Panie Antoni! Na meczu inauguracyjnym, niestety przegra-
nym z  drużyną AP Sopot, obecni byli przedstawiciele władz 
i urzędu Gminy: m.in. Wicewójt Marcin Kopitzki, Przewodni-
czący Rady Gminy Andrzej Śliwiński, spec. ds. sportu Grze-
gorz Braszka. W  przerwie spotkania odbył się minikonkurs 
dla dzieci z grup juniorskich.

Oficjalne pożegnanie Prezesa Antoniego Wicy
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Zapraszamy na najbliższe spotkania 
GKS Sztormu Kosakowo w V lidze:
7. kolejka:	5	IX	(so),	11.00:	Sztorm	Kosako-
wo – GTS Mokry Dwór
8. kolejka:	13	IX	(n),	11.00:	Bałtyk	II	Gdynia	
– Sztorm Kosakowo
9. kolejka:	19	IX	(so),	11.00:	Sztorm	Kosa-
kowo – Orlęta Reda

10. kolejka:	26	IX	(so),	17.00:	GKS	Sierakowice	–	Sztorm	Kosa-
kowo
11. kolejka:	3	X	(so),	11.00:	Sztorm	Kosakowo	–	GTS	Goszyn

W  sierpniu swoje zmagania ligowe rozpoczynają również 
seniorzy w B-Klasie oraz grupy młodzieżowe.

Lato	2020	było	 już	kolejnym,	w którym	Trenerzy	Sztormu	
Kosakowo prowadzili zajęcia dla dzieci. Każde lipcowe i sierp-
niowe wtorkowe zajęcia na boisku przy Złotych Piaskach koń-

Sztorm Kosakowo – rozgrywki V ligi

W lipcu juniorów Sztormu Kosakowo odwiedził b. bram-
karz reprezentacji Polski i  Manchesteru United – Tomasz 
Kuszczak sprawiając młodym piłkarzom nie lada niespo-
dziankę – dziękujemy! W planach mamy kolejne wizyty p. To-
masza i inne niespodzianki.

Wizyta Tomasza Kuszczaka 
na Złotych Piaskach

czyły się uśmiechami dzieci oraz upominkami. Pragniemy po-
dziękować za wsparcie Gminie Kosakowo, a w szczególności 
Wicewójtowi Marcinowi Kopitzkiemu i p. Paulinie Chyła.

Bezpłatne zajęcia dla dzieci z Gminy Kosakowo „Lato ze Sztormem”

Do grona trenerów asysten-
tów w  Sztormie Kosakowo dołą-
czył Michał Wilczewski. Jest on 
jednym z wielu młodych zawodni-
ków pierwszego zespołu Sztormu 
(rocznik 2001) i od ponad miesią-
ca odbywa już praktyki u  trenera 
Łukasza Godlewskiego. Mamy na-

dzieję, że w niedalekiej przyszłości ukończy podstawowy kurs 
trenerski UEFA, w czym na pewno pomogą zdobyte podczas 
praktyk umiejętności. Witamy i życzymy powodzenia.

Sztorm Kosakowo zaprasza na treningi
GKS Sztorm Kosakowo prowadzi nabór do wszystkich rocz-

ników przez cały rok. 
Kontakt pod nr. tel.: 501-326-119 lub 507-625-650. 
Zapraszamy!

Nowy trener asystent w Sztormie Kosakowo
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Korzystając z pogody, rocznik 2013 Sztormu Kosakowo brał 
udział w  Turnieju Beach Soccer Cup – Sopot 2020. Rocznik 
2011	z kolei	brał	udział	w turnieju	GLH	w Gdyni	zajmując	4.	miej-

Miesiące letnie to czas żniw nie tylko dla rolników. Cie-
płe letnie miesiące to również czas konfrontacji sportowej 
zwłaszcza lekkoatletów. Mimo przesuniętych o rok (ze wzglę-
du na pandemię) Igrzysk Olimpijskich czołówka wraca na stare 
tory ustanawiając nowe Rekordy Świata. 

Zawodnicy SKOCZKA Pogórze nie pozostają w tyle i w mia-
rę możliwości aktywnie uczestniczą w organizowanych na te-
renie kraju zawodach sportowych.

18.07. br w Toruniu odbył się Ogólnopolski Memoriał Grze-
gorza Duneckiego, gdzie wyśmienitą formą popisał się JAKUB 
KAŁASKA wygrywając dwubój sprinterski (60 m + 200 m) w kat 
U-14.

Kuba sprawił wszystkim miłą niespodziankę, a  zwłaszcza 
rodzinie na stałe mieszkającej w grodzie Kopernika. 

W  kolejnym starcie w  dniu 08.08 w  Gdańsku w  ramach 
Zawodów Kwalifikacyjnych do Mistrzostw Polski Juniorów 
zawodnicy SKOCZKA uzyskali wiele wartościowych wyników, 
znacznie poprawiając swoje rekordy życiowe. Świetnie po-
biegli	 na	 sprinterskim	 dystansie	 200m:	WOJCIECH	 LUNIAK,	
JAKUB	KAŁASKA	i ZUZANNA	PRZYBYŁOWSKA.	Dzięki	uzyska-
nym rezultatom znaleźli się w pierwszej dziesiątce w rankingu 
krajowym w kat.U-14 w br. (2,4 i 10 miejsce).Ponadto do pierw-
szej dziesiątki w  rankingu ogólnopolskim „wbiegły” również 
przedstawicielki	 średnich	 dystansów	 (800	m),	 ZOFIA	 KLEIN,	
JULIA	PILARSKA,	OLIWIA	PILARSKA	i MARTA	KRAJEWSKA.	

sce – brawo! Do sezonu przygotowują się też pozostałe roczni-
ki młodzieżowców oraz zespół rezerw w B-Klasie. Trwają tak-
że zajęcia z cyklu „Project Football” dla roczników 2006-2009.

15.08. na tym samym stadionie Gdańskiego Ośrodka Kul-
tury Fizycznej przeprowadzono prestiżowe zawody lekkoatle-
tyczne – Memoriał Żylewicza. Do rywalizacji o  laury i nagrody 
finansowe stanęła prawie cała czołówka polskich lekkoatle-
tów z  Anną Kiełbasińską i  Konradem Bukowieckim na czele. 
Kategorie U-16 i  U-14 mogły zaprezentować swoje umiejęt-
ności i formę sportową w Sztafetach Szwedzkich (100 m, 200 
m, 300 m, i 400 m). Właściwy dobór zawodników, ich aktualna 
forma oraz technika zmian 
pałeczki sztafetowej były 
decydujące w  tej rywa-
lizacji. Gminę Kosakowo 
reprezentowały 3 zespoły 
sztafetowe U-14 (2 dziew-
cząt + 1 chłopców), które 
okazały się być poza za-
sięgiem rywali. Dziewczy-
ny SKOCZKA w  składzie: 
KLARA	IWOŁA	-100	m,	ZU-
ZANNA	 PRZYBYŁOWSKA	
-200  m,	 ZOFIA	 KLEIN	 –	
300	m	i JULIA	PILARSKA	-	
400 m, wygrały rywalizację 
zdobywając złote medale. 
Nasz drugi zespół żeński 

Juniorzy Sztormu trenują i przygotowują się do rozgrywek

Lekkoatletyczne żniwa
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nieznacznie uległ swoim koleżankom klubowym i  sztafecie 
klubu	Zantyr	Sztum	zajmując	3	miejsce,	KAROLINA	KONTNA	
-	100 m,	IGA	KŁOSIŃSKA	-	200	m,	OLIWIA	PILARSKA	-	300	m,	
JULIA	BANASZAK	–	400	m,

Chłopcy korzystając z  dobrych wzorów swoich koleżanek 
od startu do mety dominowali na łącznym dystansie 1000 
metrów. Każdy z  nich przebiegł swoją zmianę maksymalnie 
skoncentrowany: KONRAD KARAŚ -100 m, JAKUB KAŁASKA 
-	200 m,	WOJCIECH	LUNIAK	-	300	m	i KRYSTIAN	PIOTROWSKI	
– 400 m. 

Uroczystość dekoracji zdominowana została przez repre-
zentantów gminy Kosakowo, którzy dwukrotnie stawali na 
najwyższym podium, uhonorowani medalami i  2 pucharami 
Ministerstwa Sportu. Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicz-
nościowe koszulki memoriału i drobne upominki. Ta miła nie-
spodzianka wynikowa nie wzięła się z niczego (cyt. trener Woj-
ciech Niemkiewicz), większość grupy systematycznie trenuje 
przez całe wakacje. Przed nami jeszcze kilka startów i kolejny 
dreszcz emocji. 

GRATULUJEMY!

Wychowanie przez sport to główne zadanie Stowarzysze-
nia Port Mechelinki, w tym roku jednak żeglarze przeszli sa-
mych siebie i w samym sierpniu brali udział w czterech run-
dach Mistrzostw Polski (Ustka, Sopot, Złocieniec, Giżycko), 
w Pucharze Świata w Match Racingu oraz w regatach o Pu-

char Kaszub. Młodzi żeglarze uczestniczyli również udział 
w największych regatach w Polsce czyli Gdynia Volvo Sailing 
Days.

Podczas Mistrzostw HC16 w Ustce młodzi zawodnicy z Me-
chelinek: Jakub Bentkowski, Helena Rendaszka zajęli 4 miej-

Żeglarze z Mechelinek reprezentują gminę  
Kosakowo na arenach całej Polski
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Program Edukacji Żeglarskiej i Morskiej w Gminie Kosa-
kowo to projekt skierowany dla młodzieży z  naszej gminy, 
który łączy teorię i praktykę żeglarstwa. 

W  tym roku ma wyjątkowy charakter ponieważ jest uroz-
maicony o zajęcia z pierwszej pomocy, zajęcia z mechelińskim 
rybakiem i krzewienie kultury kaszubskiej, zajęcia na katama-

ranach, zajęcia z nawigacji w Szkole Morskiej oraz, rzecz jasna, 
zajęcia z żeglarstwa.

SPM prowadzi również bezpłatne zajęcia dla dorosłych 
czyli Żeglarskie Środy. W tym roku już blisko 50 mieszkańców 
naszej gminy postanowiło spędzić czas na wodzie i rozwinąć 
swoje umiejętności.

Strzałem w dziesiątkę okazały się bezpłatne  
programy dla mieszkańców Gminy Kosakowo

sce! W  regatach Volvo Gdynia Sailing Days 9 – letni Tomek 
Tracz (Rewa) uplasował się na 3 miejscu.

Trener Bartek Bartnicki zajął pierwsze miejsce w regatach 
zaliczanych do Pucharu Świata. Załoga w której pływa trener 
pokonała w finale Australijczyków 2:0. Mateusz Wajda – miesz-
kaniec naszej gminy, zajął 3 miejsce podczas regat o Puchar 

Jezior Wdzydzkich zaliczanych do Pucharu Kaszub.
Wieloletnia, ciężka praca trenerów zaczyna przynosić owo-

ce w  postaci wyników sportowych na arenie ogólnopolskiej 
oraz wojewódzkiej. Ciągle rosnące zainteresowanie dzieci 
i młodzieży potwierdza, że Stowarzyszenie Port Mechelinki że-
gluje w dobrym kierunku.

Linia	nr	667	 łącząca	Pogórze	z	Puckiem,	poprzez	Kosakowo,	Mrzezi-
no, Smolno i Żelistrzewo zostaje zawieszona do końca 2020 roku. Decyzja 
samorządów w tej sprawie jest podyktowana małym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców, wznowieniem połączenia w trzecim i czwartym 
kwartale bieżącego roku.

Linia nr 667 do Pucka będzie  
zawieszona do końca roku
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy 
Kosakowo odbywa się co 3 miesiące. Najbliższe terminy 
przypadają na dni 12, 19 i 26 września (soboty). Odpady na-
leży wystawić przed posesję do godziny 7.00 w dniu odbio-
ru lub dzień wcześniej. Zwracamy uwagę na wprowadzone 
zmiany dotyczące asortymentu, który podlega zbiórce w ra-
mach akcji.

Od września br. podczas zbiórki można wystawiać wyłącz-
nie: szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, ar-
maturę łazienkową, lustra, ramy okienne, drzwi, lampy, karni-
sze, kanistry oraz opony z samochodów osobowych (4 sztuki). 

NIE BĘDĄ ODBIERANE art. małego AGD!!!
Takie przedmioty mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać do 

punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) w  Kosa-
kowie przy ul. Chrzanowskiego 44 (teren Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.)

Przypominamy również, że podczas zbiórki nie jest od-
bierany: 

•	 duży	sprzęt	RTV	i AGD	(powyżej	20	kg)	-	np.	lodówki,	pral-
ki, telewizory. Sprzęt tego typu odbierany jest na indywi-
dualne zgłoszenia z domów i mieszkań przez Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i  Chylonki”. Przyjmowanie 
zgłoszeń - tel. 58 624-66-11. 

•	 zużyte	części	samochodowe,	które	powinny	zostać	prze-
kazane do stacji demontażu pojazdów lub innych punk-
tów uprawnionych do ich zbiórki.
Ponadto mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddawać do 

punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) w  Kosa-
kowie przy ul. Chrzanowskiego 44 (teren Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z  o.o.): zużyty sprzęt elek-
tryczny i  elektroniczny, baterie i  akumulatory, termometry 
rtęciowe, żarówki energooszczędne, środki ochrony roślin 
i  owadobójcze, farby, oleje, lakiery, rozpuszczalniki (puste 
opakowania nie są przyjmowane). 

Odpady te są przyjmowane w  poniedziałki i  środy 
w godz. 15.30-18.30 oraz soboty w godz. 8.00-12.00.

Uwaga! Nowe zasady obowiązujące podczas odbioru odpadów wielkogabarytowych

12 WRZEŚNIA 2020 ROKU – SOBOTA 
(REWA;	MOSTY;	KOSAKOWO-	ZŁOTE	PIASKI;	KAZIMIERZ,	MECHELINKI)

19 WRZEŚNIA 2020 ROKU – SOBOTA 
(POGÓRZE;	SUCHY	DWÓR;	DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE)

26 WRZEŚNIA 2020 ROKU – SOBOTA 
(PIERWOSZYNO;	KOSAKOWO;	DĘBOGÓRZE)

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:

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

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY KOSAKOWO

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
Z TERENU GMINY KOSAKOWO 

 
12 WRZEŚNIA 2020 ROKU - SOBOTA 

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

19 WRZEŚNIA 2020 ROKU - SOBOTA 
 (POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE) 

 
26 WRZEŚNIA 2020 ROKU – SOBOTA 
(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE) 

 

 
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: 

                                                                                                                
+

                       

 
 
 

 
 

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

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej! 

Ś.P. 

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

Patryk Bach z Kosakowa, lat 29

Ryszard Brzozowski z Mostów, lat 70

Idzi Butkiewicz z Pierwoszyna, lat 77

Jan Jakubiec z Pogórza, lat 70

Radosław Konieczny z Pogórza, lat 37

Rafał Lip z Pogórza, lat 38

Eugeniusz Machaj z Mostów, lat 69

Zenon Richert z Dębogórza, lat 54

Mateusz Tuczyński z Pogórza, lat 27
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Ważniejsze telefony:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie 

tel. (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394;  
gops@kosakowo.pl

- 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 Hali-
na 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	Za-
wadzki, tel. 888 095 035 
-	Uczniowski	Ludowy	Klub	Sportowy	„Skoczek	Pogórze”	–	pre-

zes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
-	Stowarzyszenie	Żeglarskie	„Yacht-Club	Rewa”	–	szef	szkole-

nia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – prezes Marek 

Kunc, tel. 600 192 252. 

Telefony alarmowe:
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Kosa-

kowo, tel. 698 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy 

Kosakowo, tel. 58 660 43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie, tel. 679 13 97/674 53 91
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., 

tel. 58 625 47 47
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, tel. 507 159 482
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni – tel. 261 263 783  

985 Ratownictwo Morskie,  
997 Policja, 998 Straż Pożarna,  
999 Pogotowie Ratunkowe
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/21 
Klimat i jego zmiany to temat, który na stałe wchodzi do zakresu edukacji ekologicznej. Nie inaczej jest 
w przypadku oferty edukacyjnej Związku. Nasze szerokie działania w zakresie gospodarki odpadami, 
ochrony wód i powietrza zyskują wspólny mianownik. Bowiem wszystko co codzienne robimy, mniej lub 
bardziej wpływa na klimat naszego globu.  

Zachęcamy zatem do przyjmowania szerszej perspektywy w edukacji 
ekologicznej. Okazją do tego może być konkurs plastyczny „Małe 
dzieci nie chcą śmieci” czy konkurs fotograficzny pokazujący jak nasze 
gminy zapobiegają zmianom klimatu lub je łagodzą. W dalszym ciągu 
w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii” poruszamy problem 
wrzucania odpadów do toalety, który w nowym roku szkolnym należy 
bezwzględnie  wzbogacić o temat segregacji bioodpadów. 
W 2020 roku system zbiórki odpadów kuchennych pojawił się na 
terenie gmin zrzeszonych w Związku (w Gminie Kosakowo w roku 
2019) i jest istotną częścią właściwej gospodarki odpadami. 
Zapraszamy także do doświadczeń i obserwacji w kontynuowanym 
programie „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Nie zabraknie 
konkursów, co do których każdy zdążył się już przyzwyczaić. Mowa o 
konkursie zbiórki plastikowych nakrętek, baterii czy elektroodpadów. 
Liczymy także na wspólne spotkania w ramach terenowych 
warsztatów ekologicznych. Pełną ofertę odnajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej pod adresem www.kzg.pl w dziale Edukacja, 
natomiast bieżące informacje związane z naszymi działaniami 
w Aktualnościach.  

Rok 2021 będzie dla Związku rokiem szczególnym. Obchodzić 
bowiem będziemy 30-lecie swojej działalności, w tym 23 lata 
nieprzerwanej edukacji ekologicznej dla wszystkich naszych 
mieszkańców. Dziękujemy za wieloletnią współpracę, wspólnie 
zdobywane doświadczenia oraz zaufanie jakim corocznie obdarzają 
nas Państwo przystępując do prowadzonych przez nas działań. 
Wspólnym naszym celem cały czas jest rozwijanie świadomości 
proekologicznej u dzieci, młodzieży i dorosłych. I temu też będziemy 
starali się sprostać w bieżącym roku szkolnym. 

W razie pytań związanych z ofertą edukacji ekologicznej zapraszamy do kontaktu z Działem Ochrony 
Środowiska – dos@kzg.pl, 58 624 45 99 w. 39,  natomiast w sprawach dotyczących zbiórki baterii 
z Działem Gospodarki Odpadami – a.gatner-bialoskorska@kzg.pl, 58 624 45 99 w. 37. 

 


