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GMINA KOSAKOWO

W Rewie odkryto chatę 
z okresy wpływów rzymskich z I wieku p.n.e.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Henryk Palczewski 

naruszył dobra osobiste Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział 
Cywilny w Gdańsku po rozpozna-

niu sprawy z powództwa Marcina Ko-
pitzkiego przeciwko Henrykowi Pal-
czewskiemu o ochronę dóbr osobistych 
i zapłatę oraz powództwa wzajemne-
go Henryka Palczewskiego przeciwko 
Marcinowi Kopitzkiemu, wyrokiem 
z dnia 16.03.2017r. - nakazał Henry-
kowi Palczewskiemu zamieszczenie 
sprostowania na stronie internetowej 
www.kosakowo.info o treści „ Prezes 
Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy 
Kosakowo oraz Redaktor Naczelny Biu-
letynu „Kosakowo bez Tajemnic” Henryk 
Palczewski przeprasza niniejszym Mar-
cina Kopitzkiego – Przewodniczącego 
Rady Gminy Kosakowo za naruszenie 
jego dóbr osobistych, w szczególno-
ści dobrego imienia, poprzez podanie 
nieprawdziwych informacji w artykule 
opublikowanym w dniu 12 lipca 2015r. 
na stronie internetowej www.kosakowo.

info jakoby Marcin Kopitzki był człon-
kiem układu gminnego oraz dopuścił się 
nadużycia uprawnień lub niedopełnie-
nia obowiązków w związku z pełnioną 
przez niego funkcją”.
- zasądził od pozwanego Henryka Pal-
czewskiego na rzecz Gminnego Klu-
bu Sportowego „Sztorm Mosty” sumę 
pieniężną w wysokości 2.000 zł. 
- zasądził od pozwanego Henryka Pal-
czewskiego na rzecz powoda Marcina 
Kopitzkiego kwotę 1.100 zł tytułem 
zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 
2.160 zł tytułem zwrotu kosztów za-
stępstwa procesowego.
 W uzasadnieniu wyroku sąd podniósł, 
że ten, czyje dobro osobiste zostaje zagro-
żone cudzym działaniem, może żądać za-
niechania tego działania. Może także m.in. 
żądać zapłaty odpowiedniej sumy pienięż-
nej na wskazany cel społeczny. Pozwany 
Henryk Palczewski nie wykazał braku 
bezprawności swego działania. Wg sądu 

doszło do naruszenia dóbr osobistych 
Przewodniczącego Rady Gminy Kosako-
wo. Od tego wyroku Henryk Palczewski 
złożył apelację. W dniu 16.04.2018r. Sąd 
Apelacyjny w Gdańsku odrzucił apelację 
w całości. Wyrok jest prawomocny. 
 Teraz przyjdzie Henrykowi Pal-
czewskiemu wyrok wykonać i ponieść 
niemałe koszty. Może to go zmusi do re-
leksji, że prędzej, czy później przyjdzie 

ponieść konsekwencje bezprawnych 
działań. Wybory samorządowe przed 
nami. Henryk Palczewski zapewne zno-
wu się uaktywni. Jaka będzie to kam-
pania? Czy tym razem pozytywna? Czy 
może na zasadzie, nieważne jaka, byle 
zostać wybranym? Czas pokaże. Wyrok 
ten pokazuje, że również inne poma-
wiane osoby mogą udowodnić w proce-
sie sądowym swoją rację.
 Z wyrokiem można się zapoznać na 
www.bip.kosakowo.pl / Rada Gminy/ 
Przewodniczący Rady Gminy. 

W                                                          trakcie robót drogowych prowa-
dzonych w miejscowości Rewa 

w gminie Kosakowo odkryto osadę z okresu 
wpływów rzymskich. Znaleziono materia-
ły ceramiczne, pięknie zdobione znakami 
solarnymi skorupy oraz duże łopatki. Cha-
łupa miała konstrukcję drewnianą, ściany 
i posadzki wyklejone gliną, odkryto obszar 
ok. 10m², jednak wszystko wskazuje na to, 
że powierzchnia całej chaty obejmowała 
100m². Podobne duże półziemianki rzym-
skie odkryto prawdopodobnie wcześniej 
pod Kwidzynem. Dokładna chronologia ze-
społu określona zostanie po oczyszczeniu 
materiałów archeologicznych oraz analizie 
całego zespołu. Zabytek jest bardzo istotny 
z perspektywy wiedzy o historii ludzi i za-
siedlaniu naszego pięknego terenu.
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1. Uchwała Nr LIII/165/2018 z dnia 
27 marca 2018 roku w sprawie: po-
działu Gminy Kosakowo na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i nume-
rów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu.
UCHWAŁY PODJĘTE NA LIV ZWY-
CZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSA-
KOWO
W DNIU 11 KWIETNIA 2018 ROKU.
1. Uchwała Nr LIV/166/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 11 kwietnia 
2018 roku w sprawie: wyrażenia zgo-
dy na odpłatne nabycie nieruchomości 

– działki  nr 1338 obręb Mosty gmina 
Kosakowo;
2. Uchwała Nr LIV/167/2018 Rady 
Gminy K osakowo z dnia 11 kwietnia 
2018 roku w sprawie: podział7u Gmi-
ny Kosakowo na stałe obwody głosowa-
nia, ustalenia ich numerów, granic i sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych;
3. Uchwała Nr LIV/168/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 11 kwietnia 
2018 roku w sprawie: okresowych sty-
pendiów sportowych;
4. Uchwała Nr LIV/169/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 11 kwietnia 

Uchwała podjęta  

na  LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo   

w dniu 27 marca 2018 roku

2018 roku w sprawie: wykazu kąpie-
lisk na obszarze morskim przyległym 
do Gminy Kosakowo oraz określenia 
sezonu kąpielowego w roku 2018;
5. Uchwała Nr LIV/170/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 11 kwietnia 
2018 roku w sprawie: zmiany Uchwa-
ły Rady Gminy Kosakowo LI/147/2018 
z dnia 8 lutego 2018 r. o zaciągnięciu kre-
dytu długoterminowego i pożyczki;
6. Uchwała Nr LIV/171/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 11 kwietnia 
2018 roku w sprawie: zmiany budżetu 
gminy Kosakowo na rok 2018;
7. Uchwała Nr LIV/172/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 11 kwietnia 
2018 roku w sprawie: zmiany uchwały 
w sprawie przyjęcia wieloletniej progno-
zy inansowej gminy Kosakowo na lata 
2018 – 2025.

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W wyniku przetargu nieograniczonego na Remont ulicy 
Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu  zawarto umowę 
z irmą Usługi transportowe Adam Chlechowicz . Wartość 
umowy to 910 200 zł brutto   

2. W wyniku przetargu na Bieżące naprawy dróg gmin-
nych w 2018r. – 2 edycja w części 1 (przebudowa i remon-
ty przepustów, remonty elementów odwodnienia dróg,  wy-
miana rur burzowych i melioracyjnych) wybrano ofertę 
Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Reda. Cena oferty to 51 
475,50 zł ; w części 2 zamówienia (remonty dróg, kon-
serwacja chodników i parkingów, utrzymanie o  znakowa-
nia dróg) wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych „PEKO” Spółka z.o.o. z Kosakowa. Cena oferty to 
291 050 zł 

3. W wyniku przetargu nieograniczonego na II etap budowy 
oświetlenia drogowego Gminy Kosakowo 
- w części 1 (ul. Polna i Piaskowa w Mostach) zawarto umowę 
z Energo Projekt Arkadiusz Wiszniewski z Gdańska. Wartość 
umowy to 143 800 zł ; 
- w części 3 ( ul. Długa w Dębogórzu Wybudowaniu) , w części 

4 (ul. Grzybowa, jagodowa i Cytrynowa w Dębogórzu) oraz 
w części 5 (ul. Stoczniowców i Kapitańska) zawarto umo-
wę z MHB Polska Spółka z.o.o. z Gdyni. Wartość umowy to: 
w części 3 to: 9 840 zł , w części 4 to: 30 750 zł, w części 
5 to: 27 060 zł.
- w części 2 (ul. Słonecznikowa i Kminkowa w Kosakowie) za-
warto umowę z  irmą Volfram z Łebcza. Wartość umowy to 
22 632 zł. 

4. W wyniku przetargu nieograniczonego na Budowę oświet-
lenia ul. Wiejskiej w Pogórzu  zawarto umowę z irmą MHB 
Polska Spółka z.o.o. z Gdyni. Wartość umowy to 116 604 zł  
brutto. 

5. W wyniku przetargu nieograniczonego na Utwardzenie 
nawierzchni ulicy F. Dorsza w Pogórzu zawarto umowę z ir-
mą LARO S.C. Piotr Romanow Eugeniusz Latosiński ze Strze-
bielina. Wartość umowy to 359 334 ,66 zł

6. Ogłoszono przetarg nieograniczony na Utwardzenie na-
wierzchni ulicy F. Dorsza  w Pogórzu. Termin składania ofert 
mija 20.04.2018 r.

Poszukujemy strażników gminnych 

do pracy na sezon
STRAŻ GMINNA W KOSAKOWIE POSZUKUJE DWIE OSOBY 

DO PRACY W CHARAKTERZE STRAŻNIKA W OKRESIE SEZONU LETNIEGO. 
Zatrudnienie na umowę o pracę na okres 18.06. – 31.08.2018r. Praca w terenie. 

Kontakt z Komendantem Gminnym p. Wojciechem Krupińskim, nr 606 428 652 lub e-mail strazgminna@kosakowo.pl
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.)  w wykonaniu uchwał Rady Gminy Kosa-
kowo: Nr  XLIV/84/2017 z dnia 31.08.2017 r., Nr XLVI/99/2017 z dnia 3.10.2017r.,  Nr LIX/47/2010 
z dnia 31.08.2010r. zm. uchwałą Nr XLIV/83/2017 z dnia 31.08.2017 r. 

1) obszarów położonych w rejonie ulicy Wiejskiej 
i Kołłątaja w Pogórzu gm. Kosakowo;
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu gm. 
Kosakowo, przy ul. Szkolnej;
3) działek od nr 192/23 i kolejno do nr 192/27 
oraz 192/47 w obrębie Mechelinki gm. Kosakowo, 
w rejonie ulicy Klifowej.
Projekty  planów udostępnione będą wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem 
w dniach od 07.05.2018r.  do 29.05.2018r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, p. nr 
7 (parter) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie 
internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia 
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach pla-
nów rozwiązaniami odbędą się w sali posiedzeń Urzę-
du Gminy Kosakowo  (I piętro) w dniach:
1) 16.05.2018r. o godz.16.00 dla projektu m.p.z.p. 
obszarów położonych w rejonie ulicy Wiejskiej 
i Kołłątaja w Pogórzu gm.Kosakowo; 
2) 23.05.2018r. o godz. 14.30. dla projek-
tu m.p.z.p. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Pogórzu gm.Kosakowo, przy ul.Szkolnej;
3)23.05.2018r. o godz. 15.30 dla projektu m.p.z.p. 
działek od nr 192/23 i kolejno do nr 192/27 oraz 
192/47 w obrębie Mechelinki gm.Kosakowo, w rejonie 
ulicy Klifowej.

Zgodnie z art.18 ust.1 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 na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2018r. 
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 informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) 
w związku z prowadzonym postępowaniem w spra-
wie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
w miejscu i czasie wyłożenia projektów do publiczne-
go wglądu można zapoznać się z ze zgromadzoną do-
kumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddzia-
ływania na środowisko do planu, opiniami Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i  Regio-
nalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny  oddziaływania  w/w projektów 
planów na środowisko, mogą składać do w/w doku-
mentacji  uwagi i wnioski, które mogą być wnoszo-
ne: 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-mail: kosakowo@kosakowo.pl w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 12.06.2018r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego 
terminu pozostaną  bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postę-
powaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy 
Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich skła-
dania.

Wójt Gminy Kosakowo
                                                                                                  /-/ 

Jerzy Włudzik 

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
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Inwestycje gminne w toku

 Inwestycja warta 1 476 000,00 zł 
polegająca na odwodnieniu ul. Leśnej 
w Mostach obejmuje sieć kanalizacji desz-
czowej w ciągu drogowym ul. Leśnej z gra-
witacyjnym odprowadzaniem ścieków do 
istniejącego kanału kanalizacji deszczowej 
w ul. Szkolnej, przy istniejącym zbiorniku 
retencyjnym. Planowane zakończenie rea-
lizacji zadania to koniec maja br.

 W roku bieżącym w ramach „Harmo-
nogramu budowy dróg” wykonane zo-
stały lub są właśnie w trakcie realizacji 
drogi: ul. Zielna, Grzybowa, Piwna w Dę-
bogórzu , ul. Szarotki, Aksamitna w Ko-
sakowie, ul. Majowa w Kazimierzu, ul. 
Piaskowa, Polna, sięgacz ul. Piaskowej 
w Mostach , ul. Różewicza w Pogórzu, ul. 
Gruszkowa, Kwiatowa w Pierwoszynie 
oraz  ul. Łódzka, Wrocławska w Rewie. 

 Od początku roku powstało 27 no-
wych punktów świetlnych w  ul. Wrzo-
sowej w miejscowości  Kosakowo -  5 
stalowych latarni, w ul. Stokrotkowej 
w miejscowości Kosakowo - 5 stalowych 
latarni, w  ul. Gdyńskiej w miejscowości 
Mosty -   13 stalowych latarni, w  ul. Jod-

 Trwają prace budowlane związane 
z odtworzeniem i uporządkowaniem 
ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Der-

dowskiego. Zakończenie prac  przewi-
dywane jest  na przełomie maja i czerw-
ca, jednak z uwagi na rozpoczętą w tym 
rejonie budowę kanalizacji przez PEWIK 
Gdynia nawet po oddaniu do użytkowa-
nia ścieżki rowerowej mogą występować 
na tym terenie okresowe utrudnienia.

łowej w miejscowości  Mosty - 4 stalo-
we latarnie. Kolejne zadania są zlecane 
do realizacji. 
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Do inansowanie z Unii Europejskiej – Skansen w Mechelinkach 
oraz zagospodarowanie otoczenia am iteatru w Rewie

 Kolejne projekty Gminy Kosakowo uzyskały wspar-
cie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyj-
nego Rybactwo i Morze 2014 – 2020  - w ramach rea-
lizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 
– 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 
we Władysławowie.
 Dwie umowy o do inansowanie zostały podpisane dn. 
16.04. 2018 r.  na następujące projekty:

Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 
przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach- zadanie bu-
dżetowe „Skansen w Mechelinkach” - budowa placu 
rekreacyjnego wraz   infrastrukturą techniczną- 
Etap I

 W ramach którego zostanie uporządkowany i zagospo-
darowany teren w pobliżu świetlicy. Powstanie Skansen Me-
chelinki – wielofunkcyjny obszar rekreacyjny eksponujący 
morskie i rybackie dziedzictwo Mechelinek, przyczyniając 

się zgodnie z założeniami LSR do promowania dziedzictwa 
morskiego i rybackiego. 

Budowa am iteatru Letniego w Rewie z zagospoda-
rowaniem terenu - etap I”, w ramach Priorytetu 4  
Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , 
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Mo-
rze”,

 W ramach tego etapu zostanie uporządkowany i wypo-
sażony w ciągi komunikacyjne oraz małą architekturę i tab-
lice edukacyjne teren wokół planowanego w przyszłości 
am iteatru w Rewie. Zadanie to przyczyni się do stworzenia 
ogólnodostępnego obszaru rekreacyjnego, co przyczyni  się 
zgodnie z założeniami LSR do zmniejszenia antropopresji 
na obszary przyrodniczo cenne.
 Termin zakończenia projektów planowany do końca 
roku 2018 r., przyznane do inansowanie w wysokości 
do ok. 300 000 zł na projekt.

Wiosenne porządki
 Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych PEKO wraz z irmami wspoma-
gającymi rozpoczęło porządkowanie 
ulic, chodników i skwerów gminnych. 
W maju kontynuowane będą również 
nasadzenia kwiatów. Uporządkowa-
na została ulica wojewódzka od ronda 
w Kosakowie do ulicy Rumskiej w Pier-

woszynie, natomiast w maju oczysz-
czane będą drogi powiatowe: od ronda 
w Kosakowie do Pogórza oraz od ronda 
w Kosakowie do Kazimierza. Odpiasz-
czono już drogi gminne w miejscowości 
Suchy Dwór oraz częściowo w miejsco-
wości Pogórze.
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POJEMNIKI NA GROMADZENIE ODPADÓW

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
Z TERENU GMINY KOSAKOWO 

 
09 CZERWIEC 2018 ROKU - SOBOTA 

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

16 CZERWIEC 2018 ROKU – SOBOTA 
 (POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE) 

 
23 CZERWIEC 2018 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 

- 09 CZERWIEC 2018 ROKU – SOBOTA

Urząd Gminy Kosakowo informuje,
iż zbliża się   TERMIN  opłaty za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 Na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r. poz. 1286 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 terminach jest WYGASZENIE ZEZWOLENIA (art. 18 ust. 12 
pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 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 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
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Spotkanie z rybakami

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Kosakowo

Na początku marca odbyło się spotka-
nie rybaków z Mechelinek, przedsta-

wicieli Stowarzyszenia Port Mechelinki 
z dr inż. Edytą Witka-Jeżewską - dyrek-
tor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska w Gdańsku oraz Mar-
cinem Majkiem zastępcą wójta Gminy 
Kosakowo. Celem spotkania było omó-
wienie stanu połowów ryb na Zatoce 
Gdańskiej i Zatoce Puckiej oraz przyczyn 
drastycznego spadku populacji ryb na 
tych akwenach. 
 Jako możliwe przyczyny rozważano: 
zrzut solanki do zatoki, połowy paszowe 
na Bałtyku oraz populację fok na akwe-
nie. Poruszano również temat ładunków 
pozostawionych na dnie Zatoki Puckiej 
i Gdańskiej, pozostalości  po II Wojnie 
Światowej. Jednakże trudno jednoznacz-
nie wskazać przyczynę drastycznego 
spadku populacji ryb zważywszy, że 
wszystkie badania wskazują na poprawę 
stanu ekosystemu w tym akwenie. 
 Jednym z możliwych do podjęcia kro-
ków mogłoby być czasowe wyłączenie 
zrzutu solanki do wód Zatoki Puckiej, 

aby sprawdzić, jak wpłynie to na stan 
ryb w zatoce. Będzie to z pewnością 
przedmiotem dyskusji na kolejnym spot-
kaniu. 
 Trudnej sytuacji rybaków w Meche-

linkach na pewno nie pomagają roz-
prowadzane w mediach przez niektóre 
stowarzyszenia informacje o skażonych 
rybach. Nie znajdują one potwierdzenia 
wśród rybaków i szkodzą gminie. 

Tradycją stał się już udział Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kosakowie w corocz-
nych Turniejach Wiedzy Pożarniczej.  
W tym roku młodzi strażacy dobrnęli 
poprzez trzy etapy do Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W I etapie  
odbyły się eliminacje gminne. Konkurs 
odbył się w straży w Leśniewie 15.03.br. 
Reprezentowali nas tam: Karol Tomecz-
kowski, Krzysztof Kąkol, Zo ia Stasiak, Grze-
gorz Brzeziński, Dominika Trepczyk, Jakub 

Trepczyk, Klaudia Bisewska, Kacper Kmie-
cik i Klaudia Tomeczkowska. Po zaciętej ry-
walizacji Krzysztof Kąkol zdobył pierw-
sze miejsce w grupie szkół podstawowych  
i tym samym zakwali ikował się do etapu 
powiatowego.  Turniej powiatowy odbył 
się 5.04. br w Krokowej i na tym etapie 
nasz reprezentant, również odniósł  duży 
sukces, zdobywając zaszczytne II miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów. 
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PREMIERA HAMLETA
na deskach Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie

Najnowsza premiera Hamleta Wil-
liama Shakepeare’a przyciągnęła 

do Domu Kultury w Pierwoszynie kom-
plet widowni. Adaptacja w wykonaniu 
Teatru Młodzieżowego Gminy Kosako-
wo ujawniała ogromne poszanowanie 
tekstu barda ze Stratford, a użyte trady-

cyjne środki teatralne kierowały uwa-
gę widza na wewnętrzny świat przeżyć 
odgrywanych postaci.
 Żeby uzyskać taki efekt, twórcy 
spektaklu postawili na prostą, minima-
listyczną dekorację, niemniej jednak 
niemal każdy jej element okazał się głę-
boko przemyślany, znaczący i zręcznie 
wykorzystany w trakcie przedstawie-
nia. Otwierające tekst sztuki słowa Ber-
narda Kto tam? zostały wygłoszone do 
publiczności, a kurtynę otwierał sam 
Duch Ojca Hamleta, dając jednoznacz-
nie do zrozumienia widowni, że to on 
w ten sposób staje się prawdziwym 
spiritus movens akcji. 
 Pierwsze fragmenty monologu, za-
czynającego się od słów Jestem sam 
na sam ze sobą Hamlet wypowiadał 
do lustra, odwrócony plecami do wi-
downi. W rozmowie z Rosencrantzem 
i Guildensternem następca duńskiego 
tronu wchodził na krzesło i patrzył 
na dawnych znajomych z góry, dając 
im poniekąd do zrozumienia, że zdaje 
sobie sprawę z ich nieszczerej posta-
wy – oni z kolei próbowali ściągać go 
w dół. 
 Zaskakująco pokazane zostały sce-
ny na cmentarzu: grabarzy zagrały 

dwie... dziewczyny (!), wyjątkowo i-
glarne, które zamiast wykopywać grób, 
po prostu stawiały i zapalały znicze. 
Hamlet położył się w tak uformowa-
nym grobie, zapowiadając niejako póź-
niejsze zdarzenia. 
 To tylko przykłady, w jaki sposób 

młodzi aktorzy 
próbowali zma-
gać się z duchem 
Szekspirowskiego 
arcydzieła. Publicz-
ność, nagradzając 
twórców spektaklu 
wielkimi brawa-
mi, ujrzała zatem 
nade wszystko hi-
storię o sprawach 
naprawdę osta-
tecznych, ludziach 
naprawdę zagu-
bionych, emocjach 

naprawdę rozdzierających, o napraw-
dę niezwykłej miłości i naprawdę nie-
zwykłej przyjaźni, o zemście, honorze 
i zwykłych 
ludzkich na-
miętnościach. 
 W spek-
taklu udział 
wzięli: Lidia 
Mikulska – Król 
w spektaklu tru-
py tragicznej, 
Malwina Wil-
kowska – Królo-
wa w spektaklu 
trupy tragicz-
nej, Grabarz I, 
Agata Czucha 
– Grabarz II, 
Oliwier Guzewski – Bernardo, Mary-
narz, Patryk Wrzałek – Fortynbras, Vol-
temand, Piotr Rybiński – Rosencrantz, 
Mateusz Albecki – Guildenstern, Domi-
nik Wójcik – Poloniusz, Adam Szczuko 
– Horacy, Paweł Hajder – Laertes, Mar-
cellus, Paweł Flatau – Duch Ojca Ham-
leta, Sandra Makowska – Ofelia, Natalia 
Tylor – Królowa Gertruda, Jakub Weber 
– Król Klaudiusz, Kamil Romanowski – 
Hamlet; projekty plakatów – Agata Czu-

cha, współpraca akustyczna i oświetle-
niowa – Ryszard Sosnowski, współpraca 
multimedialna – Adam Schröder, Julita 
Pietroń, reżyseria – Karol Dettlaff. 
 Po spektaklu odbyła się krótka uro-
czystość, w której podziękowano za 
wsparcie i pomoc w realizacji spektaklu 
oraz działalność na rzecz Teatru Mło-
dzieżowego: Wójtowi Gminy Kosakowo 
Jerzemu Włudzikowi, Dyrektorowi Ko-
sakowskiego Centrum Kultury Krzysz-
tofowi Andruszkiewiczowi, Ryszardowi 
Kloka, Adamowi Schröderowi, Katarzy-
nie Przyborowskiej. Wójt Gminy wręczył 
również nagrody inansowe Stowarzy-
szenia Na Rzecz Dzieci Artystycznie 
Uzdolnionych Gminy Kosakowo dla naj-
bardziej aktywnych członków Teatru 
oraz wyróżnienia dla najlepszych akto-
rów z Gminy Kosakowo: 
- Najlepszy aktor ról komediowych 
2017 r. – Patryk Wrzałek,
- Najlepsza aktorka ról dramatycznych 
2017 – Natalia Tylor, Malwina Wilkow-
ska, 

- Najlepszy aktor ról dramatycznych 
2017 – Jakub Weber, Adam Szczuko, 
- Aktorka roku 2017 – Sandra Makow-
ska, 
- Aktor roku 2017 – Kamil Romanow-
ski, Paweł Flatau. 
 Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo 
pragnie wyrazić również wdzięczność 
swojej wiernej publiczności. Dzięku-
jemy, że od tylu lat jesteście Państwo 
z nami.    
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OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE MŁODEGO MIESZKAŃCA MOSTÓW

Dzień Jedności Kaszubów odbywał się 
18 marca w Centrum Sportowym 

w Kosakowie, natomiast „baśkarze” roze-
grali turniej w Hali Sportowej w Mostach. 
Organizatorami wydarzenia były Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie oraz Gmina Ko-
sakowo. Turniej karcianej Baśki, odbył się 
pod patronatem Marszałka Województwa 
Pomorskiego – Mieczysława Struka, Wójta 

Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika oraz 
Prezesa ZG Zrzeszenia Kaszubsko – Po-
morskiego prof. Edmunda Wittbrodta.
 Zwycięzcą turnieju został Zenon Kleb-
ba - Bocar Osłonino, drugie miejsce zdobył 
Stefański Stanisław - Dragon Gdynia, na 
trzecim miejscu rywalizację ukończyła Ba-
nowska Bernadeta - Orły Rumia. 
 W rywalizacji par wygrali Banowska 

Bernadeta i Jaszke Bolesław - Orły Rumia. 
Drugie miejsce zdobył Bocar Osłonino - 
Bojka Jerzy i Klebba Zenon. Trzecie miej-
sce wywalczyła Neta Darzlubie Dettlaff 
Józef i Klecha Marek.
 Najlepszym zespołem DJK w Mostach, 
został Bocar Osłonino – kpt. Jerzy Bojka, 
Zenon Klebba, Pender Jan, Stanuch Stani-
sław.

Turniej Baśki podczas Dnia Jedności KaszubówTurniej Baśki podczas Dnia Jedności Kaszubów

Kacper Bober, absolwent Szkoły 
Podstawowej w Mostach, a obecnie 

uczeń trzeciej klasy Gimnazjum Kato-
lickiego im. Jana Pawła II w Gdyni po-
chwalić się może w tym roku wyjątko-
wymi osiągnięciami. Został laureatem 
aż czterech wojewódzkich konkursów: 
chemicznego, informatycznego, izycz-
nego oraz matematycznego. Uroczysta 
Gala wręczenia z tej okazji przez Wi-
cekurator Oświaty Małgorzatę Bielang 
zaświadczeń Pomorskiego Kuratora 
Oświaty odbyła się 9 kwietnia br.  w Sali 
BHP Stoczni Gdańskiej. Tak wysokie 
osiągnięcia uzyskało na skalę woje-
wództwa pomorskiego jedynie dwóch 
gimnazjalistów (w tym Kacper). Gratu-
lujemy. 
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Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie
26 maja 2018 r.
-wyst py i pokazy

-spotkania z autorami i czytanie dzieciom
-warsztaty dla dzieci i rodziców

-fina  konkursu literackiego 
„Tajemnica biblioteki”

-prezentacja ofert wydawniczych
-animacje, zabawy i konkursy

Wst p wolny,obowi zuj  zapisy!
 

www.gminakosakowo.pl/kck

Facebook:Fes wal Twórczo ci dla Dzieci

Organizatorzy: Patroni: Sponsor:

Kosakowskie
Centrum
Kultury

Kosakowskie 
Centrum Kultury

GMINNY DZIEŃ DZIECKA W KOSAKOWIE
 Wszystkie dzieci z Gminy Kosakowo zapraszamy do zaba-
wy z bohaterami bajek i baśni z okazji Dnia Dziecka organizo-
wanego przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika oraz 
Kosakowskie Centrum Kultury we współpracy z gminnymi 
szkołami. 

Zabawa odbędzie się w niedzielę 3 czerwca br.
od godz. 12:00 do godz. 16:00

na placu przy ul. Żeromskiego w Kosakowie.
 W programie imprezy dla najmłodszych nie zabraknie spot-
kania z bajkowymi postaciami, wspaniałego występu iluzjonisty, 
gier, zabaw, konkursów, pokazu bajkowego tańca, kącika z bań-
kami mydlanymi, dmuchanego placu zabaw jak również konku-
rencji sportowych przygotowanych przez szkolnych instrukto-
rów i wielu innych niespodzianek.
 Wstęp wolny. W razie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych zabawa zostanie przeniesiona do 
Hali Sportowej przy ul. Żeromskiego w Kosakowie.

Z  POGÓRZA LATO  RUSZA
 W sobotę 16 czerwca od godz. 12:00  bawić się będziemy 
podczas szóstej już edycji festynu integracyjnego pod nazwą 
,,Z Pogórza Lato Rusza” odbywającego się pod patronatem 
Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. Festyn odbędzie 

się , jak zawsze, na terenie parkingu Galerii Szperk w Pogó-
rzu.
 Atrakcji dla widowni w każdym wieku nie zabraknie. 
Gwiazdą Wieczoru będzie zespół Bracia. Na scenie wystąpi 
także  ,,Kabaret pod Wyrwigroszem” część II. Szczegółowy 
program imprezy znaleźć można będzie na stronie interneto-
wej www.gminakosakowo.pl/kck. Wstęp wolny.
 Organizatorzy: Gmina Kosakowo, Kosakowskie Centrum Kul-
tury, Galeria Szperk, Rady Dzielnic Gdynia Pogórze oraz Obłuże.

WARSZTATY EDUKACYJNO – ROZWOJOWE 

W ŚWIETLICACH SOŁECKICH
 Kosakowskie Centrum Kultury zaprasza wszystkie dzieci 
do uczestnictwa w warsztatach zajęciowych odbywających się 
w regionalnych świetlicach sołeckich. Wraz z przyjściem wios-
ny zaczynamy serię warsztatów i spotkań w trakcie których, 
oprócz świetnej zabawy, uczestnicy będą mogli sprawdzić 
swoje umiejętności kreatywne oraz odnaleźć nową pasję czy 
zainteresowania.
 Informacje o warsztatach i zabawach dla najmłodszych 
będą pojawiać się w biuletynie gminnym, na stronie interne-
towej gminy oraz portalach społecznościowych, a także w for-
mie plakatów. Polecamy również jedną z najlepszych form po-
zyskiwania informacji, tj. „pocztą panto lową”. Jeśli dowiesz się 
o wydarzeniu, które będzie miało miejsce na terenie sołectwa, 
podziel się tą informacją z innymi. 
 W najbliższym czasie tj. w maju odbędzie się warsztat 
z okazji Światowego Dnia Słońca. Któż z nas nie lubi słońca… 
Wyczekujemy ciepłych dni po długiej i mroźnej zimie. Tym 
bardziej zachęcamy do czynnego uczestnictwa w proponowa-
nym warsztacie.
 Dokładna data wraz z miejscem warsztatów pojawi się na 
początku maja na stronie internetowej gminy Kosakowo w za-
kładce Kultura oraz w formie plakatów na budynkach świetlic.
Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr tel. 
515 752 680 – Koordynator zajęć świetlicowych w KCK.

ŚWIĘTO FLAGI 
 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to stosunkowo mło-
de święto państwowe, ponieważ obchodzone zaledwie od 
2004 roku. Barwy 
biała i czerwona 
po raz pierwszy, 
nieo icjalnie, zo-
stały uznane za 
barwy narodowe 
w pierwszą rocz-
nicę uchwalenia 
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polskiej Konstytucji – 3 maja 1792 roku. Manifestujący w ten 
dzień byli przepasani biało-czerwonymi szarfami, kolory na-
wiązywały do herbu Królestwa Polskiego – Białego Orła na 
czerwonym tle. O icjalnie, po raz pierwszy, kolory biały i czer-
wony uznane zostały za barwy narodowe Uchwałą Sejmu 
z 7 lutego 1831 roku. Pamiętajmy także, że dzień 2 maja jest 
dniem lagi państwowej, do wywieszania której Państwa za-
chęcamy.

ŚWIĘTO 3 MAJA
 Święto Narodowe Trzeciego Maja jest polskim świętem 
narodowym obchodzonym w rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja ta, 
uchwalona w 1791 roku przez Sejm Wielki, była pierwszą 
w nowożytnej Europie i drugą – po amerykańskiej – na świe-
cie.
Napisana została w duchu oświeceniowym przez m.in. króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja, Igna-
cego Potockiego oraz Stanisława Małachowskiego. Autorzy, 
zainspirowani założeniami Monteskiusza, postanowili wpro-
wadzić trójpodział władzy ( na uchwałodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą).
 Na mocy tej konstytucji zlikwidowano tzw. złotą wolność 
szlachecką, czyli swobody i przywileje przysługujące szlach-
cie. Konstytucja zrównała politycznie mieszczan i szlachtę. Co 
ważne, zniosła uciążliwe dla prac Sejmu liberum veto, a także 

wolną elekcję.

 Biblioteka Publiczna

Gminy Kosakowo

WYSTAWA „KOLOREM USIANE” - Biblioteka Gminna ma 
przyjemność zaprosić wszystkich miłośników sztuki na Wy-
stawę Malarstwa Barbary Wojtanowskiej pt. „Kolorem 
usiane”. Uroczyste otwarcie odbędzie się 10 maja 2018 r. 
o godz. 17:00 w budynku biblioteki. Wstęp wolny. Wystawa 
będzie czynna do 5 czerwca. ZAPRASZAMY!

 Barbara Wojtanowska: mieszkanka Elbląga; z zawodu 
nauczyciel plastyki. Uprawia malarstwo olejne, akwarele, akryl 
i pastel. Jej dorobek artystyczny to setki obrazów i aniołów (ma-
lowanych akrylem na starych deskach), które znajdują się w ko-
lekcjach prywatnych, instytucjach w Polsce i za granicą. Wielo-
krotna uczestniczka warsztatów i plenerów malarskich, w tym 
organizowanych przez Kosakowską Książnicę i Urząd Gminy 
Kosakowo.

NOC BIBLIOTEK 2018 - kosa-
kowska biblioteka już teraz za-
prasza do udziału w IV wydaniu 
ogólnopolskiej akcji Noc Biblio-
tek, która w tym roku odbędzie się w sobotę 9 czerwca. Noc 
Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja promująca 
w niekonwencjonalny sposób czytanie i biblioteki jako najbar-
dziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób 
w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać. Hasło 
tegorocznej akcji to „RzeczpospoCzyta”. W roku 100.lecia nie-
podległości Polski czytamy polską literaturę, oglądamy ilustra-
cje polskich twórców, twórczo zajmujemy się rodzimą sztuką, 
przyrodą, poznajemy polską historię sprzed stulecia i tę bliż-
szą, a także wyobrażamy sobie Polskę za 100 lat.  
Szczegóły wydarzenia podamy w późniejszym terminie na stro-
nie biblioteka.kosakowo.eu  Znajdą tam Państwo również rela-
cje z poprzednich „nocnych akcji”. Organizatorzy akcji: Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom, 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Poproszę o wstawienie loga akcji

KONKURS RECYTATORSKI 

„POEZJA ZBIGNIEWA HERBERTA”
 Z okazji Roku Zbigniewa Herberta oraz Roku Jubileuszo-
wego 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości Wójt 
Gminy Kosakowo wraz z kosakowską Biblioteką Publiczną 
organizują Konkurs 
Recytatorski po-
święcony twórczo-
ści poetyckiej autora 
Pana Cogito oraz  Ra-
portu z Oblężonego 
Miasta. 
 Konkurs odbędzie 
się w ramach Tygo-
dnia Bibliotek 8 maja 
2018 r. w Domu Kul-
tury w Pierwoszy-
nie o godz. 17.00, 
w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawo-
wych klas I-III, uczniowie szkół podstawowych IV-VII, ucznio-
wie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli. Wymogi konkurso-
we obejmują recytację dwóch dowolnie wybranych, o dowolnej 
długości utworów poetyckich Zbigniewa Herberta. Zgłoszenia: 
do dnia 4 maja br. do godz. 16.00 pod numerem telefonu 58 660 
43 04 lub drogą mailową: kd@kosakowo.pl w zgłoszeniu należy 
podać imię i nazwisko, wiek, kategorię, miejsce zamieszkania, 
tytuły wybranych utworów). Regulamin Konkursu oraz dodat-
kowe informacje dostępne są na stronach: www.kosakowo.pl 
oraz www.biblioteka.kosakowo.eu.
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Życzenia zdrowia i pomyślności składaliśmy kolejnym sędziwym solenizantkom, mieszkankom naszej gminy Paniom: 

Gabrieli Potrykus z Kazimierza i Janinie Żołnierkiewicz z Pierwoszyna, 
które z tej okazji z kwiatami i koszem słodkości odwiedził Wójt Jerzy Włudzik oraz sołtysi wsi.

KOSAKOWSKI KLUB 
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
 Piątek trzynastego kwietnia wcale nie był dla nas taki pe-
chowy! Podczas kolejnej akcji poboru krwi w Kosakowie za-
rejestrowano 30 dawców, spośród których 21 oddało krew. 
Z przyjemnością informujemy, że każda kolejna akcja ob ituje 
w osoby, które krew oddają po raz pierwszy. Tym razem goś-
ciliśmy sześciu nowych dawców, z których czterech wsparło 
pobór. Wspólnie zebraliśmy 9450 ml krwi! 
 Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje, któ-
re będą miały miejsce w sobotę, 19 maja oraz w środę, 13 
czerwca. Podziękowania należą się także partnerom kosa-
kowskich akcji poboru krwi: Bankowi Rumia Spółdzielczemu 
oraz Bistro Tanie Szamanie. 

NAJLEPSZE ŻYCZENIA
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Z życia sołectw

DĘBOGÓRZE
ZAWODY WĘDKARSKIE - Rozpoczyna się sezon na zawody 
wędkarskie nad stawem w Dębogórzu. 9 czerwca br. od godz. 
10:00 do godz. 12;00 odbędą się Rodzinne Zawody Wędkar-
skie dla mieszkańców Dębogórza (mają pierwszeństwo zapisu, 
niemniej jednak w przypadku wolnych miejsc, będzie istniała 
możliwość uczestnictwa w zawodach również mieszkańców in-
nych miejscowości). Zapisy u Sołtysa Józefa Melzera do dnia 4 
czerwca br. (tel.664-185-581). Zapraszamy do wzięcia udziału. 
Organizatorzy: Sołtys z Radą Sołecką i Wójt Gminy Kosakowo.

WYCIECZKA - w dniu 16 czerwca br. organizujemy wycieczkę 
jednodniową do Gniezna i Biskupina dla mieszkańców wszyst-
kich wsi z Gminy Kosakowo. Zapisy: u Sołtysa Józefa Melzera 
do dnia5 czerwca br. (tel. 664-185 -581). Organizatorzy: Soł-
tys wsi Dębogórze oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów 
Gminy Kosakowo. Serdecznie zapraszamy.

KAZIMIERZ 
 Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasu i Drzewa 26 mar-
ca w świetlicy sołeckiej w Kazimierzu, odbyły się warsztaty 
edukacyjno-kreatywne z elementami języka angielskiego. 

W trakcie 
s p o t ka n i a 
uczestnicy 
mieli oka-
zję poznać 
podstawo-
we zwroty 
i słownictwo 
w języku 
angielskim. 
z dziedzi-
ny ekologii 
i ochrony 
ś r o d o w i -

ska. Była to też wspaniała okazja na wykonanie oryginalnych 
dekoracji z ekologicznych i recyclingowych materiałów, które 
dostarcza nam las.
 Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplom młodego 
leśnika. Za-
jęcia prowa-
dzone były 
przez Aldonę 
Soko łowską 
a n i m a t o r a 
zajęć oraz 
koordynatora 
ds. świetlic 
sołeckich Ko-
sakowskiego 
Centrum Kul-
tury. 

Z życia szkół

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z  ZESPOŁEM DOWNA przypada 21 
marca, jednakże z uwagi na rekolekcje solidaryzowaliśmy się 
z tymi osobami dzień później - 22 marca. Tego dnia uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Mostach wraz z nauczycielami założyli 
skarpetki nie do pary, w różnych wesołych kolorach. Są one 
symbolem niepowtarzalności, która nie zawsze akceptowana 
jest przez ludzi. Podczas apelu przedstawiono prezentację, 
której celem było przybliżenie istoty zaburzenia oraz propa-
gowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną. Uczniowie 
uczestniczyli też w mini warsztatach „Życie w ciemności”  
oraz   „Świat bez dźwięków”, podczas których mieli okazję po-
znać z jakimi trudnościami borykają się osoby niepełnospraw-
ne. Tego dnia rozstrzygnięto również konkurs plastyczny pod 
hasłem „KOLOROWO NIE DO PARY”. 

FINALISTA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA AN-
GIELSKIEGO - z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 
7 A Mateusz Kwiatkowski uzyskał w tym roku szkolnym tytuł 
Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego 
dla uczniów szkół podstawowych. Jego wieloletnia praca, 
poświęcenie oraz  zaangażowanie przyniosły zasłużony efekt. 
Nauka języka obcego to nie tylko jeden, czy dwa lata pracy- to 
przede wszystkim proces, w który często zaangażowana jest 
cała rodzina, gdyż języka obcego najlepiej uczyć się od przed-
szkola. Gratulujemy wytrwałości rodzicom oraz Mateuszowi! 
I życzymy dalszych sukcesów. 

OGÓLNOPOLSKA AKADEMIA – KONKURS  WIEDZY O PRA-
WIE - 3 marca 2018 r. uczniowie klas VII : J. Gawlik, Z. Kała-
ska, J. Bieszke i O. Piliński, wzięli udział w pierwszym etapie 
konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”. Każdy z uczestników 
musiał pisemnie odpowiedzieć na 50 pytań dotyczących wie-
dzy prawniczej.  Wszyscy uczniowie  znaleźli się w gronie osób  
zakwali ikowanych   do II etapu. Konkurs okręgowy odbędzie 
się pod koniec kwietnia w Gdańsku i  będzie polegał na pisem-
nym rozwiązaniu kazusu i ustnej odpowiedzi na wylosowane 
pytanie.  Trzymamy za Was kciuki. Powodzenia !



BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr4/201814

Z ŻYCIA SZKÓŁ
„RODZINNA PALMA WIELKANOCNA”
 Tradycyjnie tuż przed Wielkanocą odbył się konkurs  
na „Rodzinną  palmę wielkanocną”.   Przepiękne prace 
zostały dostarczone  przez kilkudziesięciu uczestni-
ków. Dzięki nim w szkole zagościł świąteczno – wio-
senny klimat. Komisja miała nie lada kłopot, gdyż 
każda praca była jedyna w swoim rodzaju, zachwyca-
ła swoim pięknem ryginalnością. Laureatami konkur-

su zostali 
: I miejsce   
- Norbert 
Bułach , II 
m – Nata-
lia Filip-
kowska, III 
m  - Maria 
G r i n h o l c , 
K r y s t i a n 
Pienczke. Wyróż-
nienia : Lilla i Na-
dia Kierkowskie, 
Krzysztof Ko-
pitzki, Paweł Ja-
gosz, Piotr Pioch  
Kacper Szersze-
niewski.
Po konkursie pra-
ce zostały sprze-

dane przez Szkolne Koło Caritas, a uzyskane środki przeka-
zane na zakup pomocy szkolnych dla dzieci zamieszkałych 
w Yaounde w Kamerunie.

ŻEGLARZE Z MECHELINEK 

NA ZGRUPOWANIU 

W TORREVIEJA
 W dniach 25.03-04.04.2018 reprezentacja żeglarzy z Me-
chelinek wspólnie z Yacht & Fun wzięła udział w zgrupowaniu 
żeglarskim w malowniczej miejscowości Torrevieja, w Hiszpa-
nii. Wśród zawodników byli również uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w Mostach : Wiktor Pawelczyk, Annna Pawelczyk oraz 
Konrad Kunc. Dzieci bardzo ciężko trenowały przygotowując 
się do nadchodzącego sezonu.
 Wyprawa to - 9 dni żeglowania w doskonałych warunkach. 
Wiatru pod dostatkiem, a temperatury w dzień nie spadały 
ponieżej 23-24 stopni. Dla większości były to pierwsze Święta 
Wielkanocne spędzone poza domem. Mimo wszystko dziecia-
ki były bardzo dzielne i świetnie sobie radziły. Oprócz żeglo-
wania udało nam się odwiedzić słynne Muzeum Volvo Ocean 
Race, gdzie dzieci poznały specy ikę jednych z najsłynniej-
szych i najtrudniejszych regat świata, sprawdziły swoich sił na 
symulatorze.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

i Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu

WARSZTATY EKOLOGICZNE KLASY 5- „UJMOWANIE I UZDAT-
NIANIE WODY” - 28 marca uczniowie klas V uczestniczyli 
w warsztatach eko-
logicznych „Ujmo-
wanie i uzdatnia-
nie wody”, w Stacji 
Uzdatniania Wody 
„Reda”, zorganizo-
wanych przez Ko-
munalny Związek 
Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” oraz 
PEWIK Gdynia. 
W pierwszej części 
warsztatów ucznio-
wie obejrzeli pre-
zentację multime-
dialną i wysłuchali 
bardzo ciekawego 
wykładu. Pozna-
li zasady funkcjonowania stacji oraz sposoby przekazywania 
wody pitnej do mieszkańców, a także źródła zagrożeń dla wód 
podziemnych. Potem zwiedzili obiekty stacji. Przedstawiono im 
stosowane w nich urządzenia i procesy technologiczne. 
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
XVII GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „ZOSTAŃ MI-
STRZEM ORTOGRAFII” - 26.03. odbyła się XVII edycja kon-
kursu, podczas którego dwunastu szkolnych mistrzów orto-

gra ii z całej Gminy Kosakowo zmagało się z zasadami polskiej 
pisowni. Uczniowie rywalizowali ze sobą w dwóch 
grupach wiekowych: klasy IV i V oraz kl. VI i VII. 
Przed skupionymi uczniami - jak w kalejdoskopie 
- pojawiały się zagadki, krzyżówki, rebusy, wykre-
ślanki, opowieści o skrzydlatych żarłokach ubó-
stwiających gruszki czy bierniki z -ą, celowniki 
z -om, do wyboru do koloru: -i/-ii/-ji, rz/ż, u/ó, h/
ch itp. itd. Mimo wielu ortogra icznych trudności, 
wyjątków i zawiłości uczniowie walczyli na bar-
dzo wysokim i wyrównanym poziomie. Gminnym 
mistrzem ortogra ii klas IV i V została Sara Karaś 
z Dębogórza. W klasach VI i VII zwyciężyła Alek-
sandra Prusak z Mostów. Jan Gołata z klasy IV d 
w Pogórzu - zajął II miejsce w swojej grupie wie-
kowej.

DZIEŃ MATEMATYKI - 21 marca odbył się Dzień Ma-
tematyki, związany z obchodzonym na całym świecie 
Świętem Liczby π. Z tej okazji uczniowie klas IV i V 
przygotowali przedstawienie matematyczne pt. „Kłót-
nia liczb” z którego dowiedzieliśmy się, że „istnieją 
liczby na każdy gust, każda przywiązana do swojej de-
inicji i każda wyjątkowa”, a mimo to, traktowane równo. Odbył się 

również Konkurs na znajomość rozwinięcia dziesiętnego liczby π:
 Tytuł Mistrza zdobył PRZEMEK JERECZEK z klasy III a ustana-
wiając tym samym Rekord Szkoły w ilości zapamiętanych cyfr roz-

winięcia dziesiętnego liczby π: 78 cyfr, tytuł wicemistrza zdobyła 
NATALIA SKOWROŃSKA z klasy V b – zapamiętując 63 cyfry. Tytuł 
wicemistrza zdobyła również JULIA ŚCIBOR z klasy III a, zapamię-

tując 26 cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π.

Szkoła Podstawowa w Pogórzu 

z oddziałami gimnazjalnymi

I MARATON PŁYWACKI POMUCHLA – odbył się 20.03. 
Organizatorem było Nadmorskie Stowarzyszenie Miłoś-
ników Sportu „ Tri – Sea” Władysławowo. Zawody odbyły 
się na Pływalni „ Aquarius”, Centralnego Ośrodka Przy-
gotowań Olimpijskich „ Cetniewo” we Władysławowie. 
Warunkiem uczestnictwa było wytypowanie 8 osobowej 
drużyny mieszanej. Wyścig trwał 30 minut, a zmiana za-

wodników odbywała się cyklicznie. Do maratonu zgłosiło się 8 
zespołów.

 Uczniowie z Pogórza zajęli II miejsce, a reprezentowali ją: 
Maciej Raczyński 7 c, Konrad Pikniczka 7b,Dawid Żarski 7 c, 
Patryk Pilarski 7 c, Karol Rojek 4 a, Michał Stoiński 6 b, Michał 
Marszałkowski 6 b, Natalia Kozioł 7 b, Emilia Wittbrot 7 a. 
 W sumie grupa przepłynęła 1945 m. Różnica między Po-

górzem, a zwycięzcami wynosiła 145 metrów. Gratulujemy 
naszym pływakom i życzymy dalszych sukcesów.

SZUKAMY SPONSORÓW NA WYJAZD  - drużyna Odysei Umy-
słu ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu zdobyła kolejny tytuł Mi-
strzów Polski i prawo reprezentowania kraju podczas Finałów 
Światowych (startowało 226 drużyn). W celu zrealizowania tego 
marzenia musi zebrać około 70 tys. zł. Poniżej przekazujemy in-
formacje na ten temat :
1. Nazwa projektu – udział drużyny Mistrzów Polski w 39. Świa-
towych Finałach Odysei Umysłu w USA, odbywających się w Iowa 
State University, Ames, USA;
2. Finały Światowe Odysei Umysłu odbędą się w dniach 22 - 
27.05.2018 roku w USA. Koszt udziału drużyny w Finałach wy-
nosi około 70.000 zł;
3. Forma sponsorowania – świadczenie pieniężne;
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Sport

GKS Sztorm Mosty: 

rozgrywki V ligi

Nabór do grup młodzieżowych 

GKS Sztorm Mosty
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty prowadzi nabory 

do drużyn młodzieżowych. Kontakt i zapisy możliwe są 
u trenerów poszczególnych roczników:
2004-2005 – tr. Tomasz Tuttas, tel. 692-097-257,
2006-2007 – tr. Adam Mackiewicz, tel. 660-819-182,
2008-2009 – tr. Adrian Niewiadomski, tel. 606-230-977,
2010 – tr. Michał Michalski, tel. 507-625-650,
2011-2013 – tr. Paweł Formella, tel. 608-272-212.

Runda wiosenna se-
zonu 2017/2018 

rozpoczęła się na dobre. 
Sztorm Mosty rozegrał 
w tym roku już 4 mecze, 
w których zgromadził 4 
pkt. Wiosną w kadrze 
pojawiło się kilka no-
wych twarzy, w kadrze 
seniorskiej dobrze od-
najdują się młodzie-
żowcy, którzy do pierw-
szego składu dołączyli 
również w tym roku.
 Po 19 rozegranych 
już kolejkach bieżącego 

sezonu GKS Sztorm Mosty zamyka górną połowę tabeli i zajmu-
je 8. miejsce. W kwietniu przy Złotych Piaskach Sztorm roze-
gra jeszcze 2 spotkania: z liderem tabeli – GKS Kowale (14.04.) 
i z Kaszuby Połchowo (28.04.); następnie w maju do Kosakowa 
przyjadą ekipy: MKS Władysławowo (12.05.) i KS Mściszewice 
(19.05.). Początek spotkań o godz. 12.00, wstęp wolny.

4. Celem projektu jest rywalizacja o prestiżowy tytuł Mistrzów 
Świata. W roku 2013 drużyna z naszej szkoły w swojej katego-
rii wiekowej zdobyła Mistrzostwo Świata jako jedyna drużyna 
z Polski. Najważniejsze jest to, że do projektu przystępują cały czas 
nowe dzieci. Bez sponsoringu nie będziemy mieli szansy ponowie-
nie skonfrontowania umiejętności naszych uczniów z dziećmi z ca-
łego świata. Pomagając konkretnym dzieciom inwestuje się w ich 
potencjał twórczy, jako przyszłych pracowników. Odyseusze roz-
wijają umiejętności przydatne na całe życie.
5. Wpłat dokonywać można na konto : Rada Rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Pogórzu, Bank Rumia Spółdzielczy 25 8351 0003 
0000 1342 2000 0020 z dopiskiem „Odyseja Umysłu”
6. W sprawie umów sponsorskich prosimy o kontakt z dyrektorem 
szkoły - adres mailowy : dyrektor-sp-pogorze@wp.pl
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KOLONIA NAD MORZEM

DARŁÓWKO
1699,- 10.08-24.08.2018- 14 DNI!

Taki wypoczynek nad morzem 
tylko u nas !

PARK LINOWY
SPŁYW KAJAKOWY
PARKI WODNE
WYCIECZKI TRAMWAJEM 

WODNYM I STATKIEM
I WIELE WIECEJ

698-043-690
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KOLONIA LETNIA 
MALE CICHE, ZAKOPANE I OKOLICE

1590,-

JAKIE ATRAKCJE?

nie zwlekaj! 

zadzwon lub 

napisz do nas

698-043-690
biuro@lucastour.com.pl



BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr4/2018 19

SPORT

Morsowanie z Ticadą
Pięć miesięcy temu Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki rozpo-

częła przygodę z morsowaniem. Z tygodnia na tydzień było nas 
coraz więcej. Normą stało się, że w niedzielne południe w Meche-
linkach do wody wchodziło średnio około 50 osób w asyście wielu 
ciepłolubnych obserwatorów. Zimowe kąpiele stały się okazją do 
rodzinnych spotkań przy dobrym cieście, ognisku i ciepłej herba-
cie. W drugi dzień Świąt Wielkanocnych zakończyliśmy i podsu-
mowaliśmy (według nas udany) pierwszy sezon mechelińskiego 
morsowania. Morsy przybyły licznie, było wesoło, rodzinnie i świą-
tecznie. Nad naszym bezpieczeństwem czuwali Lifeguard Gdynia, 
TICADA Diving Center oraz Ochotnicza Straż Pożarna Kosakowo. 
Strażacy nas miło zaskoczyli i sprawili niezłego dyngusa. Nasze 

koło w wodzie odliczyło do 114 ale powiadają, że kąpiących się 
tego dnia było znacznie więcej. Na wszystkich uczestników czekał 
ciepły posiłek, pyszne wypieki oraz losowanie nagród. Chcieliby-
śmy jeszcze raz podziękować sponsorom, bez których ta impreza 
nie osiągnęłaby takich rozmiarów oraz wicewójtowi Marcinowi 
Majek za objęcie patronatu i uświetnienie swoim udziałem naszej 
imprezy.
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Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

MAJ  2018

Wt, 01.05.2018 10:00                                             ,,Dzień Flagi”              
ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Kosakowskie Centrum
Kultury

Przemarsz z plaży w Mechelinkach
do Cyplu w Rewie

Wt.08.05.2018 17:00 Konkurs recytatorski
,,Poezja Zbigniewa Herberta” Biblioteka w Kosakowie Dom Kultury w Pierwoszynie

Wt, 08.05.2018 12:30 73. Rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie Wójt Gminy Pomnik Żołnierzy WP i AR,
Kwatera w Kosakowie

Śr, 09.05.2018 17:00                                            Biesiada w Checzy ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów
w Kosakowie

Czw.10.05.2018 17:00 Wystawa malarstwa Barbary Wojtanowskiej
,, Kolorem usiane” Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Sob, 12.05.2018 11:00 Uroczyste Otwarcie Sezonu Żeglarskiego Yacht - Club Rewa Przystań w Rewie

Nd,13.05.2018 09:00                                     Szachowa Majówka Wójt Gminy Kosakowo, Akademia 
Szachowa 8x8 Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie

Sob, 19.05.2018 09:00-
13:00 Zbiórka krwi w Kosakowie Kosakowski Klub HD

Sołtys Kosakowa
Parking przed Urzędem Gminy

w  Kosakowie

Sob, 19.05.2018 09:00-
13:00 XI Turniej Siatkówki Plażowej ,,Kosakowo Volley” Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo, 

Sołtys Kosakowa
Boisko do siatkówki plażowej przy ul. Nad Stawem 

w Kosakowie

Sob, 19.05.2018 09:00-
16:00 Akademickie Mistrzostwa Pomorza Yacht-Club Rewa                     Zatoka w Rewie 

Sob, 19.05.2018 10:00 Biegowe Grand-Prix Powiatu Puckiego Wójt Gminy Kosakowo  Mechelinki-ścieżka pieszo przełajowa

Pt, 25.05.2018-
Nd, 27.05.2018 10:00 Regaty Orange Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Pt, 25.05.2018 16:00 Egzamin na sternika motorowodnego Yacht-Club Rewa Yacht-Club Rewa

So, 26.05.2018 09:00 Festiwal Twórczości dla Dzieci
,,Karuzela sztuki”

Kosakowskie Centrum Kultury
Projekt Edukacyjny
,,Pajączek Łukasz”

Gminny Dom Kultury Pierwoszynie

So, 26.05.2018 09:00 Mistrzostwa Gminy Kosakowo od dwuboju do pięcioboju o Puchar Wójta 
Gminy

Wójt Gminy Kosakowo, Pomorski 
Okręgowy Związek Pięcioboju  

Nowoczesnego, Dyrektor SP Kosakowo
Hala Centrum Sportowego Kosakowo

CZERWIEC  2018
Pt, 01.06.2018-   
Nd, 03.06.2018 10:00 Regaty Rektorów Uczelni Województwa Pomorskiego Akademia Marynarki Wojennej

Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Nd, 03.06.2018 12:00-
16:00 Gminny Dzień Dziecka Wójt Gminy

Kosakowskie Centrum Kultury
Plac przy ul. Żeromskiego w Kosakowie

( Hala Sportowa w Kosakowie)

Czw, 07.06.2018 09:00 Gminny Konkurs Mitologiczny ZS-P Mosty Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie

Pt, 08.06.2018 12:00 XVII Przegląd Pieśni o Morzu ,,Jantarowi Bôt” Wójt Gminy
ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych
Kaszubów w Kosakowie

Sob,09.06.2018 Noc Bibliotek 2018 pod hasłem ,, RzeczpospoCzyta” Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

     Nd, 10.06.2018    15:00 XIII Spotkania Chóralne
Wójt Gminy

Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny 
Chór Morzanie

Dom Kaszubski w Dębogórzu

    Nd, 10.06.2018 18:00 Uroczystość Odsłonięcia Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei
Zasłużonych Ludzi Morza im. Marsz. Józefa Piłsudskiego

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury      

Aleja Zasłużonych Ludzi Morza
w Rewie

Śr, 13.06.2018 09:00-
13.00 Zbiórka krwi Kosakowski Klub HDK, Sołtys Kosakowa Parking przed Urzędem Gminy w Kosakowie

Sob, 16.06.2018 09:00 Zakończenie Sezonu Sztorm Mosty Wójt Gminy
Sztorm Mosty Stadion Sztormu Mosty

Sob, 16.06.2018 12:00
Festyn Integracyjny ,,Z Pogórza Lato Rusza”
pod patronatem Prezydenta Miasta Gdynia

Gwiazda programu: Zespół Bracia

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury

Rada Dzielnicy Gdynia Pogórze oraz 
Obłuże

Galeria Szperk

Plac przy Galerii Szperk
w Pogórzu

   Nd, 17.06.2018 09:00 Memoriał Teresy Remiszewskiej Yacht– Club Rewa Zatoka w Rewie

 Kalendarz Imprez Gminy Kosakowo maj/czerwiec
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 BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy pierwszy tydzień miesiąca. Nakład 5.100 egz.

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

Ś.P.
Ważniejsze telefony:
- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 43;
- Sekretariat Wójta Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 00;
- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Kosakowskie Centrum Kultury – tel. 58 620 06 95;
- Referat ds. sportu, turystyki, rekreacji- tel. 58 679 23 90
- Gminna Komisja Pro ilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

– tel. 606 731 674;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzy 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 i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Dębogórzu – dyrektor Halina Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor Anna Szymborska, 

tel. 58 679 13 21;

- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – dyrektor 
Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo – prezes 
Danuta Tocke, tel. 691 747 775;

- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes Hildegarda Skurczyńska;
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” – prezes Antoni Wica, 

tel. 608 276 893;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” – prezes Mariusz Wiński, 

tel. 602 385 709;
- 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.   

Anastazja Brzezińska z Mechelinek, lat 77

Jadwiga Busz z Rewy, lat 79

Helena Karsznia z Mostów, lat 93

 Kalendarz Imprez Gminy Kosakowo maj/czerwiec

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

Wt, 19.06.2018 10:00 Regaty Dzieci Szkół Gminy Kosakowo Wójt Gminy
Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Śr, 20.06.2018 10:00 Regaty o Puchar Burmistrza Redy Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

Pt, 22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Szkoły w Gminie Kosakowo Szkoły w Gminie Kosakowo

Pt, 22.06.2018 -
Nd, 24.06.2018 Sobótki Sołeckie

Wójt Gminy
Sołtysi

Rady Sołeckie
Tereny wsi

Sob, 23.06.2018 15:00 Kosakowski Festyn Rodzinny/Sobótka Sołecka Sołtys i Rada Sołecka wsi Kosakowo, MDP 
OSP Kosakowo

Boisko w Kosakowie
ul. Chrzanowskiego

Sob, 23.06.2018    18:00 Sobótka Sołecka w Pierwoszynie Sołtysi i Rady Sołeckie wsi Pierwoszyno Boisko przy ul. Bocznej

Sob, 23.06.2018 10:00 III Bieg o Puchar Sołtysa i Radnej Powiatu Puckiego Sołtys i Radna Powiatu
Wójt Gminy Mosty

Nd, 24.06.2018 Święto Patrona wsi Pierwoszyno - Msza Św.
- Poczęstunek dla Mieszkańców Pierwoszyna Sołtys i Rada Sołecka wsi Pierwoszyno Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

 w Pierwoszynie
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Nasza droga Nasza droga             
11 listopada 2018 roku obchodzić będziemy 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści. W całej Polsce zaplanowane są związane z tą rocznicą wydarzenia, również 
w Gminie Kosakowo. W cyklu artykułów autorstwa pana Zygmunta Miszew-
skiego chcemy przybliżyć mieszkańcom wiedzę o osobach, miejscach i wyda-
rzeniach tego okresu dotyczących ziemi kosakowskiej.

W sezonie żeglugowym (kwiecień-listo-
pad) kotwiczyły w Rewie zaś zimę spę-

dzały na kotwicowisku w ujściu rzeki Redy 
na wodach przyległych do przysiółka Beka. 
Konstrukcyjnie były to drewniane, dwumasz-
towe (oprócz „Eugenie”), jednostki pływają-
ce, wyposażone w ożaglowanie (najczęściej 
poniżej 100 m2) i około 20-konne silniki po-
mocnicze. Ich długość mieściła się w grani-
cach 11,8 – 14,3 m, a nośność w przedziale 
16,2-20,9 NRT. Załogę stanowiły 2-3 osoby,  
wyjątkowo 4. 

 Trudniły się przewozem ładunków maso-
wych: żwir lądowy i morski, kamienie, torf, 
trawa morska, tarcica, materiały budowlane, 
itp. Sporadycznie wypływały poza akwen Za-
toki Gdańskiej. Nigdy nie trudniły się rybołów-
stwem ani transportem ryb. Z Gdańska (strefa 
wolnocłowa) woziły do miejscowości nad Za-
toką Pucką towary kolonialne i spirytusowe. 
Kresem ich istnienia okazał się rozwój kolei 
żelaznej w obszarze Pobrzeża Kaszubskiego 
i zmiana technologii pozyskiwania w/w towa-
rów masowych w pierwszym dwudziestoleciu 
XX wieku.

  W momencie odzyskania przez państwo 
polskie w roku 1920 Pobrzeża Kaszubskie-
go,  to one z początkiem sezonu żeglugowego 
w kwietniu tegoż roku podniosły biało-czer-
wone bandery, stając się pierwszymi statkami 

SZKUTY 
REWSKIE

handlowymi odrodzonej Polski z dumnie wypisanym 
na ich pawężach portem macierzystym - Rewa. 

Tym samym Rewa stała się także pierwszym niewo-
jennym portem odrodzonej Rzeczpospolitej. 

KSIĄDZ ANTONI 
MUCHOWSKI 

(1842-1915)
dawny proboszcz Oksywia

Urodził się 24 kwietnia 1984r. w rodzinie rolniczej 
we wsi Foshuda (pow. Kościerzyna). W 17-tym roku 

życia, po uzyskaniu stypendium, uczył się w Collegium 
Marianum w Pelplinie, a od roku 1862 w gimnazjum 
w Chojnicach. W obu tych szkołach był ilomatą, dając 
tym wyraz swojej polskości. W marcu 1864 roku udał się 
wraz z sześcioma kolegami z gimnazjum do Królestwa 
Kongresowego, by wziąć udział w chylącym się ku upad-
kowi powstaniu styczniowym. W pierwszym boju zostaje 
pojmany przez Rosjan. Osądzony i skazany na karę chło-
sty i dożywotnie zesłanie na Sybir. Po 5-cio letnim pobycie 
zwolniony jako poddany pruski. Wraca do Foshudy wiosną 
1869 r. Otrzymuje stypendium Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk i kończy w roku 1871 gimnazjum męskie w Wej-
herowie. Tymże gimnazjum zakłada koło ilomackie pod 
nazwą „Wiec”, a sam przyjmuje organizacyjny kryptonim 
„Kropidło” (wszyscy członkowie „Wiecu” zwali się imio-
nami bohaterów „Pana Tadeusza”). Po maturze wstępuje 
do Seminarium Duchownego w Pelplinie gdzie uzyskuje 
święcenia kapłańskie w roku 1875. Już wtedy zwano go 
„Syberyjczyk” lub „agitator polskości”. Jako kapłan anga-
żował się w szerzenie polskości na Pomorzu. Został za to 
pozbawiony prawa wykonywania posługi kapłańskiej. Za-
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do Niepodległoścido Niepodległości
kaz ten uchylono w roku 1883. Od tego momentu jest ka-
techetą, wikariuszem, w końcu proboszczem w Ostródzie. 
W 1890 roku przybywa na probostwo w Oksywiu. Para ia 
liczyła 6000 wiernych rozsianych w 18 wioskach. 

 Nabożeństwa i kazania odbywały się tutaj w języku pol-
skim. Ks. Antoni Muchowski włączył się też w nurt życia 
tutejszej społeczności. To u niego gościł Bernard Chrza-
nowski, a kazania głosił „kaszubski Skarga” o. Ambroży Le-
walski. Będąc członkiem polskiej, patriotycznej organizacji 
Stowarzyszenie „Straż” wspierał każdą propolską inicja-
tywę, a w wyborach do parlamentu niemieckiego w roku 
1907 i 1911 był członkiem Komisji Wyborczej w Pucku. Po-
słami do tegoż parlamentu zostawali tylko Polacy. W 1909 
roku doprowadził do powstania kółek śpiewaczych 
(Oksywie, Kosakowo). W tymże roku wraz z ks. Józe-
fem Dembieńskim i Józefem Klebbą zakłada w Ko-
sakowie Towarzystwo Ludowe. W latach 1911-1913 
powstaje m.in. z jego inicjatywy Dom Ludowy w Pier-
woszynie, zamieniony w roku 1915 na kaplicę. Na jej 
kanwie powstała pierwsza para ia w Kosakowie z koś-
ciołem w Pierwoszynie, a  wikariusz oksywski ks. Aloj-
zy Kaszubowski został jej proboszczem. Ksiądz Antoni 
Muchowski zmarł 5 marca 1915 roku i został pochowany 
na cmentarzu para ialnym w Oksywiu.

BERNARD 
CHRZANOWSKI 

(1864-1944)
zauroczony pięknem 

ziemi kaszubskiej

Bernard Chrzanowski urodził się 27 listopada w Woj-
nowicach w ziemi wielkopolskiej. Był absolwentem 

gimnazjum w Poznaniu, w którym działał  w tajnym Towa-
rzystwie Tomasza  Zana. Po uzyskaniu w roku 1880 stypen-
dium  od Towarzystwa Pomocy Naukowej rozpoczął studia 
historyczne w Krakowie, by po pewnym czasie zamienić je 
na studia prawnicze w Berlinie. Po ich ukończeniu  w roku 
1885 rozpoczyna staż sądowy w Saksonii i Turyngii. Po 
pięciu latach osiadał na stałe w Poznaniu gdzie otworzył 
kancelarię adwokacką. Z miejsca włączył się w działalność 
społeczną i narodowo-niepodległościową. Całe życie moc-

no związany ze skautingiem. Był m.in. przewodni-
czącym Zarządu Oddziału Wielkopolskiego ZHP. 
Wydał dla harcerzy zbiór gawęd pod znamiennym 
tytułem: „Z Ojczyzny”. 

 W 1902 roku przybył na odpoczynek do So-
potu i uległ zauroczeniu pięknem ziemi kaszub-
skiej, mową i zwyczajami mieszkańców. Wyni-
kiem tej fascynacji stała się publikacja wydana 
w roku 1910 pod tytułem „Na kaszubskim brze-
gu” jako zwięzły przewodnik po Kaszubach.
„…przy drodze na mechliński cmentarz cholerycz-
ny rósł dąb, może już trzydziestoletni, jeszcze pe-
łen listowia, a jego cień pokrywał głaz, leżący nie-
daleko wcale nieprostego pnia. Wędrowiec usiadł 
na nim i… zadumał się. Ocuciło go skrzypienie 
dwukonnego, chłopskiego wozu, nadjeżdżającego 
od strony, w którą zmierzał. Spojrzał tam i dalej 
za wozem zobaczył wycinek zatoki obramowany 
z lewa i z prawa krzewami porastającymi położo-
ne tam dwa pagórki. Wstał i ruszył… do morza. 
Niedługo trwało, a wszedł w obejścia wsi Meche-
linki. Od brzegu morskiego dzieliło go kilkadzie-
siąt metrów. Doszedł do niego i… stanął na ka-
szubskim brzegu. 
Tym wędrowcem był Bernard Chrzanowski, 
a droga po której wędrował od lat siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku, na odcinku pierwo-
szyńskim nosi nazwę „Wiśniowa” zaś odcinek 
w Mechelinkach zwie się „Do morza”. 

 A o czym myślał B. Chrzanowski, siedząc na 
głazie pod wspomnianym dębem? Po odzyskaniu 
niepodległości był wiceministrem oświaty w Mi-
nisterstwie ds. Byłej Dzielnicy Pruskiej w Pozna-
niu i zakładał na naszym terenie szkoły publiczne, 
wizytował je, wskazywał co i jak należy czynić, 
by efekty nauczanie niwelowały, w miarę szybko, 
wiele lat germanizacji. Przyczynił się do przybycia 
na Wybrzeże Stefana Żeromskiego.  Od roku 1935 
senator RP. Członek Kapituły Orderu Polonia Re-
stituta. Odznaczony Złotym Wawrzynem Polskiej 
Akademii Literatury. Spoczywa na oksywskim 
cmentarzu para ialnym nieopodal mogiły ks. Anto-
niego Muchowskiego.   
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Tabela 1. Masa odpadów niebezpiecznych i ZSEE zebranych 
przez KZG i  przekazanych do unieszkodliwiania w 2017 r. [kg] 

Nazwa odpadu Gmina 
Kosakowo 

Ogółem w 
KZG [kg] 

Zużyty sprzęt EE 10 632 352 857 
Świetlówki, żarówki 48 1 438 
Zużyte baterie  1 092 17 530 
Przeterminowane leki 603 22 614 
Farby z opakowaniami  3 886 65 142 
Aerozole, gaśnice 0 531 
Środki ochrony roślin 0 8 
Odczynniki chemiczne 0 141 
Tonery 105 3 017 
Zużyte oleje 100 1 060 
Ogółem [kg] 16 466 464 338 

Średnia roczna masa 
ON na mieszkańca  1,20 1,00 

 

Odpady niebezpieczne w podsumowaniu 2017 roku 
ak co roku w okresie wiosennym prezentujemy Państwu wyniki działalności Związku w zakresie 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi (ON) z gospodarstw domowych. Odbiór odpadów 
niebezpiecznych od Mieszkańców – bezpośrednio z domów i mieszkań oraz podczas zbiórek 

objazdowych (OZON), prowadzony w każdej z gmin dwa razy w roku, a także w systemie 
stacjonarnym, tj. w punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON). Zarówno ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak i 
rosnąca świadomość i dbałość o nasze 
środowisko skłaniają nas do postępowania z 
odpadami niebezczynnymi w szczegółowo 
określony sposób. Dla nas, tj. osób 
wytwarzających odpady niebezpieczne, oznacza 
to wyrzucanie ich jedynie do pojemników do 
tego przeznaczonych, przekazywanie do 
punktów ich zbiórki lub do instytucji takich jak 
nasza. Następnie odpady te odbierane są przez 
firmy zajmujących się ich profesjonalnym 
przetwarzaniem i unieszkodliwianiem w sposób, 
który nie stanowi zagrożenia dla środowiska 
i organizmów żywych oraz umożliwia 
odzyskanie wartościowych materiałów i 
substancji celem ich ponownego wykorzystania.  

Skuteczność lokalnej gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi zależy od naszej konsekwencji 
w ich właściwym gospodarowaniu. Zebrane w 
tabeli i na poniższym wykresie dane pokazują, że 

z roku na rok oddają Państwo do nas więcej odpadów niebezpiecznych, co oznacza, że praktyka ich 
właściwej utylizacji przyjęła się wśród Mieszkańców gmin-członków Związku. W stosunku do roku 
2016, w roku minionym masa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego w Gminie 
Kosakowo wzrosła w o 11%, natomiast ogólnej masy ON o 7%. Dla porównania, średni wzrostu dla 
obu wskazanych wartości wyniósł dla całego Związku ok 11%. Dziękujemy za Państwa wkład 
w ochronę środowiska. Wierzymy, że z Państwa udziałem w nadchodzących lata uda nam się osiągnąć 
jeszcze lepsze rezultaty!  

Wykres 1. Masa odpadów niebezpiecznych zebranych z gmin należących do Związku  

J 


