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UCHWAŁY 

PODJĘTE NA LIX ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO  

W DNIU 9 SIERPNIA 2018 ROKU

WYBORY SAMORZĄDOWE – 21.10.2018r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kosakowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

w sprawie: okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kosakowo 
w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) podaje się do publicz-
nej wiadomości informację o okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Kosakowo ustalonych Postanowieniem 
Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej. 

Uchwała Nr L  IX/206/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 9 sierpnia 
2018 roku w sprawie: zmiany Uchwa-
ły Rady Gminy Kosakowo nr IX/55/94 
z dnia 29 grudnia 1994 roku zmienio-
nej uchwałą nr XXXIII/32/2009 z dnia 
29 kwietnia 2009 roku;
       Uchwała Nr LIX/207/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 9 sierpnia 
2018 roku w sprawie: przyjęcia Lo-
kalnego Programu Wspierania Edu-
kacji Uzdolnionych Uczniów i Stu-
dentów; Uchwała Nr LIX/208/2018 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 
sierpnia 2018 roku w sprawie: 
przyjęcia regulaminu udzielania sty-
pendiów Wójta Gminy Kosakowo za 

wyniki w nauce dla uzdolnionych 
uczniów i studentów w ramach Lokal-
nego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Uczniów i Studentów 
w Gminie Kosakowo;

Uchwała Nr LIX/209/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 9 sierp-
nia 2018 roku w sprawie: pomocy 
rzeczowej świadczonej przez Gmi-
nę Kosakowo na rzecz Gminy Miasta 
Gdynia w zakresie realizacji projektu 
p.n.” Przebudowa układu drogowego 
skrzyżowania ulic Płk Dąbka i Adm. K. 
Porębskiego w Gdyni o wlot z ul. Trau-
gutta w Pogórzu g. Kosakowo oraz bu-
dowie układu drogowego ul. Traugutta 
i Czechowicza w Pogórzu, w gminie 

Kosakowo wraz z infrastrukturą tech-
niczną”;

Uchwała Nr LIX/210/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 9 sierpnia 
2018 roku w sprawie: zmiany bu-
dżetu gminy Kosakowo na rok 2018; 
Uchwała Nr LIX/211/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 9 sierp-
nia 2018 roku w sprawie: zmiany 
uchwały w sprawie przyjęcia wie-
loletniej prognozy finansowej gmi-
ny Kosakowo na lata 2018-2026; 
Uchwała Nr LIX/212/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 9 sierpnia 
2018 roku w sprawie: w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 
Kosakowo.

Z kalendarza wyborczego:
1) do dnia 16 września do godz. 24 
– zgłaszanie gminnej komisji wybor-
czej kandydatów na radnych 
2) do dnia 21 września -  zgłaszanie 
kandydatów na członków obwodo-
wych komisji wyborczych
- ds. przeprowadzenia głosowania 
w obwodzie;      - ds. ustalenia wyników 
głosowania w obwodzie.
Prawo zgłaszania kandydatów do ko-
misji mają  pełnomocnicy wyborczy ko-
mitetów wyborczych. Zgłoszenia kandy-
datów na członków komisji przyjmują 

urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, 
w której siedzibę ma dana komisja, za 
pośrednictwem urzędu gminy (Urząd 
Gminy Kosakowo, pok. Nr 110, I piętro). 
Organami właściwymi do powołania ko-
misji są komisarze wyborczy.
3) do dnia 26 września – zgłaszanie 
gminnej komisji wyborczej kandyda-
tów na wójta
4) do dnia 6 października - zgłasza-
nie  przez wyborców niepełnospraw-
nych zamiaru glosowania korespon-
dencyjnego, w tym przy pomocy 
nakładek na karty do głosowania 

sporządzonych w alfabecie Brail-
le’a (w urzędzie gminy tel. 58 660 43 
15)
5) do dnia 12 października – skła-
danie wniosków o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania 
(w urzędzie gminy, pok. Nr 5 tel. 58 660 
43 14, pok. Nr 110 tel. 58 660 43 15)
6) do dnia 16 października - składa-
nie wniosków o dopisanie do spisu 
wyborców (w urzędzie gminy pok. Nr 
5, tel. 58 660 43 14)
7) w dniu 21 października w godz. 
7-21 - głosowanie.

 Nr okręgu 
wybor-
czego Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu 
wyborczym

1 

sołectwo Mosty część: ulice Błękitna, Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Gajowa, Gdyńska (do Nr 13 niepa-
rzyste, do Nr 22 parzyste), Grabowa, Jesionowa, Klonowa, Lipowa (do Nr 19 nieparzyste, do Nr 22 parzyste), 
Na Wzgórzu, Pogodna, Polanki, Szkolna, Wiązowa, Widokowa, Zielona, Żółta 

1 
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Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie mieści się w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 
81-198 Kosakowo, w sali posiedzeń, I piętro, pokój nr 108, tel. 58 660-43-25.    

2 
sołectwo Mosty część: ulice Akacjowa, Brzozowa, Konwaliowa, Leśna, Leśna Osada, Modrzewiowa, Ogrodo-
wa, Piaskowa, Polna, Skarpowa, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa 1 

3 

sołectwo Mosty część: ulice Berberysowa, Cisowa, Cyprysowa, Deszczowa, Dębowa, Gdyńska (od Nr 15 do 
końca nieparzyste, od Nr 24 do końca parzyste), Hebanowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jodłowa, 
Kameliowa, Karmelowa, Kasztanowa, Księżycowa, Leszczynowa, Limbowa, Lipowa (od Nr 21 do końca nie-
parzyste, od Nr 24 do końca parzyste), Łąkowa, Liściasta, Mahoniowa, Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, 
Motylkowa, Okrężna, Olchowa, Przemysłowa, Rajska, Rodzynkowa (numery nieparzyste), Rozmarynowa, Sa-
dowa, Sekwojowa, Spacerowa, Spokojna, Wałowa (numery nieparzyste), Waniliowa, Wichrowa 

1 

4 Sołectwo Rewa 
Sołectwo Mechelinki 1 

5 Sołectwo Pierwoszyno 1 

6

sołectwo Kosakowo cześć: ulice Agawy, Aksamitna, Aloesowa, Anyżowa, Astrowa, Bazyliowa, Bratkowa, 
Cynamonowa, Daliowa, Dzikiej Róży, Goździkowa, Hiacyntowa, Kminkowa, Lawendowa, Lubczykowa, Ma-
ciejkowa, Marcepanowa, Miodowa, Paprotkowa, Rodzynkowa (numery parzyste), Rzemieślnicza, Sasanko-
wa, Skalniakowa, Słonecznikowa, Szafranowa, Szarotki, Tulipanowa, Tymiankowa, Wrzosowa, Złote Piaski 

1 

7

sołectwo Kosakowo cześć: ulice Azaliowa, Chabrowa, Chrzanowskiego, Derdowskiego, Fiołkowa, Gerbe-
rowa, Irysowa, Jaśminowa, Kaktusowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krasickiego (numery parzyste), Krokusowa, 
Liliowa, Makowa, Nad Stawem, Nagietkowa, Narcyzowa, Niezapominajki, Rumiankowa, Rumska, Różana, 
Stokrotkowa, Storczykowa, Żeromskiego, Żonkilowa 

1

8 

sołectwo Dębogórze część: ulice Borowikowa, Cytrynowa, Grzybowa, Jagodowa, Kukurydziana, Leśna Polana, 
Łubinowa, Oliwkowa, Owocowa, Partyzantów, Pomarańczowa, Poziomkowa, Roślina-(numery nieparzyste od 
nr. 9 do końca, numery parzyste od nr 32 do końca), Rydzowa, Rzepakowa, Słonecznikowa, Wiosenna, Zielna 
sołectwo Dębogórze Wybudowanie, 
sołectwo Kazimierz 

1 

9 

sołectwo Dębogórze cześć: Bakaliowa, Chmielna, Dyniowa, Gronowa, Jęczmienna, Konopna, Koperkowa, 
Limonkowa, Lniana, Miętowa, Okopowa, Owsiana, Piwna, Paprykowa, Pomorska, Pszeniczna, Rumska, Ro-
ślinna (numery nieparzyste od Nr 1 do 7, numery parzyste od Nr 2 do 30), Sezamkowa, Warzywna, Zbożowa, 
Żytnia 

1 

10 

sołectwo Pogórze cześć: ulice Adama Asnyka, Antoniego Abrahama, Broniewskiego, Floriana Ceynowy, Ga-
brieli Zapolskiej, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Henryka Sienkiewicza, I.K. Chodkiewicza, Jana III Sobie-
skiego, Jana Tarnowskiego, Jana Zamoyskiego, Juliana Tuwima, Ludwika Mierosławskiego, Majakowskiego, 
Marii Konopnickiej, Marii Kownackiej, Piotra Skargi, Romualda Traugutta, Słowackiego, Stanisława Koniec-
polskiego, Stanisława Potockiego, Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Fikusa, Stefana Żeromskiego, Szkolna, 
Szymona Czechowicza, Wiejska (numery nieparzyste do Nr 23), Wisławy Szymborskiej, Władysława Reymonta 

1 

11 

sołectwo Pogórze cześć: ulice Aleja Iberyjska, Almeryjska, Andaluzyjska, Antoniego Dobke, Aragońska, Bar-
celońska, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Feliksa Dorsza, Haliny Poświatowskiej, Heleny Modrzejew-
skiej, Jana Kasprowicza, Janusza Korczaka, Józefa Bema, Józefa Wybickiego, Kanaryjska, Kastylijska, Kataloń-
ska, Kazimierza Pułaskiego, Kołłątaja, Krasickiego (numery nieparzyste), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
ks. Jana Twardowskiego, Madrycka, Mauretańska, Mickiewicza, Piotra Baryki, Piotra Dunina, Stanisława 
Kulińskiego, Tadeusza Borowskiego, Tadeusza Różewicza, Toledańska, Wiejska (numery parzyste, numery 
nieparzyste od Nr 27 do końca), Zbigniewa Herberta 

1 

12 sołectwo Pogórze cześć: ulice Stefana Czarnieckiego, Teodora Śliwińskiego 1 

13 sołectwo Pogórze cześć: ulice gen. W. Andersa, Hieronima Derdowskiego, Lotnicza, Mikołaja Firleja, Płk. 
Stanisława Dąbka Nr 298 i Nr 314, Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki 

1 

14

sołectwo Suchy Dwór cześć: ulice Adama Bahdaja, Karola Olgierda Borchardta, Jana Brzechwy, Marii Dą-
browskiej, Jana Długosza, Aleksandra Fredro, Witolda Gombrowicza (numery parzyste do Nr 10, numery nie-
parzyste do Nr 7), Hanny Januszewskiej, Mieczysława Jastruna, Franciszka Karpińskiego, Kukułcza, Kornela 
Makuszyńskiego, Orla, Agnieszki Osieckiej, Jana Parandowskiego, Jana Chryzostoma Paska, Pliszkowa, Prze-
piórcza, Słowikowa, Sowia, Leopolda Staffa, Szkolna (numery parzyste od Nr 24 do końca, numery nieparzyste 
od Nr 73 do końca), Żurawia 

1

15

sołectwo Suchy Dwór cześć: ulice Franciszka Fenikowskiego, Gałczyńskiego, Witolda Gombrowicza (nu-
mery parzyste od Nr 12 do końca, numery nieparzyste od Nr 9 do końca), Jana Kochanowskiego, Stanisława 
Lema, Bolesława Leśmiana, Gen. Stanisława Maczka, Zbigniewa Morsztyna, Zo ii Nałkowskiej, Augustyna 
Necla, Wincentego Pola, Juliana Przybosia, Mikołaja Reja

1

 Nr okręgu 
wybor-
czego Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu 
wyborczym



BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 9/20184

AKTUALNOŚCI

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks 
wyborczy ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) podaje się do 
publicznej wiadomości, że na obszarze Gminy Kosakowo
na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów 
wyborczych wyznaczono: - gminne słupy ogłoszeniowe 
usytuowane w każdej wsi, dla urzędowych obwieszczeń 

wyborczych: - gminne słupy ogłoszeniowe, - tablicę ogło-
szeń w Urzędzie Gminy Kosakowo,  ul. Żeromskiego 69, 
- Biuletyn Informacji Publicznej:  www.kosakowo.pl /
Inne/Wybory i Referenda.
                                                                                                                             

/-/  Wójt Jerzy Włudzik

Na podstawie Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta 
Gminy Kosakowo z dnia 20 lipca 2018 r. w okresie 
od 1 sierpnia do 31 października 2018 r. ustalono 
następujący rozkład pracy w Biurze Polityki Spo-
łecznej: przyjęcia interesantów od poniedziałku do 
czwartku w godzinach pracy Urzędu Gminy, w piątki 
dzień pracy wewnętrznej, bez przyjęć interesantów. 

Dzień pracy wewnętrznej, bez przyjęć interesan-
tów, ustalono w związku ze spiętrzeniem prac związa-
nych z realizacją napływających wniosków  dot. świad-
czeń 500+ oraz świadczeń z programu „Dobry Start”. 

 Informujemy, że w m-cu wrześniu (jak w poprzednich la-
tach) odbędą się we wszystkich sołectwach zebrania wiejskie, 
których głównym tematem będzie rozdysponowanie środków 
funduszu sołeckiego na rok 2019. Pieniądze z funduszu so-
łeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, 
które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołec-
twa, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli 
mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.:
zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, na-

prawić chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić 
kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy, wyremonto-
wać wiatę przystankową to, przykładowo, na ten właśnie 
cel mogą przeznaczyć te pieniądze. To co dane sołectwo 
może faktycznie zrobić, zależy od wysokości środków fi-
nansowych, które są w jego dyspozycji. Jeżeli mieszkańcy 
sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc wykonanie kon-
kretnych zadań – w tym m.in. poprzez własną pracę (spo-
łeczną).

Nazwa Sołectwa Data Zebrania 
Wiejskiego

Godzina 
Zebrania Miejsce zebrania

Suchy Dwór 14.09. 18.00 Świetlica wiejska w Suchym Dworze, ul. Chryzostoma Paska
Pierwoszyno 17.09. 18.00 Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie

Dębogórze 18.09. 18.00 Dom Kaszubski w Dębogórzu
Kosakowo 19.09. 18.00 Remiza OSP w Kosakowie, ul. Chrzanowskiego 44

Pogórze 20.09. 18.00 Szkoła Podstawowa w Pogórzu
Kazimierz 21.09. 18.00 Świetlica wiejska w Kazimierzu
Dębogórze 

Wybudowanie
24.09. 18.00 Świetlica wiejska w Dębogórzu Wybudowaniu

Rewa 25.09. 18.00 Świetlica wiejska ul. Koralowa

Mechelinki 26.09. 18.00 Świetlica wiejska w Mechelinkach

Mosty 27.09. 18.00 Szkoła Podstawowa w Mostach

Urząd Gminy Kosakowo informuje,

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kosakowo  z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych  obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kosakowo, Rady Powiatu Puckiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego 

oraz wyborów Wójta Gminy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.    

Do 31 października br. 

- piątek dniem pracy wewnętrznej 

w Biurze Polityki Społecznej

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 wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U.2018r.poz.310.), 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 termi-
nach jest wygaszenie zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi). 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 wygaśnię-
ciu zezwolenia (art. 18 ust.13 ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Harmonogram zebrań wiejskich – wrzesień 2018
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Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2018 Wójta Gminy Kosakowo 
z dnia 19 lipca 2018r.

Wyliczenie funduszu sołeckiego na 2019 r.

Sołectwo

Liczba 
mieszkańców 

w poszczególnych 
sołectwach

wg ewidencji 
ludności

Fundusz sołecki
obliczony
wg wzoru

stan na 
30.06.2018r.

Dębogórze 1.564 52.264

Dębogórze 

Wybudowanie
271 24 616

Kazimierz 358 29 163

Kosakowo 1.693 52 264

Pierwoszyno 1.020 52 264

Mosty 2.715 52 264

Mechelinki 359 29 216

Rewa 947 52.264

Pogórze 3.405 52.264

Suchy Dwór 1.397 52.264

Razem 13.729 448.843

Określenie kwoty bazowej funduszu sołeckiego na rok 2019                             

  wykonanie dochodów bieżących gminy za rok 2017
Kwota bazowa = -------------------------------------------------------------------

                                    liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2017r.
                                (wg GUS)

KB = 73.321.235,82 : 14.029 = 5.226,40  

Fundusz sołecki dla danego sołectwa zgodnie z ustawą nie może 
przekroczyć dziesięciokrotności kwoty bazowej, tj. 52.264 zł. 

Informujemy, że pismem z dnia 31 lipca 2018r. Wojewo-
da Pomorski zawiadomił Urząd Gminy w Kosakowie, że na 
podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propago-
wania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego… wszczął 
postępowanie administracyjne w sprawie likwidacji Po-
mnika II Wojny Światowej, znajdującego się w Kosakowie
(vis á vis Urzędu Gminy).

Pomnik ten „na cześć i chwałę żołnierzom Wojska Polskie-
go i Armii Czerwonej, poległym za wolność, demokrację i nie-
podległość w walkach przeciwko hitlerowskim najeźdźcom” 
ufundowało w 1964r. społeczeństwo Powiatu Puckiego.

Czas pokaże, co zrobi Wojewoda. My ze swej strony nie 
uważamy, że w/w pomnik propaguje ustrój totalitarny. Został 
wzniesiony ku czci poległych żołnierzy, którzy walczyli o nasze 
ziemie z hitlerowskim agresorem. Żołnierz, który przyniósł nam 
wolność, nie wybierał armii.

Dzielnicowy

z Kosakowa
najbardziej popularny 

w powiecie 
 

popularny 

wiecie 

Pływalnia w Kosakowie poszukuje osoby do pracy 

w charakterze RATOWNIKA 
(w pełnym i niepełnym wymiarze godzin). 

Zatrudnienie od 01.09.2018 r. 
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie doku-

mentów na adres:
 recepcja.basen@pukpeko.pl . 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

OFERTA PRACY

Kosakowski Pomnik II Wojny Światowej 

do likwidacji?

 Starszy dzielnicowy z Kosa-
kowa asp. szt. Sławomir 
Chyła zdobył w powiecie 
puckim najwięcej punk-
tów w „Plebiscycie na 
najbardziej popular-
nego dzielnicowego 
w województwie po-
morskim”. Jest dziel-
nicowym Kosako-
wa, Mechelinek, 
Mostów, Pierwo-
szyna i Rewy. Ser-
decznie gratulujemy!
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Bieżące inwestycje gminne

 Wśród bieżących mniejszych inwestycji, które nie-
mniej jednak mają wpływ na nasze codzienne życie przez 
poprawę bezpieczeństwa, zrealizowano w ostatnim cza-
sie na prośbę mieszkańców oświetlenie przejścia dla 

pieszych w Dębogórzu przy ul. Zielnej. Rozpoczęto 
również budowę nawierzchni ul. Olchowej w Mostach. 
Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu wartość prac to 
ponad 700 tys. zł.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z TERENU GMINY KOSAKOWO

08 WRZESIEŃ 2018 ROKU - SOBOTA
(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ, MECHELINKI)

 
15 WRZESIEŃ 2018 ROKU – SOBOTA

 (POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE)

22 WRZESIEŃ 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 7.00 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!
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DEFIBRYLATOR NA WYPOSAŻENIU BASENU W KOSAKOWIE
  Miło jest nam poinformować, że na wyposażeniu naszego 
basenu mamy de ibrylator AED, nowoczesny sprzęt ratujący 
życie. Zakup nie byłby możliwy bez wsparcia darczyńców, 
którym składamy podziękowania. To:

1. SPARTAN JAWOROWE WZGÓRZE SP.Z O.O.
2. EWA I MIROSŁAW MAREK

3.VEMAT AUTOMATY 
ŻYWNOŚCIOWE
4. CELSTAN SP.Z O.O.
5. WATERWOLD
6. PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH
 „PEKO” SP .Z O.O.

Szkoła w Pogórzu 

z pozwoleniem na budowę

 W ostatnich dniach zakupiono ma-
szynę do czyszczenia plaż za kwotę 
ponad 75 tys zł. Sprzęt ten umożliwi re-

gularne utrzymanie czy-
stości na plażach w Rewie 
i Mechelinkach .

 Pod koniec lipca br. otrzymaliśmy 
aktualizację „Koncepcji zaopatrzenia 
w wodę w Gminie Kosakowo” – doku-
ment, w którym znajdują się aktualne 
wyliczenia i prognozy poboru wody. 
Co istotne, są tam również ujęte 
wnioski i kierunki działań inwesty-
cyjnych, które poprawią codzienne 
funkcjonowanie mieszkańców gminy. 

Działania zmierzające do popra-
wy gospodarki wodnej gmina 
podjęła już w latach ubiegłych, 
jednak zawarte w koncepcji po-
trzeby przyczyniły się do podjęcia 
w ostatnich tygodniach dalszych 
działań, a kolejne decyzje zapad-
ną na najbliższej sesji Rady Gminy 
Kosakowo. 

 Kolejną drobną inwestycją drogo-
wą poprawiającą dojazd dla miesz-
kańców są prace na ul. Słowackiego 
w Pogórzu (nowa nawierzchnia).
 Chcąc zabezpieczyć unikatowe wa-
lory naszej natury m.in. w Rezerwacie 
Mechelińskie Łąki, wymieniono ogro-

dzenie skupisk 
mikołajka nad-
morskiego, któ-
ry ze względu na 
rzadkość wystę-
powania jest pod 
ochroną prawną.

 W wyniku rozstrzygnięcia kon-
kursu wybrano koncepcję Szkoły 
w Pogórzu, a zwycięskiej irmie zle-
cono opracowania pełnej dokumen-
tacji oraz uzyskanie pozwolenia na 
budowę. Miło nam poinformować, 

że 20 sierpnia 2018 r. pozwolenie na 
budowę zostało wydane. W najbliż-
szym czasie planujemy ogłosić prze-
targ na budowę tego obiektu. Jest to 
inwestycja o bardzo dużym znacze-
niu dla dzieci z Gminy Kosakowo.
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 15 sierpnia br. w ramach obchodów 
Święta Wojska Polskiego – w rocznicę „Cudu 
nad Wisłą” – odbyło się z Wojskową Asy-
stą Honorową uroczyste złożenie wiąza-
nek i kwiatów na cmentarzu w Kosakowie 
w Kwaterze Żołnierzy Poległych w Obronie 
Kępy Oksywskiej. Hołd żołnierzom oddali 
m.in. Wójt Gminy Jerzy Włudzik, zastępca 
Wójta Marcin Majek, Przewodniczący Rady 
Gminy Marcin Kopitzki, przedstawiciele 
wojska, Przewodniczący Stowarzyszenia 
Sołtysów Gminy Kosakowo Józef Melzer, 
przedstawicie Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Po-
górzu oraz Platformy Obywatelskiej. 

 Tytuł  operacji: Mała publikacja 
„Gmina Kosakowo z rybactwem w tle” 
współ inansowana ze środków Europej-
skiego Funduszu Morskiego i Rybackie-
go Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
na lata 2014-2020 oraz ze środków po-
zyskanych w ramach Lokalnej  Strategii 
Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Ry-
backa wchodzącej w skład realizacji lo-

GMINNE UROCZYSYOŚCI W ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Przekazanie sprzętu do ratowania życia

Nowa Publikacja o Gminie i jej rybacko-morskich korzeniach
kalnych strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność w ramach Priorytetu 
4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej”.
 Wartość operacji 11 337,40, -  do i-
nansowanie w wysokości 8 503,05 zł, 
w tym  wkład Funduszy Europejskich: 
7227,59 zł.
 Cele operacji to promowanie dzie-
dzictwa rybackiego i morskiego oraz 
wiedzy o nim wśród mieszkańców 

i turystów poprzez przygotowania 
i dystrybucję małej publikacji pn.: 
„Gmina Kosakowo z rybactwem w tle”.
 Projekt stanowi działanie promocyj-
no-edukacyjne. W wyniku operacji po-
wstała mała publikacja opisuje dostępna 
w formie papierowej i elektronicznej 
(tekstowej i audio) na płytach cd/dvd 
oraz do pobrania na stronie interneto-
wej  Urzędu Gminy Kosakowo:  

gminakosakowo.pl

Do inansowany ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości 

dla którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości

 Dnia 17 sierpnia 2018 r., odbyło się uro-
czyste przekazanie OSP Kosakowo przez 
Gminę Kosakowo sprzętu i wyposażenia 
do ratowania życia ludzkiego. Został on za-
kupiony przez Gminę  w ramach realizacji 
projektu pn.: Wyposażenie jednostki OSP 
z terenu Gminy Kosakowo w wyposaże-
nie i urządzenia niezbędne do udzielania 
pomocy poszkodowanym bezpośrednio 
na miejscu popełnienia przestępstwa, na 

który uzyskano do inansowanie z Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości 
w zakresie wsparcia i rozwoju systemu in-
stytucjonalnego pomocy osobom pokrzyw-
dzonym przestępstwem i świadkom oraz 
realizacji przez jednostki sektora inansów 
publicznych zadań ustawowych związanych 
z ochroną interesów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków oraz likwidacją 
skutków pokrzywdzenia przestępstwem na 
nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownic-
twa, niezbędnych do udzielenia pomocy po-
szkodowanym bezpośrednio na miejscu po-
pełnienia przestępstwa (Program I Priorytet 
III B),
 Sprzęt będzie służył strażakom Gmi-

ny Kosakowo do ratowania życia ludzkie-
go na miejscu wypadku.
 Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik 
oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Ko-
sakowo Krzysztof Nadolski podpisali umowę 
oraz protokół przekazania. 
 W asyście strażaków w pełnym umundu-
rowaniu został zaprezentowany przekazy-
wany sprzęt, „Współ inansowany ze środ-
ków Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedli-
wości”
 Podczas przekazania obecna była dele-
gacja samorządu oraz strażaków ochotni-
ków z partnerskiej gminy Ruwer w Niem-
czech,  która w tym czasie  gościła w Gminie 
Kosakowo. 
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 Na spotkaniu będzie można poznać zasa-
dy ubiegania się o do inansowanie oraz po-
życzkę w ramach Programu Czyste Powietrze, 
dowiedzieć się jakie dokumenty należy zło-
żyć oraz gdzie, a także jak wypełnić wniosek 
o do inansowanie. Poznają Państwo również 
zasady: czym palić w piecach domowych, aby 
nie szkodzić środowisku oraz w jaki sposób 
uzyskać do inansowanie na ocieplenie domu 
bądź wymianę starego, wysokoemisyjnego 
kotła grzewczego. 
 Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu 
organizowanego przez  Ministerstwo Środo-
wiska,  mającego na celu rozpowszechnienie 
wiedzy na temat Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze, skierowanego do osób za-
interesowanych uzyskaniem do inansowania 
lub pożyczki w zakresie modernizacji instala-
cji grzewczych w budynkach jednorodzinnych 
oraz poprawy efektywności energetycznej 
tych obiektów poprzez działania termomo-
dernizacyjne dla budynków istniejących oraz 
nowobudowanych.
 O dotację i/lub pożyczkę lub dotacje z po-
życzką będą mogły się ubiegać osoby izyczne: 
posiadające prawo własności lub będący 
współwłaścicielem budynku jednorodzinne-
go, (budynki istniejące)
oraz  które uzyskały zgodę na rozpoczęcie 
budowy jednorodzinnego budynku miesz-
kalnego i budynek nie został przekazany lub 
zgłoszony do użytkowania (budynki nowobu-
dowane)
KOSZTY KWALIFIKOWALNE (możliwe do do-
inansowania i/lub zaciągnięcia pożyczki):

- Modernizacja systemów grzewczych polega-
jąca na wymianie indywidualnych źródeł cie-
pła na paliwa stałe na źródła niskoemisyjne 
(warunki dla poszczególnych źródeł przed-
stawione w Wytycznych technicznych)
▪Możliwe do zainstalowania źródła: węzły 
cieplne, kotły gazowe kondensacyjne (gaz sie-
ciowy lub biornikowy), kotły na paliwa stałe 
(węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania 
elektrycznego, kotły olejowe, pompy ciepła.
- Prace termomodernizacyjne w jednorodzin-
nych budynkach mieszkalnych :
▪w przypadku gdy są zadaniem towarzyszą-
cym wymianie źródła ciepła;
▪w przypadku gdy w obiekcie istnieje już 
źródło spełniające wymagania Programu (dla 
kotłów na paliwa stałe uznawane są źródła 
klasy 5), a obiekt uzyskał pozwolenie na bu-
dowę przed 15.12.2002r.
Ważne informacje
- Zadania mogą być realizowane zarówno 
w obiektach istniejących (oddanych do użytko-
wania) jak i nowobudowanych. 
- W przypadku istniejących jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych rodzaj przedsięwzięć 
to:
- wymiana źródła ciepła starej generacji opala-
nych paliwami stałymi (c.o. lub c.o. i c.w.u),
- działania termomodernizacyjne
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii 
cieplnej i elektrycznej. 
- W przypadku nowobudowanych budynków 
do kosztów kwali ikowanych zalicza się wy-
łącznie koszty zakupu i montażu źródeł ciepła 
oraz instalacji OZE

- Budynki nowobudowane muszą spełniać 
Warunki techniczne obowiązujące od dnia 
31.12.2020r.
- na jeden budynek może zostać złożony jeden 
wniosek o do inansowanie
- Wysokość do inansowania będzie uzależnio-
na od dochodu na osobę w rodzinne, osoby 
z niższymi dochodami będą mogły uzyskać 
wsparcie nawet do 90% do inansowania
Wnioski osób izycznych będą przyjmowane 
i rozpatrywane bezpośrednio przez właściwe 
terytorialnie wojewódzkie fundusze ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej. Dla na-
szej Gminy i powiatu puckiego to  WFOŚiGW 
w Gdańsku u. ul. Rybaki Górne 8 80-861 
Gdańsk, tel.: 58 743 18 00. 
 Szczegółowe warunki, terminy, sposób 
składania wniosków i ich rozpatrywania zosta-
ną określone zostanie w ogłoszeniu o naborze 
które, będzie  zamieszczone na stronie inter-
netowej www.nfosigw.gov.pl oraz www.wfos.
gdansk.pl 
 Osoby zainteresowane uczestnictwem 
w programie przed składaniem wniosków 
oraz dokonaniem inwestycji prosimy o upew-
nienie się co do zapisów warunków konkursu 
jak tylko zostanie ogłoszony. W szczególności, 
czy planowane do realizacji inwestycje miesz-
czą się w zakresie kosztów kwali ikowalnych 
oraz spełniają parametry wymagane progra-
mem.
Więcej informacji:
https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/ograni-
czenie-niskiej-emisji-na-pomorzu-nowe-kon-
kursy-w-wfosigw-w-gdansku

Spotkanie informacyjno-edukacyjne 

dla ubiegających się o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze

 odbędzie się 03.10.2018 r. godzina 16:00;  Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie, ul. Kaszubska 11,

25 lat

Nazwa zadania;  Odwodnienie ul. Le-
śnej w Mostach

Koszt kwali ikowany zadania: 
1 705 076,00 zł
Kwota oraz forma do inansowania ze 
środków WFOŚiGW w Gdańsku: po-
życzka o wysokości  1 225 270 zł  
Informacja o do inansowaniu ze środ-
ków WFOŚiGW w Gdańsku; 

Korzystamy z do inansowania Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku. (logotyp) na podstawie umowy 
pożyczki z WFOSiGW z 2018 r.

Opis zadania: 
Odwodnienie ul. Leśnej w Mostach 
obejmuje wykonanie kanalizacji 
deszczowej dla tej ulicy, co przyczyni 
się do wzrostu bezpieczeństwa prze-
ciwpowodziowego 
Aktywny odnośnik do strony www.
wfosigw.gda.pl: https://wfos.gdansk.pl/

Korzystamy z do inansowania Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku

Pożyczka z WFOSiGW na odwodnienie ul. Leśnej w Mostach

Korzystamy z dofinansowania 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku.
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Teatr Młodzieżowy

Gminy Kosakowo

Premiera Mizantropa
Pierwsza premiera nowego sezonu naszego Teatru Mło-

dzieżowego już w piątek 19 października o godz. 19.00 
w Domu Kultu-
ry w Pierwoszy-
nie. Najgłębsza 
i najsubtelniej-
sza z kome-
dii. Jest tym 
w teatrze, czym 
ostatnie kwar-
tety smyczko-
we Beethovena 
w muzyce. Bo 
czegóż tu nie 
ma? Komedia 
c h a r a k t e r ó w 
z krwi i kości – 
w najdoskonal-
szej możliwej 
postaci, praw-
dziwe zderze-

nie osobowości. Rozprawa z pustotą salonu – w czasach, gdy 
dopiero zaczął rozkwitać. Obraz jednej z najbardziej niesza-
blonowych miłości oraz jednej z najwspanialszych przyjaźni 
w literaturze. Wypowiedź o sztuce i gustach estetycznych. Sa-
tyra na społeczeństwo. Dyskusja o prawie. Traktat o hipokryzji. 
A wszystko zwięźle, głęboko i – śmiesznie. W całej nowożytnej 
literaturze nie ma drugiego takiego dzieła, tym razem nasz Teatr 
staje przed zadaniem największym w swojej dotychczasowej 
historii. I jak zawsze liczy na wsparcie swoich wiernych kibiców. 

ZAJĘCIA, ZAPISY
 Ponad dwadzieścia premierowych spektakli, ponad 200 
uczestników – te liczby mówią same za siebie. Ale jesz-
cze bardziej mówi za siebie niezwykła pasja oraz radość 
twórcza, które towarzyszą powstaniu każdej sztuki. Mistrz 
i Małgorzata Bułhakowa, Świętoszek Moliera, Szekspirowski 
Hamlet czy spektakle autorskie. Przez lata Teatr zaskarbił 
sobie wierną i wdzięczną widownię, powstała praca ma-
gisterska mu poświęcona, bywa nawet tematem zajęć wy-
kładowców trójmiejskich uczelni. Przypomnijmy. Co trzeba 
zrobić, żeby się zapisać? Z wielkiego pytania Hamleta „Być 
albo nie być” należy wybrać to pierwsze. Innymi słowy: 
przede wszystkim trzeba być, czyli pojawić się na zajęciach 
i… wytrwać w artystycznej pasji, dobrej zabawie i wyjątko-
wej atmosferze. Wszystkich chętnych w wieku od 12 do 120 
lat zachęcamy do udziału w zajęciach i warsztatach Teatru: 
zajęcia od 3 września br. w każdy poniedziałek w godz. 
18.00-20.00, wtorek i czwartek w godz. 17.00-19.00. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Więcej informacji uzyskać 
można pod numerem telefonu: 58 660 43 04.

Z życia Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego

 Już po raz XXII mogliśmy uczestniczyć w organizowa-
nym przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-
Kosakowo oraz Wójta Gminy Festynie Kaszubskim, który 
tradycyjnie odbył się 15 sierpnia w Rewie. Festyn roz-
począł przemarsz barwnego korowodu, poprowadzone-
go przez Orkiestrę Dętą Gminy Kosakowo główną ulicą 

Rewy na Szpyrk, gdzie odbyła się Msza Święta. Podczas 
cyklicznego święta Kaszubów nie mogło zabraknąć muzy-
ki, licznych straganów z wytworami twórców ludowych, 
loteriami oraz przepyszną kuchnią kaszubską. Ochotnicy 
uczestniczyli w konkursach i rzucie głazem o tytuł Króla 
Stolema.

XXII FESTYN KASZUBSKI W REWIE
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    Kosakowskie Centrum Kultury

Kosakowskie Centrum Kultury
zaprasza na

 STUDIO ACCANTUS 
15 września 2018 r. 

godz. 18:00
Gminny Dom Kultury 

w Pierwoszynie

 K O N C E R T   Z E S P O Ł U

w Pierwoszynie

www.gminakosakowo.pl/kck

 18 lipca od godz. 16:30 Kosakowskie Centrum 
Kultury oraz Stowarzyszenie Port Mechelinki, w ra-
mach „Muzycznego Żeglowania”, zorganizowały dla jego 
uczestników darmowe rejsy na wodach Zatoki Gdańskiej 
w Mechelinkach, które cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem. 
 Natomiast od godz. 20:00 przy świetlicy sołeckiej 
odbył się koncert tematyczny pn. ,,Ocalić od zapomnie-
nia” w wykonaniu zespołu Chilli Trio, podczas którego 
w kameralnej atmosferze usłyszeć można było utwory 
A. Osieckiej, E. Geppert, M. Grechuty, M. Bajora, S. Soyki, 
C. Niemena, J. Kaczmarskiego i innych. Ten wyjątkowy 
występ przeniósł słuchaczy w niezapomnianą muzyczną 
podróż w czasie, tworząc wyjątkowy nastrój. Sam kon-
cert to zbudowany przez Chilli Trio muzyczny pomnik, 
by utrwalić pamięć o ważnych utworach tych polskich 
artystów. 

MUZYCZNE ŻEGLOWANIE

 Już po raz kolejny w świetlicy regionalnej w Suchym 
Dworze odbyły się półkolonie z językiem angielskim dla 
dzieci. Tym razem uczestnicy przenieśli się w świat fauny, 
odwiedzając kontynenty i poznając różne gatunki zwie-
rząt i ich naturalne środowisko. W trakcie 2 tygodniowego 
projektu trwającego od 16.07 do 27.07 dzieci miały okazję 
przenieść się w świat nauki, a wszystko to z językiem an-
gielski, który wypełniał znaczną część 7 godzinnego progra-

mu. Tak, jak w poprzednich edycjach, ,j.ang. dotyczył pozna-
wania nowych zwrotów i słów związanych z tematyką pro-
jektu. Każdy dzień wypełniony był ciekawymi i kształcący-
mi zadaniami do wykonania indywidualnie bądź w grupie. 
Codziennie, dzieci miały za zadanie wykonać 2 kreatywne 
prace związane z tematem dnia.
 Celem Summer English project jest zapoznanie lub utrwa-
lenie j.ang., wspólna zabawa, spędzanie aktywnie czasu, na-
wiązanie nowych znajomości z rówieśnikami, umiejętność 
pracy w zespole, rozwój społeczno-emocjonalny, rozwiązywa-
nie nadanych zadań oraz twórczy  i kreatywny rozwój. Każdy 
z uczestników projektu otrzymał dyplom uczestnictwa oraz 
nagrody rzeczowe. 

Summer English Project 2018 

Animal Kingdom-Królestwo Zwierząt
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Wybory Bursztynowej Miss LataWybory Bursztynowej Miss Lata

Mechelinki 2018Mechelinki 2018
 21 lipca na scenie letniej w Mechelinkach odbyły się Ogólno-
polskie Wybory Bursztynowej Miss Lata Mechelinki 2018 
organizowane przez Wójta Gminy, Kosakowskie Centrum Kul-
tury oraz Agencję Artystyczną Impresario z Gdańska. Zabawa 
rozpoczęła się animacjami dla dzieci, w których nie zabrakło licz-
nych atrakcji między innymi konkursów, tańców i zabaw.
 W wyborach Bursztynowej Miss Lata Mechelin-
ki 2018 udział wzięło 12 panien z różnych regionów 
Polski. Ostatecznie Jury pod przewodnictwem Wójta 
Jerzego Włudzika przyznało następujące tytuły:
Bursztynowa Miss Lata Mechelinki – Angelika 
Kosakowska (25 l. Kielce)
I Bursztynowa Wicemiss Lata Mechelinki – Karolina 
Chrobak (19 l. Żywiec)
II Bursztynowa Wicemiss Lata Mechelinki – Katarzyna 
Mazur (19 l. Kielce)
Miss Publiczności – Angelika Kosakowska 
Miss Foto – Klaudia Ngo Ngoc (24 l. Skarżysko– 
Kamienna)

Miss Gracji i Elegancji - Aleksandra Werner (17 l. Suchowola).
 Jedną z gwiazd wieczoru był Kabaret Paka prezentujący sa-
tyrę obyczajową i polityczną, bawiący publiczność komentując 
aktualne wydarzenia oraz zjawiska społeczne. Zaś o muzyczną 
część wydarzenia zadbał zespół Mona Lisa, wykonując muzykę 
szlagierową i biesiadną, przy której dobrze bawiła się widow-
nia. 
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Z życia sołectw

AKTUALNOŚCI

KOSAKOWSKI 
KLUB 

HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI 

informuje:

SOŁECTWO DĘBOGÓRZE - w dniu 21 lipca nad stawem w Dębo-
górzu odbyły się  Zawody Wędkarskie dla dzieci wraz z opieku-
nami. Udział wzięło 20 zawodników (poza  o icjalnymi zawodami 

wędkowały również  i 
starsze osoby). Pierw-
sze miejsce zajęła 
Marcelina Kaszuba, 
drugie – Julia Smo-
czyńska, na najniż-
szym stopniu podium 
stanął – Karol Jaskul-
ski. Na każdego czeka-
ła nagroda rzeczowa, 
każdy uczestnik mógł 
również  zabrać do domu złowione przez siebie ryby. Nad prze-
biegiem zawodów czuwał sędzia Krzysztof Janik. 
 Na kolejne sportowe wędkowanie – Rodzinne Zawody 
Wędkarskie nad stawem w Dębogórzu – zapraszamy w sobotę 
15 września br. od godz. 10.00 do godz. 12.00. Zapisy do 10 wrze-
śnia. Informacje o planowanych w późniejszych terminach za-
wodach zamieszczone zostaną na stronie www.debogorze.com.
pl oraz www.kosakowo.pl. Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo 
oraz Prezes Stowarzyszenia Gminnego Koła Sołtysów i Sołtys 
Dębogórza.

 Zorganizowana 16 sierpnia 
wakacyjna akcja poboru krwi 
w Kosakowie zakończyła się bar-
dzo dobrym wynikiem. W samym 
środku długiego weekendu do 
oddania krwi zgłosiło się 32 chęt-
nych, spośród których 22 podzieliło się tym, co najcen-
niejsze – krwią. Łącznie udało się pozyskać aż 9900 ml! 
 Prezes Kosakowskiego Klubu HDK, Andrzej Śliwiński, 
dziękuje wszystkim osobom, które wsparły akcję. Najbliższy 
pobór krwi zaplanowany jest na czwartek 11 października br.

Jubileusz
 Życzenia zdro-
wia i pomyślności 
składaliśmy Pani 
Marii Kerszka z 
Dębogórza w dniu 
jej 94 urodzin.  Z tej 
okazji z kwiatami i 
koszem słodkości 
odwiedzili p. Marię 
Wójt Jerzy Włudzik 
oraz sołtys Dębogó-
rza Józef Melzer.

WYSTAWA HISTORYCZNA - w dniach 22 i 23 września br. 
w świetlicy sołeckiej w Dębogórzu odbędzie się Wystawa hi-
storyczna poświęcona obronie Kępy Oksywskiej z okazji 
79. rocznicy zakończenia walk. 22 września na specjalne 
spotkanie zapraszamy dzieci od godz. 15.00 – w programie 
pokaz sprzętu i zajęcia. Dzień później wystawę będzie moż-
na obejrzeć w godzinach 10.00-17.00. Organizatorzy: Prezes 
Stowarzyszenia Gminnego Koła Sołtysów i Sołtys Dębogórza 
Józef Melzer oraz Sebastian Draga z Rady Sołeckiej.

MSZA ŚWIĘTA W PIAŚNICY - Sołtys Dębogórza zachęca do udziału 
w niedzielę 10 października br. w Piaśnicy w corocznej uroczysto-
ści ku czci  zamordowanych w latach 1939-1940. Rozpocznie 
się ona o godz. 10.00. W programie m.in.: złożenie wiązanek i kwia-
tów oraz Apel Poległych w obronie naszej ojczyzny.  

PODZIĘKOWANIE -   panu Andrzejowi Czerlińskiemu z Mechelinek 
za wycięcie w czynie społecznym krzewów na poboczu przy wjeź-
dzie na ulicę Klifową, dzięki czemu zwiększono bezpieczeństwo na 
drodze. 
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SPORT

Sport

Obóz piłkarski 
w Gniewinie

NABÓR DO GKS 
SZTORM KOSAKOWO

 W dniach 12-17 sierpnia br. młodzieżowcy 
Gminnego Klubu Sportowego Sztorm Kosakowo 
przebywali na obozie piłkarskim w Gniewinie. 
W centrum zakwaterowania, Hotelu Mistral, znaj-
dowało się blisko 70 juniorów z roczników 2010, 
2008/09 i 2006/07.

 15 sierpnia br. zainaugurowano rozgrywki sezonu 
2018/2019 w V lidze. Sztorm Kosakowo uległ na wyjeździe, 
podobnie jak przed rokiem, Wietcisy Skarszewy. Sztormowcy 
zrehabilitowali się 3 dni później, w 2. kolejce – na własnym 
terenie pewnie pokonali Portowca Gdańsk.
 Do kadry Sztormu Kosakowo, prowadzonego przez trene-
ra Aleksandra Cybulskiego, dołączyło przed nowym sezonem 
kilku wartościowych zawodników, co zapowiada ciekawą wal-
kę o miejsce w pierwszej drużynie. W tym sezonie ponownie 
zobaczymy w B-Klasie zespół rezerw – Sztorm II Kosakowo, 
który prowadzić będzie trener Marcin Kośnik.

GKS SZTORM KOSAKOWO 

– INAUGURACJA SEZONU 2018/2019

- Sekcja Dziewcząt (rocznik 2008-2012) 
– tr. Paweł Formella, tel. 608 272 212

- Rocznik 2011-2013 – tr. Paweł Formella, tel. 608 272 212
- Rocznik 2010 – tr. Michał Michalski, tel. 507 625 650

- Rocznik 2008-2009 – tr. Adrian Niewiadomski, tel. 606 230 977
- Junior B (rocznik 2002-2004) – tr. Michał Michalski, 

tel. 507 625 650
- Zespół B-Klasy (seniorzy) – tr. Marcin Kośnik, tel. 608 145 66

Pragniemy przypomnieć o trwających naborach do klubu 
Sztorm Kosakowo w następujących grupach wiekowych:
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Wicemistrz Polski trenował na Sztormie

 W sobotę 28 lipca na plaży w Rewie 
odbył się kolejny emocjonujący Turniej 
Siatkówki Plażowej. W tym roku do roz-
grywek przystąpiły 4 dwuosobowe dru-
żyny, wśród których znaleźli się zarówno 
profesjonalni zawodnicy, jak i drużyny 
amatorskie. Turniej został przeprowa-
dzony systemem każdy z każdym. 
 Złoty medal zdobyła para międzyna-
rodowa z Kosakowa i Budapesztu – Ma-
ciej Budzisz i Rebka Soós, która w inale 
pokonała parę z Gdyni – Dominika Ba-
gan oraz Bartosz Perski. W meczu o III 
miejsce drużyna w składzie – Kazimierz 

Wróbel i Sergiusz Kot z Rumii i Elbląga 
pokonała zespół – Dominik Konkol oraz 
Artur Eliasz z Dębogórza. 
 Organizatorem imprezy był Wójt Gmi-
ny Kosakowo Jerzy Włudzik. Dla 3 naj-
lepszych zespołów ufundowane zostały 
nagrody rzeczowe, dyplomy i medale. Po-
zostałym drużynom wręczono nagrody 
pocieszenia. Dekoracji zawodników z ra-
mienia Wójta Gminy Kosakowo dokonał 
Pan Marcin Kopitzki – Przewodniczący 
Rady Gminy Kosakowo, wraz z Kierowni-
kiem Referatu Sportu, Turystyki i Reakcji 
– Anną Padée-Kruszczak.

gan oraz Bartosz Perski. W meczu o III 
miejsce drużyna w składzie – Kazimierz 

kiem Referatu Sportu, Turystyki i Reakcji
– Anną Padée-Kruszczak.

 28 lipca br. na gminnym boisku przy 
Złotych Piaskach w Kosakowie, podczas 
przedmeczowego rozruchu trenował ak-
tualny Wicemistrz Polski – Jagiellonia 
Białystok. Goście przygotowywali się 
do wyjazdowego spotkania 2. kolejki 
Ekstraklasy z Arką Gdynia (jak się później 
okazało – wygranego 2:0).
 Równolegle na sąsiedniej płycie 
Sztorm Kosakowo w ramach przygo-
towań do nowego sezonu podejmował 

w meczu sparingo-
wym wicemistrza 
słupskiej V ligi 
– Stal Jezierzyce. 
Trener Aleksander 
Cybulski miał oka-
zję sprawdzić no-
wych zawodników, 
a mecz zakończył 
się zwycięstwem 
Sztormu 2:1 (0:0).

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej - Rewa 2018

VII REGATY SOŁECKIE
 11 sierpnia br. odbyły się, już 
po raz siódmy, Sołeckie Regaty 
w Mechelinkach. Udział w nich wzięło 
6 drużyn. Pierwsze  miejsce zajęło 
Pogórze w składzie Andrzej Hoszko / 
Jerzy Sturgulewski i Kamil Brzeziński; 
drugie miejsce dla Dębogórza 
w składzie Jakub Stachowski / Piotr 
Biekier i Sebastian Draga, a na naj-
niższym stopniu podium upla-
sowało się Stowarzyszenie Port 
Mechelinki w składzie Grzegorz 
Saj i Paweł Łuczkiewicz. Po spor-
towych emocjach na wszystkich 
czekał gorący poczęstunek oraz 
smakołyki. Nie zabrakło muzyki na 
żywo oraz specjalnych nagród dla 
dzieci. Nad organizacją wydarze-
nia czuwał Prezes Sołtysów Gminy 
Kosakowa Józef Melzer oraz Prezes 
Stowarzyszenia Port Mechelinki 
Mirek Pikuła. Organizatorzy: Wójt 
Gminy Kosakowa, Stowarzyszenie 
Sołtysów Gminy Kosakowa oraz 
Stowarzyszenie Port Mechelinki.  
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WRZESIEŃ  2018

Sob. 
01.09.2018 09:00-14:00 Regaty Niepodległości Wójt Gminy

Yacht Club Rewa
 Zatoka 

w Rewie

Sob. 
01.09.2018 12:00  79 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej Wójt Gminy

   Kwatera 
w Kosakowie 

Pomnik 
Żołnierzy 
WP i AR

Pon. 
03.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 Szkoły w Gminie Kosakowo

  Szkoły 
w Gminie 
Kosakowo

Sob. 
08.09.2018 13:30 Dożynki Gminne – Kosakowo 2018

Wójt Gminy, 
Sołtysi Gminy Kosakowo

Kosakowskie Centrum Kultury

Plac przy 
ul. Żeromskiego
w  Kosakowie

Sob.
08-09.09.2018 09:00 Memoriał Andrzeja Reymana Yacht Club Rewa Zatoka 

w Rewie

Nd. 09.09.2018 13:00 Turniej Baśki – Super Puchar Bałtyku
Stowarzyszenie Federacja

Kaszebe Baszka-Les
Wójt Gminy Kosakowo

Hala Centrum 
Sportowego
Kosakowo

Sob. 
15.09.2018 10:00-12:00 Rodzinne Zawody Wędkarskie

(zapisy do 10 września)
                  Wójt Gminy
          Sołtys wsi Dębogórze

Staw 
w Dębogórzu

Sob. 
15.09.2018 18:00 Koncert Zespołu Studio  Accantus Kosakowskie Centrum

Kultury
Dom Kultury 

w Pierwoszynie

Sob. 
15.09.2018 17:00  Święto Ziemniaka Wójt Gminy, 

Sołtys wsi Kazimierz

Plac przy 
świetlicy 
sołeckiej

w Kazimierzu

Śr. 19.09.2018 11:00 79. Rocznica zakończenia walk 
w obronie Kępy Oksywskiej                           Wójt Gminy Obelisk 

w Mostach

Śr. 19.09.2018 18:00 Zebranie wiejskie mieszkańców Kosakowa Sołtys wsi Kosakowo Remiza OSP 
Kosakowo

Sob. 
22.09.2018

Nd. 23.09.2018
10:00-17:00

   Wystawa historyczna  poświęcona 
Obronie Kępy Oksywskiej z okazji 79 rocznicy 

zakończenia walk
Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze

 Dom 
Kaszubski 

w Dębogórzu

Nd.23.09.2018 09:00 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
i Przewodniczącego Rady Gminy

Wójt Gminy Kosakowo
Przewodniczący Rady Gminy

 Stadion 
Sztorm 

Kosakowo

PAŹDZIERNIK  2018

Pt. Sob. Nd.
5-7.10.2018 10:00   Regaty o Puchar Yacht Club Rewa 

w Olimpijskiej Klasie FINN
Wójt Gminy Kosakowo

Yacht Club Rewa
 Zatoka

 w Rewie

Sob. 
13.10.2018 16:00      Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 

w Gminie Kosakowo

Wójt Gminy Kosakowo
Yacht Club Rewa

Stowarzyszenie Port Mechelinki

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

Nd. 14.10.2018 16:00 Międzynarodowy Dzień Seniora Wójt Gminy 
Kosakowskie Centrum Kultury

Hala 
Sportowa przy 

Gimnazjum
w Kosakowie

 Kalendarz Imprez Gminy Kosakowo wrzesień/październik

KALENDARZ IMPREZ
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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.   

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

Ariel Dybcio z Dębogórza, lat 30
Janina Dzięgielewska z Kazimierza, lat 95

Daniel Pryciak z Pogórza, lat 30
Stanisław Pułaski z Mostów, lat 73

Marian Skwiercz z Dębogórza, lat 62
Renata Tomaszewska z Pogórza, lat 63

Marzena Wilga z Mostów, lat 48

AKTUALNOŚCI

Gabinet dietetyczny w Kosakowie
Informujemy, iż powstał gabinet dietetyczny z wykwali ikowanym dietetykiem, 

który pomaga w leczeniu m.in. nadwagi, otyłości , chorób metabolicznych, tarczycy oraz alergii. 
Przyjmuje także dzieci i kobiety w ciąży. 

Siedziba: ul. Żeromskiego 38 , Kosakowo. tel. 506 559 032

Dzień Ziemniaka

 w Kazimierzu
 Gry, konkursy, zabawy, degustacja lokal-
nych przysmaków i zabawa taneczna. Ka-
zimierz, w sobotę 15 września 2018 r. na 
placu przy świetlicy sołeckiej. Bohater dnia 
– doskonale Państwu znany, bowiem zjada-
ny przez statystycznego Polaka w ciągu roku 
w ilości… około 116 kilogramów – ziemniak. 
Jak wybornie potra i smakować i… zabawiać, 
przekonać się będzie można na tradycyjnym 
Dniu Ziemniaka. Wstęp wolny.  
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Nasza droga Nasza droga             

Obraz oświaty podstawowej na na-
szym terenie po roku 1920  nie 

przedstawiał się wcale tak źle, jak moż-
na by mniemać z powszechnego osą-
du tamtych czasów. Była to już oświata 
polska, ale oparta jeszcze na zasadach 
administracyjnych i społecznych odzie-
dziczonych po pruskim zaborcy. Przez 
148 lat zaboru pruskiego germanizacja 
tych ziem skupiała się w dużej mierze 
na oświacie. Niemniej porównanie jej 
poziomu  z poziomem oświaty w pozo-
stałych zaborach wypadało na korzyść 
pruskiej oświaty na  Pomorzu.
 Bezpośrednie działania wojny 1914-
18 na Pomorze Gdańskie nie dotarły, 
zatem tutejsza oświata funkcjonowała 
w ramach normalnego działania admini-
stracyjnego. Z chwilą zakończenia wojny 
w listopadzie 1918 roku ziemie Pomorza 
dalej były niemieckie, chociaż tu i ówdzie 
po podpisaniu traktatu wersalskiego 
(28.06.1919 r.) wprowadzano do urzę-
dów i szkół język polski np. w gminie 
Chylonia, której wójtem był Jan Radtke, 
jednocześnie sołtys wsi Gdynia. 
 Dopiero objęcie Pomorza przez 
Polskę w lutym roku 1920 dało asumpt do 
radykalniejszych zmian w tutejszej poli-
tyce oświatowej. W tym momencie dzie-
jowym funkcjonowały na terenie Kępy 
szkoły podstawowe o jednym nauczy-
cielu w Rewie, Mostach, Pierwoszynie, 
Kosakowie, Dębogórzu, Pogórzu, Obłużu 
i Oksywiu. Najstarszą z nich była szko-
ła w Mostach powstała najprawdopo-
dobniej przed rokiem 1818. Dzięki za-
chowanej kronice tej szkoły, pisanej od 

roku 1873 w języku niemieckim przez 
jej kierownika i nauczyciela Franciszka 
Bonkowskiego, prześledzić można cały 
tok procesu nauczania w pruskich szko-
łach elementarnych. 
 Niemniej dla ścisłości historycznej 
należy podkreślić, że powstawanie szkół 
ludowych za czasów pruskich nie było 
pierwszym krokiem w dziele oświece-
nia młodych mieszkańców naszej ziemi. 
W latach 1224-1772 cała Kępa Oksywska 
była we władaniu zakonu norberta-
nek z Żukowa (południowa część KO) 
i cystersów z Oliwy (północna część KO). 
To właśnie opat tych ostatnich, Dawid 
Konarski w roku 1616 wydaje wilkierz 
dla wiosek „pod panowaniem naszym bę-
dących”, w którym nakazuje utrzymanie 
przez każdą wieś „szkólnego”, by każden 
mógł do niego dziatki swoje posyłać”. 
Dokument ten określał także czego dzie-
ci mają się u niego uczyć. Wilkierz nie 
mówił o żadnej szkole czy oddzielnym 
budynku. Dopiero około roku 1818 poja-
wia się szkoła jako budynek.
 Po objęciu Pomorza największą bo-
lączką powstającej od podstaw polskiej 
oświaty był brak nauczycieli, trwający aż 
do roku 1925/26. W wielu przypadkach 
zostawali ci, co uczyli dotychczas i uczy-
li… po niemiecku, jak np. czynił to do 
roku 1921 nauczyciel nazwiskiem Migott 
w Dębogórzu czy Zimermmann w Rewie. 
Potem byli już tutaj polscy nauczycie-
le: w Dębogórzu Rogowski, a w Rewie 
polski nauczyciel nieznanego nazwiska, 
który ochotniczo powędrował na wojnę 
bolszewicką. Z tego też powodu nauczy-

ciel z Mostów, Augustyn Wandtke był 
zmuszony uczyć przemiennie w dwóch 
szkołach: w Mostach i Rewie. 
 W celu podniesienia poziomu wiedzy 
nauczycieli odziedziczonych z czasów 
pruskich np. w roku 1923 skrócono rok 
szkolny i od dnia 1 lipca przeprowadzono 
9-cio tygodniowe kursy z zakresu języka 
polskiego, pedagogiki i innych przedmio-
tów. Kursy takie dla nauczycieli z Kępy 
Oksywskiej odbywały się w Kościerzynie 
i Kartuzach. 
 W początkowych dwóch latach nie-
podległości pieczę nad rozwojem oświa-
ty na pomorskich ziemiach sprawował 
Bernard Chrzanowski jako wicemini-
ster Oświaty w Ministerstwie ds. Byłej 
Dzielnicy Pruskiej z siedzibą w Poznaniu. 
Od 20-tu lat znał Pobrzeże Kaszubskie 
i samych Kaszubów, wiedział co i gdzie 
należy czynić. Nadzór swój sprawował 
poprzez inspektorat Oświaty w Pucku, 
który z tradycji pruskiej zwano do roku 
1923 Wejherowo II (!?).
 W roku 1924 seminaria nauczyciel-
skie w Kościerzynie i Grudziądzu kończą 
polscy absolwenci, którzy tra iają m.in. 
do kaszubskich szkół podstawowych. 
I tak szkołę w Pierwoszynie nieco wcze-
śniej, bo w roku 1923 objął Jan Koszałka, 
absolwent z roku 1916 Seminarium 
Nauczycielskiego w Toruniu; szkołę  
w Dębogórzu Jan Edmund Duszyński; 
szkołę w Kosakowie obejmuje nauczyciel 
Skrzynecki. W Pogórzu nauczycielem 
i kierownikiem zostaje Teodor Śliwiński 
z Oksywia, absolwent kursu języka pol-
skiego dla dorosłej młodzieży zorganizo-

Z dziejów oświaty 
na ziemi kosakowskiej 

po roku 1920
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do Niepodległoścido Niepodległości
wanego przez ks. Franciszka Łowickiego 
i oksywskiego organistę Klemensa 
Raszke zaraz po odzyskaniu niepodle-
głości w 1920 roku. W szkole w Mostach 
po A. Wandtke  od roku szkolnego 
1925/26 nastaje nauczyciel Wacław 
Kiedrowicz. W Rewie do roku 1925, po 
kilku zmianach personalnych uczy na-
uczyciel Radtke, po którym przybywa po 
rocznym nauczaniu w szkole w Celbowie 
nauczyciel Bronisław Knyba, absol-
went Seminarium Nauczycielskiego 
w Grudziądzu. Tego ostatniego jeszcze 
tymże 1926 roku podmienia już na dłu-
żej Eugeniusz Brach. Wszyscy pochodzą 
z Kociewia i Kaszub.
 Organizacyjnie funkcjonowanie 
oświaty zostało oparte na ustawie z dnia 
4 kwietnia 1920 roku „O tymczasowym 
ustroju władz szkolnych”, która wnosiła 
dwa ważne postanowienia:
o zasadach sprawowania na terenie ca-
łego Państwa naczelnego kierownictwa 
i zwierzchniego dozoru nad wychowa-
niem publicznym przez Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego;
o podziale państwa na okręgi szkolne 
kierowane przez kuratorów.
 W myśl tej ustawy uznano, aby w kie-
rowaniu szkolnictwem powszechnym 
istotną rolę odgrywały lokalne czynniki 
samorządowe takie jak: opieka szkol-
na w sensie mecenatu, dozory szkolne 
w gminach i rady szkolne powiatowe.
 Dwie ustawy sejmu RP z dnia 17 lu-
tego 1922 roku o utrzymaniu i budowie 
publicznych szkół powszechnych okre-
ślały m.in. podział wydatków między 
skarbem państwa, a gminą. W gestii  pań-
stwa znajdowało się inansowanie zaku-
pu pomocy naukowych, materiałów do 
nauki, wszelkie druki i biblioteki szkol-
ne. Gmina pokrywała pozostałe wydatki 
rzeczowe i ponosiła odpowiedzialność 
za stan techniczny budynków szkolnych, 
ich obejść, zaopatrzenie rodzin nauczy-
cieli w wodę i opał oraz za właściwe 
wykorzystanie uprawianej przez nich 
ziemi, stanowiącej majątek szkoły. Taki 
status społeczno-gospodarczy wiejskich 
nauczycieli stwarzał stabilną podsta-
wę ich egzystencji. Trwali na posadach 

zazwyczaj przez kilkanaście lat, ba, za-
kładali rodziny wchodząc w związki 
z miejscowymi pannami. Zatem kiedy 
w wyniku ustawy z dnia 23 marca 1933 
roku o częściowej zmianie ustroju samo-
rządu terytorialnego i rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
21 lipca 1934 roku o podziale powiatu 
morskiego na gminy wiejskie powstała 
z dniem 1 kwietnia 1935 roku gmina 
Kosakowo na jej pierwszego wójta po-
wołano kierownika szkoły podstawowej 
w Pogórzu, Teodora Śliwińskiego, żona-
tego z panną Elżbietą, córką pogórskie-
go gbura, Paschulla.
 Według tychże ustaw droga dziec-
ka do szkoły nie mogła być dłuższa jak 
3 km zaś obwód szkolny mógł zostać 
ustalony przy minimum 40 do mak-
simum 650 dzieciach pobierających 
naukę. Od tej liczby zależał stopień 
organizacyjny szkoły. Szkołę 1- klaso-
wą o jednym nauczycielu organizowa-
no dla liczby uczniów poniżej 60-ciu 
zaś 2-klasową o dwóch nauczycielach, 
gdy było do 100 uczniów. Pełną szko-
łę 7-klasową tworzono, gdy liczba 
uczniów w obwodzie przekraczała 300 
osób. W szkołach o najniższym stopniu 
organizacyjnym realizowano program 
nauczania czterech klas, prowadzony 
systemem klas łączonych. W efekcie 
postanowień tej ustawy uzyskano gęstą 
sieć szkół o najniższym stopniu organi-
zacyjnym, co prowadziło do stosunko-
wo ubogiego poziomu wiedzy u dzieci 
wiejskich. W owym czasie w szkołach 
Kępy Oksywskiej obowiązywały nastę-
pujące okresy wakacyjne: wakacje je-
sienne, zazwyczaj jednomiesięczne (od 
połowy września do połowy paździer-
nika, tzw. karto lane), ferie zimowe (od 
ostatniego dnia przed świętami Bożego 
Narodzenia do 4-6 stycznia), dalej 
dwutygodniowe wakacje wielkanocne 
oraz wakacje letnie (lipiec - do połowy 
sierpnia, tzw. żniwne). 
 W roku 1923 powstaje z inspek-
toratu „Wejherowo II”  Inspektorat 
Powiatowy w Pucku z inspektorem 
Bronisławem Górnym na czele, który 
powołuje zgodnie z obowiązującymi 

ustawami mecenaty szkolne, dozo-
ry szkolne w gminach i Radę Szkolną 
Powiatową. Dozory szkolne gminne 
stanowiono w tych miejscowościach, 
w których istniały szkoły podsta-
wowe. I tak dla przykładu: w szkole 
w Mostach taki dozór szkolny składał 
się z: właściciela majątku, sołtysów 
wsi wchodzących w skład obwodu 
szkolnego (Mosty, Mechelinki) i po jed-
nym przedstawicielu z rodziców dzieci 
z wymienionych wsi. Do Rady Szkolnej 
Powiatowej w Pucku weszli z naszej zie-
mi: Wincenty Grunwald z Mechelinek, 
a z Mostów Augustyn Wandtke, który 
także został członkiem sądu koleżeń-
skiego przy tej radzie. 
 Zakładany przez gminne organy sa-
morządowe budżet szkolny należało 
przedłożyć radzie szkolnej powiatowej, 
która po zapoznaniu się z nim, przesyła-
ła go władzom gminnym do uchwalenia.
 Jednak godnym odnotowania był 
fakt, że mimo wszystko do szkół po-
nadpodstawowych w omawianym 
okresie czasu skierowała swoje kro-
ki bardzo nieliczna grupa młodzieży 
z wiosek gminy Kosakowo. Nazwiska, 
które odnotowały znane źródła pi-
sane to: Edmund Klebba z Mostów, 
Paweł i Maria Brzezińscy z Mechelinek, 
Jerzy i Maria Czelińscy z Kosakowa, 
Jadwiga Radtke z Mostów, a pod ko-
niec lat trzydziestych Władysław 
Kaszuba z Dębogórza i Jan Pienczk 
z Kosakowa. W owym czasie najbliższe 
gimnazja znajdowały się w Gdańsku 
i Wejherowie, a seminaria nauczy-
cielskie w Kościerzynie, Grudziądzu 
i Toruniu. Seminarium Nauczycielskie 
z młodzieży kosakowskiej ukończył w  
trzecim dziesięcioleciu XX wieku Józef 
Nadolski z Pierwoszyna.

Uwaga końcowa: 
 Szczupłe ramy artykuły pozwalają tylko 
na pobieżny rys o oświacie okresu mię-
dzywojennego. Szerzej ten temat został 
omówiony w przygotowywanej do pu-
blikacji pozycji pt.: „Z dziejów oświaty 
na ziemi kosakowskiej”. 

opr. Zygmunt Miszewski
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UWAGA MIESZKAŃCY! 
Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych 

W dniu 26 października będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych z Państwa domów 
i mieszkań. Należy dostarczyć je osobiście do samochodu Związku i przekazać kierowcy. 

Co odbieramy: 
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg*), 
 baterie i akumulatory, 
 termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,  
 środki ochrony roślin i owadobójcze, 
 farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań nie przyjmujemy), 
 przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek. 

26.10.2018 r. (piątek) – postoje przy szkołach 
  9:00 –   9:40    Pogórze – Szkoła  Podstawowa, ul. Szkolna 15  
  9:50 – 10:30    Kosakowo – Szkoła Podstawowa, ul. Żeromskiego 11 
10:40 – 11:20    Dębogórze – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Pomorska 30  
11:40 – 12:00    Mosty – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 16 

 
Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych 
i elektronicznych oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych 
w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w Kosakowie, 
na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o., 
ul. Chrzanowskiego 44. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 15:00-18:00 oraz w soboty 9:00-15:00. 

Zużyte baterie zbierane są również w systemie pojemnikowym w placówkach 
oświatowych, sklepach oraz w Urzędzie Gminy Kosakowo natomiast 
przeterminowane leki w aptekach na terenie gminy. 
 

* Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest bezpośrednio 
z domów i mieszkań po ich zgłoszeniu telefonicznym - 58 624 66 11, bądź za pośrednictwem 
formularza internetowego: www.kzg.pl/formularz-odbiory. 


