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Nowy rok z Nową szkołą

To prawdziwy skok w nowoczesność – tak można powie-
dzieć o przeprowadzce szkoły w Pogórzu (gm. Kosakowo) 
do całkowicie nowego budynku. Przed uczniami i nauczy-
cielami otworzył się kolejny rozdział edukacji. Uroczystość 
otwarcia nowego budynku szkoły miała miejsce w ten sam 
dzień, w który rozpoczął się nowy rok szkolny. 
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W podziękoWaniu za plony

Uroczyste obchody Święta Plonów 
w gminie Kosakowo odbyły się 
w niedzielę 20 września. Symbo-
licznym akcentem dorocznych Do-
żynek była msza święta w intencji 
rolników, ogrodników, sadowni-
ków oraz rybaków, odprawiona 
w pierwoszyńskiej parafii. 
str. 4

zainWestują W sport

Dwie gminne inwestycje otrzyma-
ją dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu. Dzięki temu mieszkańcy 
zyskają kolejne obiekty sportowe. 
Na początku roku Gmina Puck 
złożyła dwa wnioski do Minister-
stwa Sportu w ramach programu 
,,Sportowa Polska”.
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O wiele za wcześnie, ale zamknięcie 
szkół było jedynym wyjściem w okresie 
ogłoszenia stanu epidemii spowodowanej 
zagrożeniem koronawirusem. Po blisko 
półrocznej pauzie, uczniowie wrócili do 
szkolnych ławek, klasy ponownie ożyły, 
i choć nauka przebiegać będzie pod ściśle 
przestrzeganymi rygorami epidemiczny-
mi, wszystkim uczniom już dziś życzymy 
samych szóstek na świadectwach pod 
koniec roku szkolnego 2020/2021. Te 
świadectwa rozdamy już nie w trzech, 
a w czterech gminnych szkołach podsta-
wowych.

Chronimy dzieCi
– Rok szkolny 2020/2021 w gminie Ko-

sakowo będzie wyjątkowy pod wieloma 
względami – zauważa Marcin Majek, Wójt 
Gminy Kosakowo. – Priorytetem jest prze-
strzeganie rygorów bezpieczeństwa sani-
tarnego. To nasz wspólny obowiązek, nie 

różnimy się w takich zachowaniach od in-
nych gmin w każdym zakątku kraju. Szkoły 
przygotowały się, aby sprostać wszystkim 
rygorom i zaleceniom sanitarnym. Na 
porządku dziennym sale lekcyjne, koryta-
rze i toalety są odkażane, zmagazynowali-
śmy na ten cel około 1000 litrów środków 
odkażających, które gmina zakupiła ze 
środków własnych i otrzymała z pomo-
cy rządowej. Maseczki ochronne, kolejny 
dotąd niespotykany w szkołach element 
towarzyszący nauce, znajdują się w każdej 
z naszych szkół, także te środki zakupili-
śmy sami i otrzymaliśmy z ministerstwa. 
Chcę zaapelować do uczniów, rodziców 
i wszystkich pedagogów, aby przestrzegali 
obowiązujących procedur, które pomogą 
zachować dobry stan zdrowia.

inauguraCja w CztereCh 
szkołaCh

– Pierwszego września rok szkolny za-

inaugurowaliśmy w czterech, a nie jak 
dotychczas trzech szkołach podstawo-
wych – informuje Wójt Marcin Majek. – 
Nową, czwartą szkołę podstawową w na-
szej gminie, utworzyliśmy od tego roku 
szkolnego w Kosakowie, w miejscu byłego 
gimnazjum. Na pokładzie witamy ser-
decznie Panią Monikę Pawlicką, dyrektor 
tej placówki, witamy nauczycieli, a przede 
wszystkim dzieci, które, czego jestem pe-
wien, pod opieką starannie dobranej ka-
dry pedagogicznej poczują się tu niemal 
jak w domu. Nowa szkoła w Kosakowie 
została zmodernizowana z myślą o naj-
młodszych uczniach, którzy zapełnią aż 
21 sal lekcyjnych, do dyspozycji jest bar-
dzo przestronna hala sportowa, wygodne 
korytarze, pełne zaplecze socjalne.

szkoła w Pogórzu w nowym 
budynku

– Trudno opisać słowami przeskok ja-

kościowy, który dokonał się za sprawą 
zakończenia budowy i przeprowadzenia 
szkoły w Pogórzu do nowego budynku – 
zauważa Marcin Majek. – Po dwóch latach 
starań, prac projektowych i budowlanych, 
przy ulicy Szkolnej 15 w Pogórzu otwo-
rzyliśmy 1 września nową szkołę podsta-
wową. Uroczystość miała bardzo pod-
niosły charakter, spotkaliśmy się bowiem 
w gronie reprezentacji uczniów tej pla-
cówki, dyrekcji i grona pedagogicznego, 
dostojnych gości spośród przedstawicieli 
naszego kosakowskiego samorządu, sa-
morządów ościennych gmin, kuratorium 
oświaty, byli z nami rzecz jasna przedsta-
wiciele wykonawców inwestycji. Każdy 
z obecnych podkreślał bardzo innowacyj-

ny charakter nowej szkoły w Pogórzu.

Ślubowanie w dębogórzu 
i mostaCh

Inauguracja nowego roku szkolnego 
w Dębogórzu i Mostach zbiegła się z uro-
czystością ślubowania pierwszoklasistów. 
Pasowanie na ucznia to bardzo ważny 
moment w życiu każdego zaczynającego 
edukację ucznia. W tej podniosłej chwi-
li dzieciom towarzyszyli rodzice oraz 
wychowawcy, same zaś szlify uczniów 
pierwszych klas uczniowie otrzymali od 
dyrekcji szkół oraz Wójta Gminy Kosako-
wo Marcina Majek oraz Zastępcy Wójta 
Gminy Kosakowo Marcina Kopitzkiego.
/raf/
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Wyczekiwany powrót 
do czterech szkół
GM. KOSAKOWO | Przerwa od nauki w szkolnych murach jeszcze nigdy nie była tak długa. 
Za nami dwa miesiące letnich wakacji, ale dzwonek w szkole zamilkł już w połowie marca. 

Cztery ozonatory powie-
trza dla szkół i jeden na 
użytek gminnych obiektów 
trafiły do gminy Kosakowo. 
Urządzenia są przeznaczone 
do sprawnego oczyszczania 
powietrza z wirusów i bakterii 
oraz dezynfekcji pomiesz-
czeń o kubaturze nawet 1000 
metrów sześciennych. To 
kolejny krok w trosce o bez-
pieczeństwo epidemiczne, 
w dobie koronawirusa. Zakup 
został sfinansowany z budże-
tu gminy Kosakowo.
– Bardzo odpowiedzialnie 
podchodzimy do zagad-
nienia bezpieczeństwa 
epidemicznego w dobie 
koronawirusa – mówi Marcin 

Kopitzki, Zastępca Wójta 
Gminy Kosakowo. – Przed 
rozpoczęciem roku szkolne-
go zaopatrzyliśmy wszystkie 
szkoły w sprzęt ochronny, 
a od początku epidemii 
dezynfekowaliśmy przestrzeń 
publiczną, przekazywaliśmy 
maseczki ochronne miesz-
kańcom, sfinansowaliśmy 
testy dla nauczycieli, którzy 
wracali do pracy po okresie 
nauki zdalnej. Od kilku dni 
mamy do dyspozycji kolejny 
oręż w przeciwdziałaniu 
COVID -19. Zakupiliśmy 
z gminnych środków pięć 
ozonatorów powietrza. Czte-
ry są już używane w każdej 
z naszych szkół, a piąte urzą-

dzenie posłuży do oczysz-
czania powietrza w obiektach 
gminnych, przyjmujących 
mieszkańców m.in. w spra-
wach urzędowych.
Ozonator powietrza to no-
woczesne urządzenie, które 
generuje ozon i rozprasza 
go w powietrzu w celu jego 
oczyszczenia i dezynfekcji. 
Pod wpływem ozonu giną 
wirusy i bakterie, sprzęt ten 
zatem doskonale sprawdza 
się w przeciwdziałaniu zaka-
żeniom koronawirusem.
– Nasze ozonatory powietrza 
mają bardzo wysoką wydaj-
ność, ponieważ maksymalna 
kubatura pomieszczeń sięga 
aż 1000 metrów sześcien-

nych – zauważa Marcin Ko-
pitzki. – Oczywiście oczysz-
czanie powietrza nie zastąpi 
innych środków ostrożności, 
nie możemy zapominać 
o obowiązku zasłaniania 

ust i nosa, dezynfekcji rąk, 
zachowywania społecznego 
dystansu. Bądźmy odpowie-
dzialni za zdrowie własne 
i innych osób.
/raf/

bezPieCzniej dzięki nowoCzesnym ozonatorom Powietrza
gm. kosakowo | w obiektach publicznych zainstalowano ozonatory powietrza. zadbają one 
o zdrowe powietrze w szkołach i urzędzie gminy. 
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Uroczystość otwarcia nowego budynku 
szkoły miała miejsce w ten sam dzień, 
w który rozpoczął się nowy rok szkolny 
– czyli 1 września. Na to wyjątkowe wy-
darzenie, które na stałe zapisze się w hi-
storii lokalnej społeczności, zaproszono 
reprezentacje uczniów tej placówki, dy-
rekcję i grono pedagogiczne, a także wie-
lu gości: przedstawicieli kosakowskiego 
samorządu, samorządów ościennych 
gmin, kuratorium oświaty, wykonawcy 
inwestycji i wielu innych. Każdy z obec-
nych podkreślał bardzo innowacyjny 
charakter nowej szkoły w Pogórzu.

– To prawdziwy przeskok jakościowy, 
który dokonał się za sprawą zakończe-
nia budowy obiektu i przeprowadzki 
szkoły do nowego budynku – podkreślił 
Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo. – 
Inwestycja był ogromny,m wyzwaniem, 
ale po dwóch latach starań, prac projek-
towych i budowlanych, udało się! Nowa 
szkoła na Pogórzu ma teraz siedzibę 
w nowoczesnym i doskonale wyposażo-
nym budynku przy ul. Szkolnej 15.

Wójt gminy przypomniał podczas ofi-
cjalnego otwarcia szkoły, że o budowie 

nowej siedziby placówki mówiło się od 
lat. Budynek, gdzie do tej pory funkcjo-
nowała szkoła, już od dawna przestał wy-
starczyć. Przede wszystkim była za mały, 
uczniowie zwyczajnie się w nim nie mie-
ścili, dlatego niektóre klasy miały zajęcia 
„trochę na wygnaniu” (jak to określił 
wójt Majek), w Kosakowie. Teraz wszy-
scy uczniowie będą mogli już uczyć się 
w odpowiednich warunkach, w Pogórzu. 

– Wielokrotnie, spotykając się z róż-
nymi samorządowcami, słyszałem od 
nich takie stwierdzenie: „zazdrości-
my wam tej szkoły w Pogórzu” - dodał 
Marcin Majek. - I nie chodzi tu o to, że 
mamy teraz nowy budynek. Ale o to, 
w jaki sposób ta szkoła potrafi integro-
wać młodzież i rodziców, jak wysokie 
wyniki w nauce osiągają jej uczniowie, 
a przede wszystkim, jak mocno wszyscy 
są zaangażowani w życie szkoły. 

– Dzisiejszy dzień, gdy oficjalnie 
otwierany jest nowy budynek szkoły, jest 
chyba najważniejszym w moim życiu 
– powiedział Rafał Juszczyk, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Pogórzu. - Chyba 
nawet ważniejszy, niż ten w 2014 roku, 

gdy zostawałem dyrektorem. 6 lat temu 
nie sądziłem, że taki dzień nastąpi, że 
spotkamy się w nowym budynku w Po-
górzu. Ale od początku była spora grupa 
osób, która o to walczyła – i, jak widać, 
to się udało! Marzenie się ziściło – bo 
ten nowy budynek to naprawdę spełnie-
nie marzeń. Pogórze i Suchy Dwór to 
dwie miejscowości, które patrzyły i cze-
kały, aż ten obiekt powstanie. Ale pa-
miętajmy, że szkoła to przede wszystkim 
ludzie, relacje, to uczniowie, nauczycie-
le, rodzice i pracownicy. I to przez wiele 
osób, przez te relacje, ta szkoła przez 
te wszystkie lata była budowana. Nasze 
wspaniałe tradycje, nasze osiągnięcia 
znalazły teraz godne miejsce. I zawsze 
pozostanie to miejsce otwarte – co od 
zawsze jest domeną tej szkoły. 

W placówce jest 20 nowych sal lekcyj-
nych, ogromna biblioteka z czytelnią, 
dodatkowo dwie sale „pod chmurką” 
przeznaczone do zajęć. Wszystkie sale 
zostały nowocześnie wyposażone, w bu-
dynku znalazł o też wszystko, co jest 
niezbędne do komfortowej nauki. 

/raf/

W nowy rok szkolny z nową szkołą
GM. KOSAKOWO | To prawdziwy skok w nowoczesność – tak można powiedzieć o prze-
prowadzce szkoły w Pogórzu (gm. Kosakowo) do całkowicie nowego budynku. Przed 
uczniami i nauczycielami otworzył się kolejny rozdział edukacji. 
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W podziękowaniu za tegoroczne plony
GM. KOSAKOWO | Uroczyste obchody Święta Plonów w gminie Kosakowo odbyły się w niedzielę 20 września. Odprawiona została uroczysta msza św.

Symbolicznym akcentem dorocznych 
Dożynek była msza święta w intencji 
rolników, ogrodników, sadowników oraz 
rybaków, odprawiona w pierwoszyńskiej 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go. Podczas nabożeństwa na ołtarz zostały 
złożone dary przedstawiające owoce pra-
cy wszystkich gospodarzy, które ofiarowa-
ły gminne sołectwa. O podniosłą oprawę 
zadbały Zespół Kosakowianie oraz Orkie-
stra Dęta Gminy Kosakowo.

– Tradycyjnie we wrześniu, u schyłku 
sezonu prac polowych chcemy podzięko-
wać wszystkim gospodarzom za ich ciężką 
pracę – mówił Marcin Majek, Wójt Gminy 
Kosakowo. – Za plony kosakowskiej zie-
mi dziękujemy rolnikom, ogrodnikom, 
sadownikom oraz rybakom. To dzięki ich 
codziennej trosce o kultywowanie wieko-
wych tradycji ziemskich i morskich, na 

naszych stołach nigdy nie zabraknie sym-
bolicznego chleba.

W podziękowaniu za tegoroczne plony, 
gminne sołectwa, podczas nabożeństwa 
złożyły na ołtarzu dary symbolizujące 
owoce pracy gospodarzy. Tradycyjny 
chleb i sól, warzywa i owoce, ryby i wędli-
ny, barwne kwiaty i kłosy zboża. Oprawę 
muzyczną podczas liturgii sprawował Ze-
spół Kosakowianie wraz z Orkiestrą Dętą 
Gminy Kosakowo.

– Przed gospodarzami krótki okres 
wytchnienia po roku ciężkiej pracy – za-
uważa Marcin Majek. – Chciałbym ży-
czyć dorodnych plonów na kolejny sezon, 
przychylnych warunków atmosferycz-
nych zarówno w czasie zasiewu, upraw 
i zbiorów, dużo zdrowia i wiele satysfakcji 
z wykonywanej pracy.
/raf/

otwarCie na inwestorów
Pomorze | budowa tej ulicy miała spowodować otwarcie 
terenów inwestycyjnych w rumi. inwestycja była 
realizowana we współpracy m.in. z gminą kosakowo. 

Nowa Kazimierska – bo o tej ulicy mowa – to świeżo 
wybudowany układ drogowy, który skomunikował tereny 
inwestycyjne Rumi z drogą wojewódzką numer 100. Przed-
sięwzięcie spowodowało, że obszar ten stał się już teraz 
bazą dla kilku dużych firm, a kolejne przymierzają się do 
budowy swoich siedzib.
W uroczystym otwarciu Nowej Kazimierskiej uczestniczyli 
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi, wicestarosta Jacek 
Thiel, Agnieszka Rodak, prezes spółki Rumia Invest Park, 
zastępca wójta gm. Kosakowo Marcin Kopitzki, wicepre-
zes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza Piotr Ciechowicz, 
starszy Cechu Rzemiosł w Rumi Andrzej Wandtke, przed-
stawiciele wykonawcy, Portu Gdynia, Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców „Norda”, przedsiębiorcy i inwestorzy, radni 
powiatowi i miejscy i wielu innych. 
Jak podkreśla burmistrz Pasieczny, Nowa Kazimierska to 
nie tylko ulica, ale i cała infrastruktura. Oprócz nowej drogi 
o bardzo wysokich parametrach i chodników zbudowano 
tu ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe (niedługo 
planowane jest tu uruchomienie komunikacji miejskiej, co 
pozwoli przyszłym pracownikom firm na dogodny dojazd 
do pracy i powrót do domów), oświetlenie, itd. 
Budowa ulicy Nowej Kazimierskiej kosztowała ponad 15 
milionów złotych, a za realizację tej inwestycji odpowiadała 
spółka Rumia Invest Park. Głównym celem przedsięwzięcia 
było przygotowanie gruntów pod działalność przemysło-
wo-usługową. Są to tereny zlokalizowane przy ulicy Kazi-
mierskiej oraz Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego. Z 26 
hektarów, które jeszcze do niedawna były na sprzedaż, 
pozostało mniej niż 40%. Kolejne firmy budują tu swoje 
siedziby, zapewniając setki nowych miejsc pracy miesz-
kańcom Rumi i okolic. Inwestycja jest więc istotna nie tylko 
z perspektywy miasta, ale i całego regionu.
- Muszę podkreślić bardzo dobrą współpracę z gminami 
ościennymi, między innymi z gminą Kosakowo – mówi 
Agnieszka Rodak, prezes spółki Rumia Invest Park.  
Rafał Korbut
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Gmina Puck otrzymała dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu w ramach Programu 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 
,,Sportowa Polska” edycja 2020 na remont 
sali gimnastycznej i zaplecza sportowego 
w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie 
oraz na budowę sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Łebczu. 

W Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie 
zadanie polegać będzie na przeprowadze-
niu gruntownego remontu istniejącej sali 
gimnastycznej. Zostanie ułożony nowy 
parkiet spełniający wszelkie normy prze-
widziane dla podłóg sportowych, planuje 
się również wymianę stolarki drzwio-
wej, położone zostaną nowe tynki wraz 
z przeprowadzeniem prac malarskich, 
wymianie ulegnie instalacja elektryczna. 
Gruntowny remont przejdzie także za-
plecze sportowe w celu zagospodarowa-
nia miejsca na sprzęt sportowy, łazienki 
oraz przebieralnie dla uczniów.

Całkowita kwota zadania wyniesie 
ponad 600 tys. złotych, z czego połowa 
kosztów pochodzić będzie z dotacji.

Inwestycja w Szkole Podstawowej w 
Łebczu polegać będzie na budowie sali 
gimnastycznej o wymiarach 16,5 m x 
28,96 m , która dostosowana będzie do 
uprawiania takich dyscyplin sportowych 
jak: piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, 
lekkoatletyka, ćwiczenia gimnastycz-

ne. Sala gimnastyczna będzie obiektem 
ogólnodostępnym dla dzieci i młodzie-
ży. Całkowita wartość zadania wyniesie 
około 4 mln złotych. Ta inwestycja rów-
nież w połowie dofinansowana zostanie 
przez Ministerstwo.

Zakończono realizację dużego projektu 
pn. ,,Pomorskie trasy Rowerowe o zna-
czeniu międzynarodowym R-10 i Wi-
ślana Trasa rowerowa R-9 – Partnerstwo 
Gminy Puck”.

Gmina Puck była liderem przedsię-
wzięcia, w którym uczestniczyły gminy: 
Hel, Jastarnia, Krokowa i Kosakowo. 
Łączna wartość projektu wyniosła ponad 
15 mln złotych. 

Zadanie realizowane przez Gminę 
wyniosło 6 mln złotych z czego dofi-
nansowanie to 4 mln złotych i obej-
mowało utworzenie ścieżki rowerowej 
Gnieżdżewo – Radoszewo, Swarzewo 
– Gnieżdżewo, Puck – Błądzikowo oraz 
zagospodarowanie parkingu Kaczy 
Winkiel. Zadanie, które zakończyło 
projekt polegało na zagospodarowaniu 
miejsc postojowych na ścieżce Gnież-
dżewo – Radoszewo oraz utworzeniu 
nowej nawierzchni asfaltowej na tej tra-
sie. Uroczyste otwarcie ścieżki rowero-
wej odbyło się 5 września br.

Zrealizowano inwestycję dla poprawy 
atrakcyjności osiedleńczej i kulturowej 

sprzyjającej integracji społeczności lo-
kalnej.

W starej wsi rybackiej Osłonino nie-
opodal zatoki puckiej powstał nowy 
budynek, który będzie służył mieszkań-
com sołectwa na cele kulturalne, a tu-
rystów informował o walorach pięknej, 
nadmorskiej krainy kaszubskiej. Obiekt 
powstał w wyniku realizacji projektu pt. 
„Budowa budynku na potrzeby kultural-
ne i turystyczne w Osłoninie” realizo-
wanego przez Ośrodek Kultury, Sportu 
i Turystyki w Gminie Puck. Inwestycja 
współfinansowana była ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, Pro-
gramu Operacyjnego „Rybactwo i Mo-
rze” na lata 2014-2020 wdrażanego przez 
Północnokaszubską Lokalną Grupę Ry-
backą. Całkowita wartość projektu to po-
nad 1,5 mln zł z czego dofinansowanie to 
około 300 tysięcy złotych.
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Zainwestują w sport
GM. PUCK | Dwie gminne inwestycje otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu. Dzięki temu mieszkańcy zyskają kolejne obiekty sportowe. 

Gmina Puck udzieliła dofinansowania dla Starostwa Powiatowego 
w Pucku  na realizację remontu drogi powiatowej nr 1513G Małe Błą-
dzikowo – Rzucewo – Osłonino o długości ok. 1,94 km w kwocie 500 
tys. złotych oraz na realizację remontu drogi powiatowej nr 1508G na 
odcinku Parszkowo – Starzyno o długości ok. 2,8 km w kwocie 550 
tys. złotych.

są Pieniądze, będzie remont
gm. PuCk | starostwo i gmina wspólnie przebudują drogę.

fot.  Rafał Korbut
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„Pokażę Wam jak Polak walczy i umie-
ra” - z takim zawołaniem pułkownik 
Stanisław Dąbek poprowadził ostatni 
oddział żołnierzy do ataku na Niemców 
pod Babim Dołem, po 19 dniach bo-
haterskiej obrony polskiego Wybrzeża, 
we wrześniu 1939 roku. Heroiczny bój 
o Kępę Oksywską zapisał się na kartach 
historii gminy Kosakowo jako czas tra-

giczny, przepełniony cierpieniem pol-
skich żołnierzy i ludności cywilnej. 19 
września, w 81. rocznicę zakończenia 
walk na Kępie Oksywskiej i bohaterskiej 
śmierci dowódcy LOW, pułkownika Sta-
nisława Dąbka, cześć i honor wszystkim 
poległym w obronie naszej małej ojczy-
zny złożyły delegacje kosakowskiego sa-
morządu, Marynarki Wojennej, zrzeszeń 

i organizacji pozarządowych, oświaty 
i kultury oraz rodzin kombatantów.

– Kampania wrześniowa 1939 roku 
bardzo tragicznie doświadczyła gminę 
Kosakowo – mówił podczas uroczystości 
przy pomniku Obrońców Kępy Oksyw-
skiej w Mostach, Wójt Gminy Kosakowo, 
Marcin Majek. – Pomimo niedostatków 
w wyposażeniu i uzbrojeniu oraz prze-
wagi liczebnej hitlerowskich najeźdźców, 
żołnierze pod dowództwem pułkownika 
Stanisława Dąbka stawili czoła wrogowi, 
od pierwszego dnia wykazując się nad-
zwyczajną odwagą i heroizmem. Ponieśli 
wysokie straty, pokazali, że miłość do Oj-
czyzny jest wartością cenniejszą niż ży-
cie, dali przykład kolejnym pokoleniom 
jak należy rozumieć słowo patriotyzm. 
Chwała Bohaterom!

Bój o Kępę Oksywską rozegrał się 
na bardzo niewielkim terenie, a walki 
toczono między innymi w gminnych 
miejscowościach: Kosakowo, Pogórze, 
Suchy Dwór, Dębogórze, Kazimierz, 

Mosty i Mechelinki. Atakowani z lądu, 
wody i powietrza Polacy powstrzymy-
wali Niemców, ruszali do boju dniem 
i nocą, wielokrotnie, po wyczerpaniu 
amunicji bili się na bagnety. Ostatnie 
strzały ucichły wieczorem 19 września. 
Dowódca pułkownik Stanisław Dąbek, 
który po wyczerpaniu wszystkich moż-
liwości obrony poprowadził swój ostatni 
atak pod Babim Dołem, został ugodzony 
odłamkiem, po czym odebrał sobie życie, 
nie godząc się na niewolę.

Bilans walk o Kępę Oksywską, który 
według badaczy historii wylicza aż 110 
starć i potyczek z nieprzyjacielem do-
bitnie wskazuje, że polskie siły Lądowej 
Obrony Wybrzeża zapisały się w gronie 
najdzielniejszych jednostek Kampanii 
Wrześniowej 1939 roku.

W intencji poległych żołnierzy oraz 
ofiar wśród ludności cywilnej, podczas 
uroczystości, modlitwę odprawił ksiądz 
kanonik Rafał Dettlaff, proboszcz parafii 
w Pierwoszynie.

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
Obrońców Kępy Oksywskiej w Mostach 
złożyli Wójt Gminy Kosakowo Marcin 
Majek z Zastępcą Wójta Gminy Kosako-
wo Marcinem Kopitzkim, komandor Ro-
bert Szymaniuk reprezentujący dowódcę 
3. Flotylli Okrętów Marynarki Wojen-
nej, delegacje Rady Gminy Kosakowo, 
gminnych Sołectw oraz Rady Powiatu 
puckiego, reprezentacje Chóru Morza-
nie, Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskie-
go o. Dębogórze – Kosakowo, Związku 
Piłsudczyków RP, ROD im. Obrońców 
Kępy Oksywskiej, Kosakowskiego Cen-
trum Kultury oraz Biblioteki Publicznej 
Gminy Kosakowo, gminnych szkół pod-
stawowych oraz rodziny kombatantów.

Poczty sztandarowe wystawiły: Rada 
Gminy Kosakowo, ZKP o. Dębogórze- 
Kosakowo, Związek Piłsudczyków RP, 
Szkoły Podstawowe w Mostach, Dębogó-
rzu i Pogórzu. Asystę honorową wystawił 
Garnizon Gdynia.
/raf/

Cześć i chwała bohaterskim obrońcom
GM. KOSAKOWO | 81. rocznicę zakończenia walk na Kępie Oksywskiej i bohaterskiej 
śmierci dowódcy LOW, pułkownika Stanisława Dąbka, cześć i honor wszystkim poległym 
w obronie naszej małej ojczyzny złożyły delegacje.
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Rozstrzygnięty został drugi nabór 
wniosków w ramach konkursu 
o przyznanie stypendiów dla twór-
ców kultury ze środków Wojewódz-
twa Pomorskiego. Był rekordowy 
zarówno pod względem liczby zgło-
szonych wniosków, jak i wysokości 
budżetu. Spośród przedłożonych 
524 wniosków Komisja Doradcza 
zaopiniowała pozytywnie aż 142 
projekty. Zarząd Województwa 
Pomorskiego przychylił się do tej 
opinii i zdecydował się przyznać 
dofinansowanie wszystkim zareko-
mendowanym twórcom.
Wyjątkowe okoliczności w postaci 
panującej pandemii, nakładanych ob-
ostrzeń sanitarnych oraz odwołanych 
spektakli, koncertów czy wystaw 
przełożyły się na znaczne pogor-
szenie sytuacji wielu pomorskich 

artystów. Próbując odpowiedzieć na 
rosnące potrzeby środowiska, Zarząd 
Województwa Pomorskiego podjął 
bezprecedensową decyzję ogło-
szenia drugiego w tym roku naboru 
wniosków w konkursie o przyznanie 
stypendiów dla twórców kultury. 
Ogromne zainteresowanie nabo-
rem przełożyło się na stopniowe 
zwiększanie planowanego na ten cel 
budżetu, z początkowej wysokości 
200 tys. zł aż po kwotę 650 tys. zł. 
Oznacza to, że w obu tegorocznych 
naborach Zarząd Województwa 
Pomorskiego przyznał twórcom 246 
stypendiów o łącznej wartości ponad 
miliona złotych.
Autorzy działań realizowanych 
w ramach obu tegorocznych nabo-
rów dla twórców kultury zostaną 
zaproszeni do zaprezentowania 

swoich projektów na platformie in-
ternetowej, na której znajdują się już 
materiały audiowizualne, nadesłane 
przez stypendystów Marszałka 
Województwa Pomorskiego z lat 
2017-2019. Na stronie pomorskie.
eu powstała w tym celu specjalna 
zakładka Stypendyści Marszałka 
Województwa Pomorskiego.

Budżet pierwszego naboru wynosił 
400 tys. zł – wpłynęło 306 wnio-
sków złożonych przez 299 wniosko-
dawców. Przyznano 104 stypendia – 
ich średnia wysokość wyniosła 3846 
zł, najwyższa przyznana kwota to 7 
tys. zł, najniższa – 2 tys. zł. Podczas 
drugiego naboru do podziału było 
650 tys. zł – 518 wnioskodawców 
złożyło 524 wniosków. Przyznano 
142 stypendia (średnia wysokość to 
4578 zł), najniższe wynosi 1500 zł, 
a najwyższe – 5 tys. zł.
Najwięcej wniosków złożyli muzycy 
– 172 (przyznano 35 dofinansowań, 
20 proc. skuteczności) i twórcy 
działający na polu sztuk wizualnych 
– 118 (41 dofinansowań, 35 proc. 
skuteczności). Najmniej wniosków 
wpłynęło w kategorii taniec – tylko 
3, ale tu skuteczność wynosi 33 

proc. (jeden twórca otrzymał 
dofinansowanie). Najbardziej 
skuteczni byli rzeźbiarze – złożono 
11 wniosków, 8 otrzymało dofinan-
sowanie, co daje 73-procentową 
skuteczność. Najmniej wniosków, bo 
tylko 3, złożyli tancerze – przyznano 
jedno dofinasowanie, ale to daje 33-
procentową skuteczność.
Z powiatu puckiego stypendia 
otrzymają: Kamila Kuik, Puck – 
projekt „Patrząc w oczy rybaczki”; 
Szymon Jachimek, Mosty, projekt 
„Opracowanie koncepcji oraz 
napisanie scenariusza do spektaklu 
„Dotknij” (tytuł roboczy) – monodra-
mu Magdaleny Bochan-Jachimek”; 
Mira Urbaniak, Hel, projekt „Osobi-
sty Poczet Ludzi Morza” –audiobook 
w internecie i na płytach CD”. 
/raf/

rekordowe styPendia twórCze od marszałka województwa Przyznane
Pomorze | Ponad milion złotych marszałek województwa pomorskiego przeznaczył w 2020 roku dla pomorskich twórców.



nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697

RÓŻNE

sPrzedam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

remonty kafelkowane, cekolowanie, 
malowanie, itp., przystępne ceny, tel. 
667 023 678

lodówkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

sPrzedam stół, ławę szwedzką 
rozkładaną, express do kawy firmy 
braun, żelazko tefal - nowe, szynkowar 
- nowy, szybkowar 2 szt., tor samocho-
dowy dla dzieci w wieku od 10 lat (au-
todracha) tel. 576 204 945

sPrzedam drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

sPrzedam chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

sPrzedam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

sPrzedam materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 
W, nowa, tel. 502 647 767

sPrzedam szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, bar-
dzo tanio, tel. 517 782 024

sPrzedam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

NIERUCHOMOŚCI

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

skuP mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzedam

skoda 105S, 39 lat, motor: 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2222 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

jawa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os. ,far-
big blau-zitrone, cena 3667 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., far-
big Black/Blue, cena 1006 zł, po kolizji, 
Tczew, tel. 574 797 077

OGŁOSZENIA

EDUKACJA

Porady z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłownie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

Profesjonalna fotografia okolicz-

WYKaZ KaTeGORII:

na nr 79567 (9 zł + VaT)

TOWaRZYSKIe: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

SZUKaM PRaCY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VaT)

NIeRUCHOMOŚCI 
SPRZeDaM:

EXP.NSP.

NIeRUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIeRUCHOMOŚCI 
ZaMIeNIĘ:

EXP.NZA.

NIeRUCHOMOŚCI DO 
WYNaJĘCIa:

EXP.NDW.

NIeRUCHOMOŚCI 
POSZUKUJĘ WYNaJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYZaCJa 
SPRZeDaM:

EXP.MSP.

MOTORYZaCJa KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZaCJa INNe: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

SPRZĘT eleKTRONICZNY 
KOMPUTeRY:

EXP.SKO.

SPRZĘT eleKTRONICZNY 
TeleFONY:

EXP.STE.

SPRZĘT eleKTRONICZNY 
INNe:

EXP.SIN.

RÓŻNe: EXP.ROZ.
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9. kolejka, sob. 11.00, 19.09.2020 r., Kosakowo: 
SZTORM KOSAKOWO – ORLĘTA REDA 3:1 
(1:0); 1:0 D.Muszyński (20.), 1:1 K.Idzi (73.), 2:1 
E.Kwaśniak (78.), 3:1 M.Zelewski (90.).

Sztorm: Marek Stefanowski – Maciej Zelewski, 
Piotr Sobczyński, Dorian Nikelski (71. Cezary 

Taube), Damian Gierczak (35. Dawid Bejer), 
Maciej Zwoliński (65. Erwin Kwaśniak), Dawid 
Muszyński, Mateusz Klecha, Michał Frankow-
ski, Kamil Kaczmarek, Oskar Bugajewski.

Orlęta: Damian Sawicki – Bartłomiej Trocki, 
Tomasz Stępień, Karol Pionk, Sebastian Meina, 

Krzysztof Idzi, Jarosław Gołdyn (46. Daniel Si-
kora), Robert Chałaszczyk, Marcin Oliwa, Mi-
chał Kajak, Karol Byra.

ż.k. (Sztorm): D.Nikelski, E.Kwaśniak;
ż.k. (Orlęta): S.Meina, J.Gołdyn.
W niedzielę, w derbach gminnych, rezer-

wy Sztormu pokonały 4:1 drużynę Lidera 
Dębogórze.

7. kolejka, niedz. 11.00, 20.09.2020 r., Ko-
sakowo: SZTORM II KOSAKOWO – LIDER 
DĘBOGÓRZE 4:1 (2:1); 1:0 J.Pieprzyk (13.), 1:1 
M.Zięba (27.), 2:1 C.Taube (37.), 3:1 K.Kapu-
ściński (57.), 4:1 J.Pieprzyk (75.)

Sztorm II: Marek Stefanowski – Patryk Cza-
browski, Maciej Filip (69. Paweł Cuprych), 
Łukasz Godlewski, Jan Grzybek (46. Mateusz 
Knapek), Kacper Kapuściński (75. Dawid Kale-
ta), Erwin Kwaśniak (81. Jakub Pobłocki), Jacek 
Pieprzyk (83. Maciej Śmiejkowski), Albert Sił-
kowski, Radosław Styn, Cezary Taube.

Lider: Paweł Szypuła – Oskar Wojciechow-
ski (65. Marcel Rzodkiewicz), Dawid Rogacki, 
Krzysztof Grablowski (79. Artur Eliasz), Adrian 
Stec (71. Jakub Olbromski), Damian Walecz-
kowski, Michał Zięba, Dawid Parchem, Seba-
stian Petke (13. Maciej Płoskowicz), Emil Śliw-
ka, Artur Terpiłowski.

ż.k. (Sztorm II): –
ż.k. (Lider): A.Terpiłowski, M.Płoskowicz.

Zwycięstwa w meczach 
w V lidze i B-Klasie
PIŁKA NOŻNA | Pierwszy zespół Sztormu w sobotnim meczu ligowym pokonał 3:1 Orlęta Reda. Ty-
dzień wcześniej, po remisie 1:1 i rzutach karnych 4:2 – Sztorm wyeliminował Orlęta z Pucharu Polski.

Sztafeta mieszana Samorządowcy Kosakowo zajęła 6. 
miejsce w prestiżowych zawodach Enea Ironman Gdynia 
2020, które odbywały się 5 września bieżącego roku. 
Enea Ironman 70.3 Gdynia to jedne z największych za-
wodów triathlonowych w Europie Środkowo – Wschod-
niej. W zawodach startuje co roku około 4 tysięcy 
sportowców z kilkudziesięciu krajów świata.
Gminę Kosakowo na dystansie SPRINT reprezentowali: 
Anna Padée, Radna Powiatu Puckiego pływanie 750 
metrów; Adam Fajks, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo, jazda na rowerze 20 km; Andrzej Śliwiński, 
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo bieg 5 km. 
Łączny czas naszych Reprezentantów to: 01:17:36, co 
pozwoliło na zajęcie 6 miejsca wśród sztafet miesza-
nych oraz 15 miejsca w klasyfikacji generalnej, wśród 
wszystkich 84 sztafet.
Gratulujemy Samorządowcom  i życzymy wielu sukce-
sów w kolejnych rywalizacjach sportowych!
/raf/

doskonały wynik 
samorządowCów
gm. kosakowo | samorządowcy z kosakowa dotarli 
do mety na 6. miejscu w enea ironman gdynia. 

fot. UG Kosakowo
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