


Posesja Posesja CzeliCzelińńskichskich przy ulicy Chrzanowskiego 2. przy ulicy Chrzanowskiego 2. 
MieMieśściciłła sia sięę tam karczma. (Rok 1935.)  Dom zostatam karczma. (Rok 1935.)  Dom zostałł

spalony podczas nalotu w czasie II Wojny spalony podczas nalotu w czasie II Wojny ŚŚwiatowej..wiatowej..



Dom PaDom Pańństwa stwa śśelewskich. Wybudowany w 1911 roku. elewskich. Wybudowany w 1911 roku. 
Przed wojnPrzed wojnąą znajdowaznajdowałła sia sięę tam restauracja i sklep. Po tam restauracja i sklep. Po 

wojnie sklep, a pwojnie sklep, a póóźźniej fryzjer.niej fryzjer.



KoKośścicióółł i plebania w Kosakowie w 1939r. Koi plebania w Kosakowie w 1939r. Kośścicióółł ten w ten w 
czasie II Wojny czasie II Wojny ŚŚwiatowej zostawiatowej zostałł wyburzony.wyburzony.



Mleczarnia Kosakowo w roku 1935. ZnajdowaMleczarnia Kosakowo w roku 1935. Znajdowałła sia sięę ona ona 
naprzeciw naprzeciw dzisiajszegodzisiajszego posterunku policji. Zostaposterunku policji. Zostałła a 
zburzona w czasie wojny. Po wojnie w tym miejscu zburzona w czasie wojny. Po wojnie w tym miejscu 

wybudowano zlewnie mleka.wybudowano zlewnie mleka.



KorowKorowóód dod doŜŜynkowy po II Wojnie ynkowy po II Wojnie ŚŚwiatowej.wiatowej.



Ulica Chrzanowskiego na wysokoUlica Chrzanowskiego na wysokośści posesji paci posesji pańństwa stwa 
PienczkePienczke przed II Wojnprzed II Wojnąą ŚŚwiatowwiatowąą..



WWóóz mleczarni Kosakowo zdz mleczarni Kosakowo zdąŜąŜa do Kosakowa. Zdja do Kosakowa. Zdjęęcie cie 
zrobione przed wojnzrobione przed wojnąą na wysokona wysokośści mci młłyna yna KeinaKeina

(widoczny na drugim planie).(widoczny na drugim planie).



KsiKsiąądz Mokwa pod dz Mokwa pod 
koniec lat 50. Kokoniec lat 50. Kośścicióółłek ek 
jak widajak widaćć jest jeszcze jest jeszcze 

drewniany. drewniany. 
Wymurowany dopiero Wymurowany dopiero 

przez ksiprzez księędza dza 
Kaszubowskiego.Kaszubowskiego.



KsiKsiąądz proboszcz dz proboszcz 
Franciszek Franciszek 

Kaszubowski. Kaszubowski. 
odprawia Mszodprawia Mszęę ŚŚw. w w. w 

kokośścicióółłku w ku w 
Kosakowie.Kosakowie.



ZdjZdjęęcie parafian przed Kocie parafian przed Kośściociołłem w Kosakowie w roku em w Kosakowie w roku 
1966.1966.



DoDoŜŜynki w 1975 roku w Kosakowie.ynki w 1975 roku w Kosakowie.





UrzUrząąd Gminy i Stanu Cywilnego w czasach d Gminy i Stanu Cywilnego w czasach PRLuPRLu..



Lata 70. Widok na restauracje KaszubskLata 70. Widok na restauracje Kaszubskąą, Urz, Urząąd Gminy d Gminy 
i posterunek Policji.i posterunek Policji.



Pomnik przy UrzPomnik przy Urzęędzie Gminy w latach 60.dzie Gminy w latach 60.



Przeniesienie Przeniesienie 
pomnika w latach pomnika w latach 
70. z placu obok 70. z placu obok 
UrzUrzęędu Gminy na du Gminy na 
miejsce, w ktmiejsce, w któórym rym 

stoi dzisiajstoi dzisiaj.  .  



Klasa I z kierownikiem SzkoKlasa I z kierownikiem Szkołły Podstawowej w y Podstawowej w 
PierwoszyniePierwoszynie –– Nadolskim JNadolskim Jóózefem.zefem.



Klasa I , II, III, IV i V SzkoKlasa I , II, III, IV i V Szkołły Podstawowej w y Podstawowej w 
PierwoszyniePierwoszynie w roku 1958. U gw roku 1958. U góóry kierownik Jry kierownik Jóózef zef 

Nadolski i nauczycielka RNadolski i nauczycielka RóóŜŜa a MichrowskaMichrowska



Matka Boska CzMatka Boska Częęstochowska nawiedza Kosakowo w stochowska nawiedza Kosakowo w 
roku 1989.roku 1989.



Widok na plac przy UrzWidok na plac przy Urzęędzie Gminy w latach 90. dzie Gminy w latach 90. 
Dobudowywane nowe pawilony handlowe.Dobudowywane nowe pawilony handlowe.



Plebania Parafii Plebania Parafii pwpw. . ŚŚw. Antoniego w Kosakowie w. Antoniego w Kosakowie 
podczas remontu. Rok 2000.podczas remontu. Rok 2000.



WyWyśświwięęcenie boiska w Kosakowie. Rok 2000.cenie boiska w Kosakowie. Rok 2000.



Otwarcie i poOtwarcie i pośświwięęcenie boiska w Kosakowie. Rok 2000.cenie boiska w Kosakowie. Rok 2000.
Pierwsza bramka strzelona na nowym boisku przez ks. Pierwsza bramka strzelona na nowym boisku przez ks. 

Proboszcza parafii w Kosakowie Proboszcza parafii w Kosakowie –– Jana Grzelaka.Jana Grzelaka.



Dalsza czDalsza częśćęść uroczystouroczystośści otwarcia boiska.ci otwarcia boiska.



Pielgrzymka parafian do Lichenia. Rok 2000. Pielgrzymka parafian do Lichenia. Rok 2000. 



DoDoŜŜynki w 2003 roku w Kosakowie.ynki w 2003 roku w Kosakowie.



W korowodzie doW korowodzie doŜŜynkowym znajduje siynkowym znajduje sięę teteŜŜ rróówniewnieŜŜ
wioska Kosakowo.wioska Kosakowo.



WyWyśświwięęcenie odnowionej ulicy Nad Stawem przez cenie odnowionej ulicy Nad Stawem przez 
ksiksięędza proboszcza w 2004 roku.dza proboszcza w 2004 roku.



Kosakowo dzisiajKosakowo dzisiaj
� Jest wioską mającą dzisiaj ponad 700 mieszkańców 

� Powierzchnia geodezyjna wsi Kosakowo wynosi 473 ha.

� Na terenie naszej wsi zarejestrowanych jest ponad 60 
podmiotów gospodarczych

� Znajduje się w niej m.in. Kościół, 2 cmentarze Urząd 
Gminy, posterunek Policji, poczta, odział B.S. Rumia i 
przechodnia lekarska

� W naszej wiosce mieszka najstarsza mieszkanka gminy 
mająca 100 lat. 

Zapraszamy na dalszy ciZapraszamy na dalszy ciąąg pokazu g pokazu 
prezentujprezentująący ulice Kosakowacy ulice Kosakowa


