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RADA GMINY KOSAKOWO

Radny Gminy Kosakowo – Adam Fajks zanotował swój 
życiowy sukces w  sportowej karierze. Podczas ostatnich 
Mistrzostw Polski AGE GROUP w  Triathlonie, rozgrywanych 
w  Białymstoku (18 sierpnia) na olimpijskim dystansie, pan 
Adam zdobył wicemistrzowski tytuł w kategorii M-45. 

Taki sukces warto docenić, ponieważ zawodnicy podczas 
Mistrzostw Polski zmagali się z  trasą na dystansach: 1,5 ki-
lometra w wodzie, 40 kilometrów na rowerze i 10 kilometrów 
biegu na linię mety. Łączny czas Adama Fajksa – 2:16:06, przy-
niósł mu tytuł wicemistrza Polski w kat. M-45.

Gratulujemy i życzymy kolejnych tak znakomitych osiągnięć!
Więcej na temat sportowych – i nie tylko sportowych – pa-

sji radnego, przeczytać można na ostatniej stronie Biuletynu, 
w ramach cyklu „Są takie miejsca, są tacy ludzie”. 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, od 2 wrze-
śnia, na liniach autobusowych linii 105 i  165, w dni powsze-
dnie uruchomione zostają dodatkowe kursy. 
na linii 105:
•	 o godz.	5.54	z Mechelinek	przez	osiedle	Złote	Piaski	do	Gdyni;
•	 o godz.	19.15	z Gdyni	Redłowa	do	Mechelinek	przez	osiedle	

Złote	Piaski	(przyjazd	do	Mechelinek	o godz.	20.17);
•	 o  godz.	 20.25	 z  Mechelinek	 do	 Pogórza	 Górnego	 (jest	 to	

kurs	zjazdowy	linii	770).

Adam Fajks na podium Mistrzostw Polski AGE GROUP w Triathlonie

Uwaga! – będzie więcej kursów na liniach 105 i 165

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH – wrzesień 2019
Informujemy,	że	w m-cu	wrześniu	(jak	w poprzednich	latach)	odbędą	się	we	wszystkich	sołectwach	zebrania	wiejskie,	

których głównym tematem będzie rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Pieniądze z funduszu so-
łeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego so-
łectwa, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.:
•	zbudować	lub	wyremontować	plac	zabaw	dla	dzieci;	•	naprawić	chodniki;	•	zadbać	o porządek	we	wsi	(np.	postawić	kosze	
na	śmieci);	•	posadzić	drzewa,	krzewy;	•	wyremontować	wiatę	przystankową

to, przykładowo, na ten właśnie cel mogą przeznaczyć te pieniądze. To co dane sołectwo może faktycznie zrobić, zależy 
od wysokości środków finansowych, które są w jego dyspozycji. Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc 
wykonanie	konkretnych	zadań	–	w tym	m.in.	poprzez	własną	pracę	(społeczną).

Nazwa Sołectwa Data Zebrania 
Wiejskiego

Godzina  
Zebrania Miejsce zebrania

Suchy Dwór 09.09. 19.00 Świetlica wiejska w Suchym Dworze, ul. Chryzostoma Paska

Pogórze 10.09. 19.00 Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Rewa 11.09. 19.00 Pensjonat	Rewa	w Rewie,	ul.	Morska	45

Pierwoszyno 12.09. 19.00 Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie

Kazimierz 13.09. 19.00 Świetlica wiejska w Kazimierzu

Kosakowo 16.09. 19.00 Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo Kosakowo, ul. Fiołkowa 2

Dębogórze  
Wybudowanie

17.09. 19.00 Świetlica wiejska w Dębogórzu Wybudowaniu

Mosty 18.09. 19.00 Szkoła Podstawowa w Mostach

Mechelinki 19.09. 19.00 Świetlica wiejska w Mechelinkach

Dębogórze 20.09. 19.00 Dom Kaszubski w Dębogórzu

Ponadto, w dni nauki szkolnej uruchomione zostają dodat-
kowe	kursy	linii	105	przez	osiedle	Złote	Piaski,	w kierunku	Me-
chelinek o godz. 9.15, 10.15 i 11.15.

Z dniem	2	września	uruchomiony	zostaje	także	dodatkowy	
kurs linii 165 z Dębogórza Słonecznikowej do Pogórza Górne-
go o godz. 6.39. Ponadto, kursy linii 165 z Chyloni do Kazimie-
rza	o godz.	7.04	oraz	Kazimierza	do	Gdyni	o godz.	7.34	zostają	
przyspieszone o 5 minut.

Szczegóły można znaleźć na stronie www.zkmgdynia.pl
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OGŁOSZENIE
O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018, poz.1945 ze zm.), 

Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmi-

na Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska i Przepiórczej – na podstawie uchwały Nr XIV/93/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z dnia 23 maja 2019 r.

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Pogórze gmina Kosakowo, na 
zachód od ulicy Szkolnej – na podstawie uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 maja 2019 r. 
Zainteresowane	osoby,	organy	oraz	jednostki	organizacyjne	mogą	zgłaszać	wnioski	do	w/w projektów	planów	w termi-

nie do dnia 23.09.2019 r.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, lub osobiście w Biurze Obsługi 

Klienta z podaniem nazwy wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z  dnia 3 października 2008  r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2018, 
poz. 2081 ze zm.) 

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektów planów w celu przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w ter-
minie do dnia 23.09.2019 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 
ustanie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elek-
tronicznym	(adres	e-mail:	planowanie@kosakowo.pl)

Zgodnie	z art. 41	w/w ustawy	uwagi	i wnioski	złożone	po	upływie	terminu	określonego	w ogłoszeniu,	pozostaną	bez	rozpatrzenia.
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicz-

nej Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl
Wójt Gminy Kosakowo

Marcin Majek 

Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 7 sierpnia 2019 r. 

Wyliczenie funduszu sołeckiego na 2020 r.
Sołectwo Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach

wg ewidencji ludności stan na 30.06.2019 r.
Fundusz sołecki obliczony 

wg wzoru

Dębogórze 1.668 53.999

Dębogórze Wybudowanie 268 25.271

Kazimierz 372 30.887

Kosakowo 1.806 53.999

Pierwoszyno 1.049 53.999

Mosty 2.824 53.999

Mechelinki 370 30.778

Rewa 927 53.999

Pogórze 3.747 53.999

Suchy Dwór 1.512 53.999

 Razem 14.543 464.929

Określenie kwoty bazowej funduszu sołeckiego na rok 2020
wykonanie dochodów bieżących gminy za rok 2018

Kwota bazowa = -------------------------------------------------------------------
liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2018 r. (wg GUS)

KB = 80.188.103,86 : 14.850 = 5.399,87
(dziesięciokrotność KB =53.999)
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OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW 
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Stosownie	do	przepisów	art.	17	pkt	9	i 11	ustawy	z dnia	27	marca	2003 r.	o planowaniu	i zagospodarowaniu	przestrzennym	
(t.j.	Dz.	U.	z 2018r.,	poz.	1945	ze	zm.),	w wykonaniu	uchwały	Rady	Gminy	Kosakowo	Nr	LI/135/2018	Rady	Gminy	Kosakowo	
z dnia	8	lutego	2018	roku	oraz	uchwały	Nr	XXXI/79/2016	Rady	Gminy	Kosakowo	z dnia	3	listopada	2016	roku.	

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
•	 części	obrębu	Pogórze	w gminie	Kosakowo	w rejonie	ulicy	Derdowskiego,
•	 części	obrębu	Kosakowo,	rejon	ulicy	Żeromskiego	i Derdowskiego	(wyłożenie	drugie).	

Projekty planów udostępnione będą wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko i  uzasadnieniem w  dniach od 
10.09.2019 r. do 08.10.2019 r.	w siedzibie	Urzędu	Gminy	Kosakowo,	ul.	Żeromskiego	69,	pokój	nr	258	(2	piętro),	w godzinach	
pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planu rozwiązaniami, odbędą się kolejno:
- dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze w gminie Kosakowo w re-

jonie ulicy Derdowskiego w dniu 17.09.2019 r. o godz. 16.00.
- dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ulicy Żeromskie-

go i Derdowskiego w dniu 19.09.2019 r. o godzinie 16.00.

Dyskusje	publiczne	odbędą	się	w sali	posiedzeń	Urzędu	Gminy	Kosakowo	(I piętro).	
Zgodnie	z art.18	ust.1	ww.	ustawy,	każdy	kto	kwestionuje	ustalenia	przyjęte	w projekcie	planu	miejscowego,	może	wnieść	

uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2019 r. 

Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach	oddziaływania	na	środowisko	 (t.j.Dz.	U.	 z 2018  r.,	poz.	2081	 ze	 zm.)	w związku	z prowadzonym	postępowaniem	
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów do publicznego wglądu 
można zapoznać się z ze zgromadzoną dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego	i Regionalnego	Dyrektora	Ochrony	Środowiska	w Gdańsku.

Zainteresowani	udziałem	w postępowaniu	w sprawie	strategicznej	oceny	oddziaływania	ww.	projektów	planów	na	środo-
wisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy 
Kosakowo na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: planowa-
nie@kosakowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowi-

sko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Pu-

blicznej Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl.
Wójt Gminy Kosakowo

Marcin Majek 

Wójt	gminy	Kosakowo	Marcin	Majek	i Medicorum	Centrum	Zdrowia
zapraszają mieszkańców gminy Kosakowo na bezpłatne badania profilaktyczne 

w kierunku wykrywania chorób nowotworowych u kobiet i mężczyzn

badanie cytologiczne w kierunku raka szyjki macicy dla kobiet
badanie w kierunku raka prostaty dla mężczyzn

Dowiedz się więcej https://www.facebook.com/medicorum.zdrowie/

Zarejestruj	się	od	16	września	2019	roku
Zadzwoń	791 414 019

Badania dla Pań odbędą się w dniach 24 września i 1 października.
Badania dla Panów odbędą się w dniach 23 i 30 września.
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LOKALE WYBORCZE
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 700 do 2100

Nr obwodu  
głosowania

Granice obwodu  
głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Mechelinki
Mosty

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach Hala Sportowa
ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty

Lokal	dostosowany	do	potrzeb	wyborców	niepełnosprawnych

2 Rewa Przedszkole w Rewie 
ul.	Koralowa	1	,	81-198	Rewa

3 Pierwoszyno
Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie

ul. Kaszubska 11, 81-198 Pierwoszyno
Lokal	dostosowany	do	potrzeb	wyborców	niepełnosprawnych

4 Kosakowo
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo

 ul. Fiołkowa 2 A, 81-198 Kosakowo
Lokal	dostosowany	do	potrzeb	wyborców	niepełnosprawnych

5
Dębogórze

Dębogórze-Wybudowanie
Kazimierz

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
ul. Pomorska 30, 81-198 Dębogórze

6 Pogórze
Szkoła Podstawowa w Pogórzu

ul. Szkolna 15, 81-198 Pogórze
Lokal	dostosowany	do	potrzeb	wyborców	niepełnosprawnych

7 Suchy Dwór Świetlica Sołecka w Suchym Dworze,
ul. Jana Chryzostoma Paska 6,  81-198 Suchy Dwór

Informacje dodatkowe
1.	 Zgłaszanie	przez	wyborców	niepełnosprawnych	zamiaru	głosowania	korespondencyjnego	w kraju,	należy	zgłaszać	do	Urzę-

du	Gminy	do	dnia	30	września	2019 r.	(poniedziałek)
2. Wyborca niepełnosprawny o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej 

w dniu	głosowania	kończy	75	lat	może	udzielić	pełnomocnictwa	do	głosowania.	Wniosek	o sporządzenie	aktu	pełnomocnic-
twa	do	głosowania	należy	złożyć	w Urzędzie	Gminy	do	dnia	4	października	2019	r.	(piątek).

3. Składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania do dnia 8 października 
(wtorek)

4. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są 
komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.

Informacje związane z udziałem w głosowaniu pod nr tel. 58 660 43 15, w sprawie spisu wyborców pod nr tel. 58  660 43 14.

w  sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
wszystkich komitetów wyborczych w  wyborach do Sejmu RP 
i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Zgodnie	z art.	 114	ustawy	z dnia	 	5	stycznia	2011  r.	 (Dz.	U.	
z 2011 r.	Nr	21	ze	zm.)	podaje	się	do	publicznej	wiadomości,	że	na	
obszarze Gminy Kosakowo wyznacza się następujące miejsca 
na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 
i  plakatów	komitetów	wyborczych	w wyborach	do	Sejmu	RP	
i Senatu	RP	zarządzonych	na	dzień	13	października	2019 r.	:	

1)	 na	 bezpłatne	 umieszczanie	 plakatów	 komitetów	 wybor-
czych wyznacza się   

gminne słupy ogłoszeniowe usytuowane w każdej wsi
2)	 miejsca	 przeznaczone	 na	 umieszczanie urzędowych ob-

wieszczeń wyborczych: 
gminne slupy ogłoszeniowe, tablica informacyjna w  Urzę-
dzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, strona Biuletynu 
Informacji Publicznej

Wójt Gminy
/-/  Marcin Majek

WYBORY do Sejmu RP i do Senatu RP – 13 października 2019 r.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kosakowo z dnia 20 sierpnia 2019 r.
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15 sierpnia br. przy okazji Festynu Kaszubskiego odbył się 
pokaz	Ratownictwa	Wodnego	i Pierwszej	Pomocy.	Pokaz	jest	
jednym z  elementów powstającego programu „Bezpieczna 
Gmina – Bezpieczny Mieszkaniec”. 

Scenariusz pokazu zakładał wywrócenie się pontonu i  2 
osoby	 w  wodzie.	 Akcje	 ratowniczą	 przeprowadził	 WOPR	 –	
z plaży oraz OSP Kosakowo – za pomocą motorówki z wody.

Po pokazie można było przećwiczyć udzielenie pierwszej 
pomocy	przedmedycznej.	Przy	użyciu	manekinów	QCPR,	ćwi-
czący mogli sprawdzić skuteczność prowadzonej resuscytacji 
i obserwować na ekranie efekty podejmowanych przez siebie 
działań. A to dzięki Stowarzyszeniu Morska Baza Szkoleniowa 
Mechelinki oraz OSP Kosakowo. Wolontariuszki PCK prezen-
towały udzielenie pierwszej pomocy noworodkowi. Nasi ra-
townicy	z pomorskiego	WOPR	rozdawali	 również	 tzw.	opaski	
SOS dla dzieci, na których można wpisać nr kontaktowy, dzię-
ki czemu w przypadku zagubienia się dziecka na plaży ułatwi 
jego odnalezienie.

Organizatorami poka-
zów byli: Wójt Gminy Ko-
sakowo, Ochotnicza Straż 
Pożarna w  Kosakowie, 
pomorski	 WOPR,	 Stowa-
rzyszenie Morska Baza 
Szkoleniowa Mechelinki 
oraz PCK.

Inicjatorem i  współor-
ganizatorem wydarzenia 
był	 Radny	 Gminy	 Kosako-
wo Michał Przysiecki.

Organizatorzy dzię-
kują wszystkim osobom, 
które wzięły aktywny 
udział w  zajęciach, po-
nieważ każda z Nich może 
uratować komuś życie!!

Krajobraz wokół budowy szkoły w  Pogórzu zmienia się 
praktycznie z  tygodnia na tydzień. Niebawem zakończy się 
budowa dwóch pierwszych kondygnacji nowego budynku, 
pracownicy już przygotowują materiały budowlane, z  któ-
rych powstanie trzecia, ostatnia kondygnacja. 

Prace przy budowie bosmanatu w Rewie dobiegają koń-
ca, a świadczy o tym coraz bardziej okazała elewacja. Rów-
nolegle, wewnątrz budynku toczą się zawansowane prace 
wykończeniowe, które zapewnią komfortowe warunki dla 
żeglarzy – do szkoleń, odpoczynku po regatach czy integra-
cji środowiska związanego z morzem. 

Pilnując porządku prac budowlanych, ostatnim etapem ro-
bót będzie zagospodarowanie terenu wokół bosmanatu, który 
swoją estetyką ucieszy oko mieszkańców i turystów odwie-
dzających naszą gminę. Jeszcze tej jesieni zobaczymy bos-
manat	w	Rewie	w	całej	okazałości.

Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie 

Budowa szkoły w Pogórzu idzie zgodnie z planem

Budowa bosmanatu w Rewie na ostatniej prostej

Nad drugim piętrem, jeszcze tej jesieni, pojawi się zada-
szenie, a to będzie znak, że tzw. „stan surowy” został wykona-
ny zgodnie z  planem. Wykonawca już niedługo zacznie także 
montować pierwsze okna w ukończonych częściach budynku, 
pojawimy się tam z aparatem, aby uwiecznić także tę ważną 
chwilę i podzielić się nią z mieszkańcami gminy.

atrakcyjności walorów 
dziedzictwa przyrod-
niczego współfinanso-
wanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju 
Regionalnego: „Rozwój 
oferty turystyki wod-
nej w obszarze Pętli 
Żuławskiej i Zatoki 
Gdańskiej w miejsco-
wości Rewa, Gmina Ko-
sakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu”.

Koszt wykonania to blisko 1,5 mln zł, natomiast koszt dofi-
nansowania na całość projektu to 1 407 432,95 zł.

Pokaz ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy
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15 sierpnia punktualnie o  godzinie 13.30 Orkiestra Dęta 
Gminy Kosakowo dała sygnał do rozpoczęcia XXIII Festynu 
Kaszubskiego w  Rewie, zorganizowanego przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze-Kosakowo, Wójta 
Gminy Kosakowo, przy współudziale ze Starostwem Puckim 
oraz Kosakowskim Centrum Kultury. Pierwszym akcentem 
kaszubskiego święta był uroczysty przemarsz ulicą Morską. 

Mszę świętą z  homilią w  oficjalnym – kaszubskim języku, 
odprawił ksiądz kanonik Jan Grzelak w koncelebrze z kapłana-
mi naszej gminy. Tuż po nabożeństwie, wójt gminy Kosakowo 
Marcin Majek wraz z wicewójtem Marcinem Kopitzkim, złożyli 
na ręce księdza kanonika Jana Grzelaka życzenia z okazji ob-
chodów dwudziestolecia Parafii pw. św. Antoniego Padew-
skiego w Kosakowie i XX jubileuszu probostwa. Uroczystości 
kościelne zwieńczyło poświęcenie ziół i  kwiatów, po czym 
wójtowie	 i  przewodniczący	 Rady	 Gminy	 zaprosili	 wszystkich	
zebranych do zabawy. 

Obchodzone już po raz XXIII 
wielkie święto kultury kaszubskiej 
w  Rewie	 tradycyjnie	 zgromadziło	
wielu mieszkańców i  licznych tu-
rystów. Ucztą dla oka i  ucha były 
występów Kosakowian, Orkiestry 
Dętej Gminy Kosakowo, Dębogór-
skich Kwiatków, zespołów: Bando-
nia, Jantarki, P.O.L.S.K.A., Fliger 
oraz Basta. 

W przerwie między występami 
Danuta	Tocke,	prezes	Zrzeszenia	

15 sierpnia obchodziliśmy w gminie Kosakowo Święto Woj-
ska Polskiego, ustanowione z  okazji zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej, która odwróciła losy wojny polsko-bolszewickiej. 
Uroczystość patriotyczna odbyła się w  Kwaterze Żołnierzy 
Wojska Polskiego poległych w  wojnie obronnej w  1939 r. Po 
okolicznościowych przemowach i wspólnej modlitwie popro-
wadzonej przez ks. kanonika Jana Grzelaka, proboszcza para-
fii w Kosakowie, przy asyście warty honorowej wiązanki złoży-
li:	Wójt	Gminy	Kosakowo	Marcin	Majek,	Zastępca	Wójta	Marcin	
Kopitzki,	ks.	kanonik	Jan	Grzelak,	Przewodniczący	Rady	Gmi-
ny Kosakowo Andrzej Śliwiński, w imieniu Senatora Sławomi-

Wszystkich mieszkańców gminy zapraszamy na uroczystość upamiętniającą 80. rocznicę bohaterskiej obrony Kępy Oksywskiej.
19 września br. (czwartek), o godz. 11.00, przy obelisku w Mostach, odbędzie się uroczysty apel z honorową asystą wojska oraz 

zostanie odprawiona Msza święta polowa.

XXIII Festyn Kaszubski

Uroczystości patriotyczne 15 sierpnia
ra	Rybickiego	–	przedstawiciel	Biura	Senatorskiego	Grzegorz	
Kuleta,	delegacja	43.	Bazy	Lotnictwa	Morskiego	–	komandor	
Małgorzata Pol i  starszy chorąży sztabowy Piotr Skalski, Wi-
ceprzewodnicząca	 Rady	 Powiatu	 Puckiego	 Anna	 Wojtunik,	
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Józef Melzer, przedstawi-
ciele	Związku	Piłsudczyków	Rzeczypospolitej	Polskiej	–	m.in.	
prezes oddziału kaszubskiego Kosakowo Władysław Paciuch. 
W obchodach	uczestniczył	również	poczet	sztandarowy	Rady	
Gminy Kosakowo. Na zakończenie uroczystości Wójt podzię-
kował wszystkim za obecność, złożył życzenia i gratulacje żoł-
nierzom.

Kaszubsko – Pomorskiego oddział Dębogórze – Kosakowo, za-
prosiła	na	scenę	Kaszubów	z 	Kanady.	Goszcząca	w Rewie	pani	
Rosi	Brotton,	której	dziadkowie	pochodzili	z Lipusza,	z niezwy-
kłym zainteresowaniem przyglądała się atmosferze ludycznej 
zabawy, przekonując się również, że „Kaszuby są i na Nordzie”.

Niemniej jednak festyn kaszubski to nie tylko muzyka, ale 
– jak zawsze – prawdziwa rozkosz dla podniebienia oraz liczne 
konkursy. Przez cały czas delektować się można było przysma-
kami regionalnej kuchni, zmierzyć swoje siły w konkursie rzutu 
głazem o  Puchar Stolema, a  także nauczyć się zasad pierw-
szej pomocy podczas pokazu ratownictwa wodnego. W trak-
cie imprezy trwała kwesta i licytacja na operację dla Wojtusia 
Kasprzyka	(dzięki	hojnym	darczyńcom	zebrano	4	tys.	złotych).	
Festyn zwieńczył efektowny pokaz fajerwerków.

Nasz	lokalny	oddział	ZKP	za	wspaniałą	współpracę	i organi-
zację XXIII Festynu Kaszubskiego serdecznie dziękuje wszyst-
kim członkom zrzeszenia i partnerom, a wiernej publiczności 
– za niezapomnianą atmosferę podczas corocznej imprezy. 



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 9/20198

Kosakowskie Centrum Kultury zaprasza na jedyny w swo-
im rodzaju koncert duetu gitarowego Woch&Guzik, 19 paź-
dziernika (sobota) o godz. 18, w Kosakowskim Centrum Kul-
tury w Pierwoszynie przy ul. Kaszubskiej 11.

Duet rozpoczął swoją działalność koncertową i konkursową 
w  2013 r. zdobywając wiele prestiżowych nagród i  wyróżnień 
w najważniejszych festiwalach i konkursach o randze światowej.

Koncertują nie tylko w Polsce ale i za granicą. Duet ma na 
swoim	koncie	występy	w Stanach	Zjednoczonych,	grając	mię-
dzy innymi w  słynnej nowojorskiej Carnegie Hall. W  zeszłym 
roku Woch& Guzik Duo odbyli trasę koncertową „Azja 2018”, 
występując między innymi w Pekinie, Bangkoku czy Hanoi.

Woch&Guzik	niedawno	wydali	płytę	One	Week	in	Rio.
We wrześniu tego roku Duet występuje na Warsaw Finger-

style Festival, a w październiku zagości na deskach sceny Ko-
sakowskiego Centrum Kultury.

Tegoroczne obchody Dni Gminy Kosakowo tradycyjnie 
miały wiele mocnych akcentów, a  najgłośniejsza była nie-
wątpliwie scena rockowa, która w sobotę (17 sierpnia) zgro-
madziła liczną publiczność na placu przy ul. Żeromskiego. 
Od wczesnego popołudnia, nieprzerwane występy lokalnych 
artystów rozgrzewały miłośników mocnych brzmień, gratką 
były dwa wieczorne koncerty, które zagrały ikony polskiego 
rocka – Golden Life i Kombi Sławomira Łosowskiego. 

Kilkugodzinny, plenerowy koncert Rockowo Kosakowo 
wzbudził ogromne zainteresowanie mieszkańców gminy Ko-
sakowo, a także wielu turystów wypoczywających na naszym 
terenie. Nie powinno to nikogo zaskoczyć, gdyż magnetyczne 
gwiazdy	polskiej	rockowej	sceny	–	Golden	Life	i Kombi	Sławo-
mira Łosowskiego mają wielu fanów, w każdym niemal wieku.

Na rozgrzewkę przed kulminacyjnym punktem sobotniego 
wieczoru na scenie wystąpiły lokalne zespoły i soliści. Duże 
brawa gromadzili Tayka ze swoją żywiołową muzyką, Access 
Denied charakteryzujący się ostrym, drapieżnym brzmie-
niem	oraz	Lady	Killer	ze	wspaniałym	połączeniem	hard	rocka	
z  glam. Wyjątkową niespodziankę sprawiła Orkiestra Dęta 
Gminy Kosakowo, która specjalnie na tą okazję zagrała roc-
kowe hity we wspaniałej aranżacji na instrumenty dęte.

Kiedy wieczorne niebo nad gminą Kosakowo powoli sza-

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Woch&Guzik Duo  
koncert w Kosakowskim Centrum Kultury

Kosakowo zagrało na rockowo!
rzało,	do	akcji	wkroczyły	prawdziwe	rockowe	legendy.	Ze	sceny	
rozbrzmiały największe hity w wykonaniu Golden Life – między 
innymi „Oprócz błękitnego nieba”, „Helikopter”, czy „Dobra, Do-
bra, Dobra”. Natomiast obchodzący 50-lecie scenicznej dzia-
łalności Kombi Sławomira Łosowskiego poderwał wszystkich 
do	zabawy	w rytm	najbardziej	znanych	utworów	–	„Nasze	Ran-
des-	 vus”,	 „Black	 &	White”	 i  „Za	 ciosem	 cios”.	 Nieśmiertelny	
hit „Słodkiego miłego życia” wraz z Kombi odśpiewali wszyscy 
zgromadzeni pod sceną. Dodatkową atrakcją, która towarzy-
szyła koncertowi zespołu Kombi był pokaz laserowy, wprowa-
dzając widownię w niepowtarzalny klimat.

Równolegle,	 obok	 rockowej	 sceny	 obywał	 się	 festyn	 ro-
dzinny z  wieloma atrakcjami dla każdego. Nie zabrakło ani-
macji dla dzieci. Wśród nich między innymi muzyczny warsz-
tat kreatywny z  tworzenia instrumentów. Atrakcją dla dzieci 
i dorosłych okazała się także wizyta motocyklistów na swoich 
wspaniałych, głośnych maszynach.

Nowością w trakcie imprezy koncertowej był namiot Bliżej 
Gwiazd. Tam można było spotkać się z gwiazdami wieczoru, po-
rozmawiać, zdobyć autograf, a nawet zrobić pamiątkowe selfie.

Sponsorami	 tej	 wyjątkowej	 muzycznej	 imprezy	 Rockowo	
Kosakowo 2019 był Gas Storage Poland, Stena Line - organi-
zator rejsów turystycznych do Szwecji, oraz Synexus.

Zapraszamy	na	koncert	wirtuozów	gitary.	Koncert	bileto-
wany. Bilety w cenie 20 zł dostępne na www.interticket.pl
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

Czytać można nie tylko w bibliotece. W lecie świetnym miej-
scem na relaks z książką jest plaża. Dlatego Kosakowska Bi-
blioteka oraz Projekt Edukacyjny Pajączek Łukasz w wakacje 
zapraszali swoich czytelników oraz wszystkich wczasowiczów 
do	udziału	w akcji	„Z książką	na	plaży”.	Można	nas	było	spotkać	
zarówno	w Rewie	jak	i Mechelinkach.	W naszym	plażowym	sta-
nowisku można było  poczytać w wygodnym leżaku lub wziąć 
udział w morskich warsztatach.

Już 5 października 2019 r. w murach naszej Bi-
blioteki	odbędzie	się	„Noc	Bibliotek”.	Zachę-
ceni sukcesem ubiegłorocznych edycji, po-
stanowiliśmy już po raz czwarty przyłączyć 
się do tej wspaniałej, ogólnopolskiej inicja-

tywy. Około 2000 bibliotek w  całej Polsce 
tego wieczoru czekać będzie na czytelników 

z niebanalnym programem i superatrakcjami, pod 
wspólnym hasłem „Znajdźmy wspólny język!”. Kosakowska 
książnica przygotowała na ten wyjątkowy wieczór moc atrak-
cji w postaci szalonych zabaw i quizów. Nie zabraknie niespo-
dzianek	i ciekawostek	wprost	ze	świata	książek.	Znajdzie	się	
także oczywiście coś dla miłośników planszówek.
Dzieci zapraszamy w godzinach 17.00 – 20.00. Młodzież i do-
rosłych będzie nam miło powitać w godzinach 20.00 – 00.00 
(a może	i dłużej?).
Nie	może	Was	zabraknąć!	Zapraszamy!

W okresie od 5 września do 2 października br. w Gminnej Bi-
bliotece gościć będzie wystawa malarska „Panorama Rumi”, 
na którą składają się prace stworzone przez członków Stowa-
rzyszenia Artystów „Pasjonat”. 
Ponadto przez cały wrzesień będzie można obejrzeć wystawę 
dawnych przyborów piśmienniczych, stanowiących prywat-
ną kolekcję mieszkańca Kosakowa.
Zachęcamy	do	oglądania.

Miło nam poinformować Państwa, 
że	 ukazał	 się	 nowy	 numer	 (15)	
rocznika społeczno-kulturalnego 
„Polska	 Gmina	 Kosakowo	 (gmina	
kaszubska)”.	Magazyn	do	nabycia	
w Bibliotece.Z książką na plaży

V Ogólnopolska „Noc Bibliotek”  
w Gminnej Bibliotece

Wystawy w Bibliotece Biblioteka wydała 
nowy numer  

rocznika „Polska 
Gmina Kosakowo”

Niekwestionowane gwiazdy z Zielonogórskiego Zagłębia 
Kabaretowego, które zagościły w niedzielę (18 sierpnia) do 
Pierwoszyna, zapełniły salę Kosakowskiego Centrum Kultu-
ry do ostatniego miejsca. Jurki i Made in China przez trzy go-
dziny bawiły widownię, która salwami śmiechu nagradzała 
artystów odgrywających najbardziej znane skecze. 

Wieczór kabaretowy w  Kosakowskim Centrum Kultury 
w  Pierwoszynie zorganizowany został w  ramach obchodów 
Dni Gminy Kosakowo. Spotkał się 
z  ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców, ponieważ w  tym 
roku	 gościliśmy	 kabarety	 z  Zielo-
nogórskiego	 Zagłębia	 Kabareto-
wego.	 Zespoły	 Jurki oraz Made 
in China, które znane są między 
innymi z telewizyjnych hitów „Dzię-
ki Bogu już weekend” czy „Kaba-
retony”, szczelnie zapełniły salę. 
Publiczność od pierwszej minuty 
występów, do ostatniego skeczu 

Kabaretowy wieczór w Kosakowskim Centrum Kultury
owacyjnie reagowała na żarty, przeplatane wielokrotnie nie-
powtarzalną kabaretową improwizacją, wciągającą do zaba-
wy wszystkich widzów. 

Zaproszenie	 zespołów	 kabaretowych	 do	 KCK	 w  Pierwo-
szynie okazało się strzałem w dziesiątkę. Artyści pozostawili 
kosakowską publiczność we wspaniałych nastrojach na cały 
niedzielny wieczór, który kończył cykl obchodów Dni Gminy 
Kosakowo.
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Z ŻYCIA SOŁECTW

DĘBOGÓRZE
Prawdziwą gratkę dla 

wielbicieli zabytkowych 
samochodów przygo-
tował sołtys Dębogó-
rza Józef Melzer wraz  
z  członkiem rady sołec-
kiej Sebastianem Dragą. 
Wystawa starych aut, 
ciągników używanych 
dawniej przez mieszkań-
ców oraz motocykli, zor-

ganizowana 11 sierpnia na boisku sołeckim w Dębogórzu, przy-
ciągnęła licznych amatorów motoryzacji. Poza historycznymi 
atrakcjami, dla wszystkich odwiedzających wystawę przewi-

dziano również smaczny poczęstunek przygotowany przez 
małżonkę sołtysa oraz członka rady sołeckiej Piotra Dymona. 

Z  kolei	 20	 lipca	 zorganizowane	 zostały	 kolejne	 Rodzinne 
Zawody Wędkarskie nad stawem w Dębogórzu. Wzięło w nich 
udział 33 wędkarzy. Warto podkreślić, że za wędki ochoczo 
chwycili również seniorzy. A komu tym razem najbardziej się 
poszczęściło?	 Klasyfikację	 generalną	 i  Puchar	 Wójta	 Gmi-
ny wygrała Maja Lipińska, drugie miejsce oraz Puchar Księ-
dza Proboszcza Jana Grzelaka padł łupem Dawida Stasiaka, 
a na najniższym stopniu podium uplasował się Michał Pliszka, 
zdobywając Puchar Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy 
Kosakowo. Na zawodach tradycyjnie nikt nie obszedł się sma-
kiem, gdyż dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody 
pocieszenia;	atmosfera	–	jak	zwykle	rewelacyjna,	okraszona	–	
jak zawsze – kulinarnymi rarytasami. Organizatorzy: Wójt Gmi-
ny Kosakowo Marcin Majek, ks. kanonik Jan Grzelak, Prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo Józef Melzer. 

I jeszcze zaproszenie. W dniach 21-22 września br. zachę-
camy do zwiedzania Wystawy poświęconej Obronie Wybrze-
ża w  1939 roku. Wystawę zobaczyć będzie można w  Domu 
Kaszubskim w Dębogórzu w godzinach: w sobotę 21 września 
od 13.00 do 19.00, w niedzielę 22 września od 11.00 do 19.00. 
Dodatkowo w sobotę od 16.00 do 18.00 zaplanowano specjalny 
program dla dzieci – spotkanie z historią ożywioną przy świe-
tlicy sołeckiej. Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo, sołtys 
Dębogórza, Sebastian Draga.

15 sierpnia obchodziliśmy 20-lecie erygowania Parafii 
pw. św. Antoniego Padewskiego w  Kosakowie. Ten uroczy-
sty dzień był jednocześnie świętem dla samego proboszcza 
Parafii – Księdza Kanonika Jana Grzelaka. W dwudziestolecie 
probostwa, za długoletnią posługę duszpasterską, mieszkań-
cy Kosakowa złożyli dostojnemu jubilatowi najserdeczniejsze 
życzenia. 

Ksiądz proboszcz otrzymał od mieszkańców pamiątkowe 
podziękowania oraz kwiaty. Wierni z Kosakowa ofiarowali swo-
jej Parafii również przepiękny kielich oraz patenę.

Dwudziestolecie  
Parafii w Kosakowie 

Podziękowania
Sołtys wsi Kazimierz Grzegorz Flatau dziękuje panu 

Adamowi Frądczak i pani Annie Ptach za aktywny udział 
i wymierny	wkład	pracy	na	rzecz	sołectwa.	Radzie	sołec-
kiej dziękuje za zaangażowanie przy organizacji Dnia Św. 
Marka i Nocy Sobótkowej.

Jednocześnie informuje mieszkańców, że sołectwo 
otrzymało ławki, które zostaną umieszczone przy obeli-
sku w Kazimierzu.
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Zawsze	marzyłeś	o tym,	by	nauczyć	się	grać	w brydża,	ale	
nie	miałeś	 dotychczas	 czasu,	 odwagi	 lub	możliwości?	 Teraz	
masz	okazję.	Kolejny	już	raz	Ministerstwo	Rodziny	Pracy	i Poli-
tyki Społecznej wspiera finansowo akcję Brydż 60+ w ramach 
programu	Aktywności	Społecznej	Osób	Starszych.	 Zachęca-
my wszystkich seniorów w  wieku 60+ z  gminy Kosakowo do 
zapisów na kurs brydża sportowego, współfinansowany przez 
Polski	 Związek	Brydża	Sportowego,	 który	odbędzie	w Domu	
Kultury	w Pierwoszynie	w drugiej	połowie	września	(dokładne	
terminy zostaną ustalone po zebraniu listy osób zaintereso-

W połowie sierpnia br. juniorzy Sztormu Kosakowo uczest-
niczyli w  obozie piłkarskim, prowadzonym przez angielskich 
trenerów West Bromwich Albion i Sztormu Kosakowo. Obóz 
odbywał się w dniach 15-18 sierpnia br. w Kosakowie na boisku 
przy	Złotych	Piaskach.

Juniorzy Sztormu podzieleni byli na trzy grupy treningowe 
(w sumie	niemal	70	osób),	podczas	których	brali	m.in.	udział	
w testach, w ramach programu „Soccer Profile”. Oceny umie-
jętności zawodników dokonywał sam założyciel „Soccer Pro-
file” – Stuart Monk. Tematy zajęć były dostosowane do wieku 
chłopców – było intensywnie i interesująco, a od samego po-
czątku wszystkim dopisywały dobre humory.

Przez	 całe	 lato	 na	 boisku	 przy	 Złotych	 Piaskach	w Kosa-
kowie trwały, cieszące się dużym powodzeniem wśród dzieci 
w  wieku 3-13 lat z  Gminy Kosakowo, bezpłatne zajęcia spor-
towe.	Zajęcia	prowadzone	przez	trenerów	Sztormu	Kosakowo	
obejmowały m.in. grę w piłkę nożną i kształtowanie cech mo-
torycznych.

wanych).	Zapisywać	się	mogą	również	osoby	młodsze,	ponie-
waż w przypadku dużej liczby zgłoszeń zorganizujemy szkole-
nie. Kurs prowadzić będzie znany instruktor Andrzej Burczyk. 
Zapisy	przyjmować	będzie	Referat	ds.	Sportu,	Turystyki	i Re-
kreacji Urzędu Gminy Kosakowo: sport@kosakowo.pl.

Kurs brydża dla seniorów

Sztorm Kosakowo
Obóz piłkarski West Bromwich Albion i Sztormu Kosakowo

Bezpłatne zajęcia piłkarskie 
przy Złotych Piaskach

SPORT
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W  dniach 22-23 czerwca br. na trzech płytach boisk przy 
Złotych	Piaskach	w Kosakowie	odbywał	się	turniej	piłki	nożnej	
roczników	2011,	2010	i 2006/07	–	Kosakowo Cup 2019. Patro-
nat nad turniejem objął Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, 
a organizatorem był GKS Sztorm Kosakowo.

W rozgrywkach wzięły udział 24 zespoły, w tym dwa z Gon-
neville-la-Mallet – naszej gminy partnerskiej we Francji. Go-
śćmi specjalnymi na turnieju byli: Tomasz Kuszczak – były 
bramkarz m.in. reprezentacji Polski i  Manchesteru United, 
Dave Lawrence – Dyrektor Sportowy West Bromwich Albion 
FC oraz Sławomir Pyrzyński	–	Dyrektor	Zarządzający	Concept	
4 Soccer Poland.

W sobotę	 (22.06.)	 rywalizację	 zakończył	 rocznik 2010 (U-
9):	z kompletem	zwycięstw	(15	pkt.)	turniej	wygrał	Sztorm I Ko-
sakowo,	na	II	miejscu	(12	pkt.)	znalazły	się	Kaszuby Połchowo, 
a na	III	(9	pkt.)	–	Błękitni Wejherowo. Dalsze miejsca zajęły: IV – 
Salos	Rumia	(6),	V	–	Sztorm	II	Kosakowo	(3),	VI	–	MFS	Gdynia	(0).

Rocznik 2011 (U-8):	rywalizował	w niedzielę	(23.06.):	bez	po-
rażki i tylko z jednym remisem turniej wygrała Jedynka I Reda 
(19	pkt.),	na	II	miejscu	znalazł	się	MFS Gdynia	(16	pkt.),	a na	III	–	
Sztorm I Kosakowo	(13	pkt.).	Na	dalszych	miejscach	uplasowały	
się:	IV	–	Piki	Gdańsk	(10),	V	–	Orkan	Rumia	(8),	VI	–	Jedynka	II	Reda	
(6),	VII	–	Wicher	Wierzchucino	(4),	VIII	–	Sztorm	II	Kosakowo	(3).

Przez	dwa	dni	(22-23.06.)	trwała	rywalizacja	drużyn	z rocz-
ników 2006/2007 (U-13). Turniej o włos wygrał GTS Pruszcz 
Gdański	 (23	pkt.),	drugi	Jaguar I  Gdańsk wywalczył tę samą 
liczbę punktów co zwycięzca, a III miejsce zdobył Sztorm I Ko-
sakowo	(18	pkt.).	Kolejne	pozycje	zajęły:	IV	–	Cap	de	Caux	I Gon-
neville-la-Mallet	(16),	V	–	Jaguar	II	Gdańsk	(14),	VI	–	Orkan	Rumia	
(13),	VII	–	Stomil	Olsztyn	(10),	VIII	–	Stolem	Gniewino	(8),	IX	–	Cap	
de	Caux	II	Gonneville-la-Mallet	(3),	X	–	Sztorm	II	Kosakowo	(0).

Pierwszego dnia turnieju przy płycie boiska gościli poli-
cjanci z  Pucka z  programem Bezpieczne Wakacje. Podczas 
spotkania mundurowi omówili zasady bezpieczeństwa i  za-
grożenia, jakie mogą zdarzyć się w  czasie wakacji, przypo-
mnieli wszystkim uczestnikom turnieju o  bezpieczeństwie 
podczas wakacji, zachowaniu nad akwenami wodnymi oraz 
zaprezentowali wyposażenie i pojazdy wykorzystywane w co-
dziennej służbie. Drugiego dnia przy boisku zawitali strażacy 
z kosakowskiej OSP.

Organizatorzy pragną podziękować Sponsorom, bez któ-
rych Turniej nie mógłby się odbyć: No10, sportbazar, Pomor-
ski Związek Piłki Nożnej, PEWiK Gdynia, Villa La-Nel w Rewie, 
Cukiernictwo Formella w Mostach, GT Sport – Pucharownia.
pl, Unisoft, Kwiaciarnia Strelicja w Gdyni, a także puckiej Po-
licji i OSP Kosakowo.

W  sobotę	 (10	 sierpnia)	 w  Skarszewach	 pierwszy	 ze-
spół Sztormu Kosakowo zainaugurował sezon 2019/2020,  
V ligi. Niestety, podobnie jak w  poprzednich latach zespół 
Wietcisy okazał się lepszy i  wygrał 3:1. W  drugiej kolejce, ty-
dzień później w  Kosakowie, Sztorm w  ostatniej minucie ura-
tował punkt z  Orłem Trąbki Wielkie, remisując spotkanie 1:1. 
Planowany grafik kolejnych meczów pierwszej drużyny na naj-
bliższe dni przedstawia się następująco:
•	7	września	(so),	16.00:	MKS	Władysławowo	–	Sztorm	Kosakowo;
•	14 września (so),	12.00:	Sztorm	Kosakowo	–	Zenit	Łęczyce;
•	21	września	(so),	16.00:	Orkan	Rumia	–	Sztorm	Kosakowo;
•	29	września	(n),	15.00:	Bałtyk	II	Gdynia	–	Sztorm	Kosakowo.

Szczegółowe	informacje	dotyczące	rozgrywek	(i nie	tylko)	
można znaleźć na nowej stronie Klubu: www.sztormkosako-
wo.com.pl

Rozgrywki V ligi – sezon 2019/2020

Nabór do GKS Sztormu Kosakowo 
Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo zaprasza na treningi piłkarskie – zapisy prowadzone są przez cały rok! 

Kontakt pod nr. telefonów: 608-272-212 lub 501-326-119. Więcej informacji na stronie: www.sztormkosakowo.com.pl 
oraz na facebooku: fb.com/SztormKosakowo

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej: Kosakowo Cup 2019
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W niedzielę (11 sierpnia) na boisku przy Złotych Piaskach 
w  Kosakowie odbyła się III runda Kosakowiak Cup 2019 
o  puchar Prezesa GKS Sztorm Kosakowo Antoniego Wicy. 
W  sierpniowej, letniej edycji turnieju, bezkonkurencyjna 
okazała się drużyna Dębogórza Wybudowania, która wygrała 
wszystkie mecze. 

Drugie miejsce zdobyła drużyna Sztormu II Kosakowo, 
w której wystąpili juniorzy z trenerem Adrianem Niewiadom-
skim w składzie, a trzecie – pierwszy zespół Sztormu Kosako-
wo, który nieoczekiwanie przegrał w półfinale, po rzutach kar-
nych z zespołem Sztormu II. Tuż za podium znalazła się ekipa 
Celstan Kosakowo.

Królem strzelców turnieju został Tomasz Lewańczyk (Dę-
bogórze	Wybudowanie)	 z  dorobkiem	 13	 bramek,	 do	 którego	

Cały	 sztab	 szkoleniowy	 UKS	 Lidera	 Dębogórze	 chciał-
by serdecznie podziękować rodzicom naszych zawodników 
za  zaufanie, którym  nas obdarzacie. Kolejne podziękowania 
kierujemy do  całej ekipy Polskiej Akademii Futbolu Sport 
Future Vfl Wolfsburg, za  sterami której  znajduje się Janusz 
Dajwlowski. Takie warunki, program zajęć, same zajęcia, 
wykłady, analizy czy  testy dla naszych zawodników to  dro-
dzy Państwo prawdziwy majstersztyk. Nasi zawodnicy i  ich 
rodzice są pełni zachwytu tego wszystkiego, co nam zapro-
ponowaliście	 przez  czas	 pobytu	 w  Radomsku.	 Serdecznie	
dziękujemy. Nie  tylko  z  ust zawodników, rodziców, ale  też 
i  naszych trenerskich płyną ciepłe wspomnienia obozowe. 
Czas obozu był wykorzystany do  maksimum: nie  tylko  same 
treningi ale wykłady, analizy i wspólne rozmowy sztabów tre-
nerskich – to  wszystko razem wzięte pozwoliło wypracować 

III runda Kosakowiak-Cup – puchar dla piłkarzy 
z Dębogórza Wybudowanie!

trafił	Puchar	Radnego	Gminy	Kosakowo	Michała	Przysieckie-
go. Najlepszy bramkarz turnieju – Michał Labuhn	 (Dębogórze	
Wybudowanie),	który	przez	cały	turniej	zachował	czyste	konto,	
otrzymał	 Puchar	 Przewodniczącego	 Rady	 Gminy	 Kosakowo	
Andrzeja Śliwińskiego.

Pamiątkowe puchary i statuetki wręczali: w imieniu Wójta 
Marcina Majek – Wicewójt Marcin Kopitzki, Prezes GKS Sztorm 
Kosakowo	Antoni	Wica,	Przewodniczący	Rady	Gminy	Andrzej	
Śliwiński	oraz	Radny	z Pogórza	Michał	Przysiecki.	Ostatnia	–	IV	
runda Kosakowiak Cup – odbędzie się pod koniec września br.

Organizatorzy – Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śli-
wiński, Radny Gminy Michał Przysiecki oraz gminny Referat ds. 
Sportu i Turystyki dziękują lokalnej firmie Celstan z Kosakowa 
za ufundowanie statuetek i pucharów dla zwycięzców. 

wspólną	 strategię	 współpracy.	 Zwieńczeniem	 tych	 działań	
jest podpisana umowa na  nowy sezon 2019/2020, o  współ-
pracy pomiędzy Polską Akademią Futbolu Sport Future Vfl 
Wolfsburg	a UKS	Lider	Dębogórze.	Dotychczasowa	współpra-
ca	zaowocowała	tym,	iż	dwóch	zawodników	Lidera	przecho-
dzi	do Znicza	Pruszków,	a jedna	zawodniczka	jedzie	na testy	
do  Bundesligi. Współpraca będzie opierała się na  pomocy 
szkoleniowej, skautingowej oraz promocji regionu. „Jesteśmy 
klubem, który ma kształcić, pomagać wychowywać i być dum-
nym z zawodników, którzy wyfruwają z gniazda Liderowego. 
Wychodzę z  inicjatywą do  młodych zawodników i  zawodni-
czek – sprawdź nas, wystarczy przyjść na jedno z wybranych 
zajęć i na pewno nie zawiedziesz się. Serdecznie zapraszam 
w nasze szeregi”	–	Andrzej	Zawadzki,	Prezes	Zarządu	UKS	Li-
der Dębogórze.

Obozowe podsumowanie UKS Lider Dębogórze
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Jak co roku, na początku sierpnia, w  Gminie Kosakowo 
odbywają się Regaty Sołeckie – sołectwa wystawiają swo-
ich najlepszych żeglarzy, w szranki sportowej rywalizacji na 
łodziach klasy Puck. W ósmej edycji imprezy 10 sierpnia br. 
na wodach Zatoki Puckiej w Mechelinkach wzięło udział 7 za-
łóg (sternik + od 2 do 4 osób). 

Ze	 względu	 na	 bardzo	 wymagające	 warunki	 –	 silny	 wiatr	
– został rozegrany tylko jeden wyścig, po którym zostali wyło-
nieni	 zwycięzcy.	 Bezkonkurencyjna	 okazała	 się	 załoga	 Rewy	
w  składzie: Krzysztof Stromski, Sławek Kukiełka, Tymoteusz 
Szornak. Na drugim miejscu uplasowała się ekipa Kosakowa: 
Jacek	 Ludwiczak,	 Aleksandra	 Dadak,	 Filip	 Frąckowiak,	 a  na	
najniższym stopniu podium stanęli reprezentanci Suchego 

Dworu:	 Maciej	 Twarowski,	 Milena	 Twarowska,	 Rafał	 Padzik.	
Pozostałe	załogi	zajęły	(ex	aequo)	czwarte	miejsce:	Sebastian	
Draga,	Piotr	Beker	(Dębogórze);	Andrzej	Hoszko,	Adam	Kujawa,	
Darek	Groszek	(Mechelinki);	Izydor	Trafalski,	Waldemar	Kaleta,	
Mateusz	 Kaleta	 (Pierwoszyno);	 Dominika	 Sturgulewska,	
Henryk	Kozłowski	 (Mosty).	Załoga	z Mechelinek wykazała się 
wspaniałą postawą fair play, ruszając na pomoc wywróco-
nej łódce załogi z  Mostów. Dekoracji osobiście dokonał Wójt 
Gminy Kosakowo Marcin Majek, wręczając dla najlepszych 
3 załóg pamiątkowe puchary, a  dla pozostałych dyplomy. Na 
wszystkich dzielnych żeglarzy czekał bigos wraz z  kiełbaską 
z  grilla. Organizatorami regat byli: Wójt Gminy Kosakowo, 
Sołectwo Mechelinki oraz Stowarzyszenie Port Mechelinki.

VIII Regaty Sołeckie

W  sobotę (27 lipca) na plaży w  Rewie odbył się kolej-
ny emocjonujący Turniej Siatkówki Plażowej. W  tym roku 
do rozgrywek przystąpiło osiem dwuosobowych drużyn, 
wśród których znaleźli się zarówno profesjonalni zawodni-
cy, jak i amatorzy tej dyscypliny. Drużyny rozgrywały mecze 
w dwóch grupach.

Puchar Wójta Gminy Kosakowo zdobyła para z  Gdyni – 
Aleksandra Jaszczuk i Łukasz Ilczuk, która w finale pokonała 
inną gdyńską parę – Anna Szufladowicz oraz Paweł Grego-
rek.	W meczu	o III	miejsce	Tomasz	Zarówny	i Marcin	Juszczak	
(Gdynia)	pokonali	Macieja	Skowrońskiego	oraz	Tomasza	Derę	
z Kosakowa i Gdyni.  Drużyny które zdobyły 2 i 3 miejsca otrzy-
mały efektowne trofea. 

Kolejne	miejsca	zajęli:	Rebeka	Soós	i Maciej	Budzisz,	Kinga	
Gużyńska	i Nicole	Rogalska,	Dominika	Bagan	i Bartosz	Perski	
oraz Kamil Nagórski z Krzysztofem Słowińskim.

Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Kosakowo Marcin 
Majek. Dla trzech najlepszych zespołów ufundowane zostały 
nagrody rzeczowe oraz medale. Pozostałym drużynom wrę-
czono nagrody pocieszenia. Wszystkim zawodnikom w czasie 
turnieju zapewniono wodę. Imprezę przygotował i poprowadził 
z ramienia Wójta Gminy Kosakowo pan Grzegorz Braszka spe-
cjalista ds. sportu.

Turniej Siatkówki Plażowej
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I Zawody Strongman 
w Kosakowie 

Jeżeli chcesz przekonać się na własne oczy do czego 
zdolni są prawdziwi siłacze, już dziś zaplanuj wizytę na 
I Zawodach Strongman o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. 
Współczesnym gladiatorom sportów siłowych przerzu-
cającym herkulesowe ciężary kibicować można będzie 
21 września (sobota) na placu przy Centrum Sportowym 
w Kosakowie.

Zawody	 strongmanów	zagoszczą	w naszej	 gminie	po	
raz pierwszy w  historii. Weźmie w  nich udział ośmiu za-
wodników z całej Polski, którzy będą rywalizować o puchar 
ufundowany przez Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek. 
Areną zmagań siłaczy będzie plac na terenie Centrum 
Sportowego przu ul. Żeromskiego 11. Gościem specjalnym 
oraz sędzią głównym zawodów będzie Jarosław Dymek, 
który wielokrotnie walczył przed polską jak i światową pu-
blicznością, między innymi z Mariuszem Pudzianowskim. 

W  programie imprezy, oprócz rywalizacji sportowej, 
zaplanowano pokaz znanego w  całej Polsce trójboisty 
Jana	Łuki	oraz	konkursy	dla	publiczności.	Zapowiada	się	
moc dosłownie silnych wrażeń.

Partnerem organizacyjnym Gminy Kosakowo będą Si-
łacze Pomorza (Marcin i Malwina Kacnerscy).

W  niedzielę (11 sierpnia) do Yacht Clubu Rewa przyby-
ło dwanaście załóg, by w  trudnych warunkach wiatrowych 
walczyć o  tytuł Mistrzów Gminy Kosakowo. Niemałe zdzi-
wienie wśród rewskich spacerowiczów wzbudzali zawod-
nicy w  szczelnie zapiętych kurtkach. Fale rozbijające się 
o pędzące łódki dały trochę wytchnienia w ten upalny dzień 
– wszyscy startujący byli mokrzy. 

Wyjątkowo porywiste szkwały zmusiły komisję sędziow-
ską do chwilowego wstrzymania regat po dwóch wyścigach. 
Zawodnicy	 powrócili	 na	 brzeg,	 aby	 zmniejszyć	 powierzchnię	
żagli w swoich łódkach, po czym powrócili na trasę regat i ro-
zegrali kolejne dwa wyścigi.  W  przedostatnim wyścigu jedna 
z  załóg popełniła mały błąd podczas kursu wolnego, co przy 
silniejszym szkwale poskutkowało wywróceniem się łodzi. Po 
błyskawicznej pomocy przepływającej obok załogi Krzysztofa 
Stromskiego oraz natychmiastowej reakcji bosmana Marcina 
Kuptza na motorówce, po niespełna minucie łódka była goto-
wa do dalszej rywalizacji.

Po rozegraniu czterech wyścigów zdecydowanie najlep-
sza okazała się załoga kierowana przez Jacka Ludwiczaka 
– mieszkańca Kosakowa. Drugie miejsce zajął rewianin i  re-
prezentant Polski w olimpijskiej klasie Finn Krzysiek Stromski 
z załogą.	Co	ciekawe,	dzień	wcześniej	podczas	Regat	Sołec-
kich w  Mechelinkach, ta dwójka sterników zajęła odwrotne 

miejsca	 (1.	 Krzysiek,	 2.	 Jacek),	 jednak	 wtedy	 wymienili	 się	
załogantami. To pokazuje, jak ważna jest rola załogi na łodzi. 
Trzecie miejsce na podium wywalczył ubiegłoroczny zwycięz-
ca regat – Marcin Styborski.
Wyniki: https://www.ycrewa.pl/events/68/series/72
Składy załóg na podium: 
1.	 Jacek	Ludwiczak,	Martyna	Zawadzka,	Sławek	Kukiełka
2. Krzysztof Stromski, Ola Dadak, Tymek Szornak
3. Marcin Styborski, Magdalena Kraszewska, Aurelia Kra-

szewska, Korneliusz Kraszewski

To już 8 lat rozgrywania Mistrzostw  
Gminy Kosakowo w żeglarstwie!
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Miłośnicy żeglarskich klimatów w  piątek (16 sierpnia) 
licznie zebrali się wokół sceny plenerowej w Mechelinkach. 
Doskonałą okazją do spotkania żeglarzy i  wielbicieli mor-
skich opowieści był coroczny festyn, organizowany tuż nad 
morskim brzegiem.

Widownię wypełnili nie tylko żeglarze i  mieszkańcy Gminy 
Kosakowo, ale także wielu turystów z całej Polski, wypoczywa-
jących	 na	 naszym	 terenie.	 Podczas	 festynu	 zwycięzcy	 Regat	
o  Mistrzostwo gminy Kosakowo odebrali nagrody z  rąk Wójta 
Gminy Kosakowo Marcina Mejek, a wieczór uświetniły koncerty 

Kamila	Badziocha,	grupy	Fucus	oraz	grupy	Spinaker.	Liczna	pu-
bliczność miała okazję przekonać się osobiście, że szanty wyko-
nywane tuz nad samym morzem, brzmią najbardziej naturalnie. 
Artyści łatwo wchodzili w  interakcję z  widownią, okraszając 
swoje występy licznymi anegdotami o  tematyce morskiej. Nie 
zabrakło oczywiście typowego marynarskiego humoru i  prze-
pełnionych sentymentalizmem morskich opowieści. 

Organizatorzy:	 Wójt	 Gminy	 Kosakowo,	 Yacht	 Club	 Rewa.	
Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki pomocy firmy Gas 
Storge Poland.

Żeglarski festyn w Mechelinkach

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z TERENU GMINY KOSAKOWO

07 WRZEŚNIA 2019 ROKU - SOBOTA 
(REWA;	MOSTY;	KOSAKOWO-	ZŁOTE	PIASKI;	 

KAZIMIERZ,MECHELINKI)

14 WRZEŚNIA 2019 ROKU - SOBOTA 
(POGÓRZE;	SUCHY	DWÓR;	 

DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE)

21 WRZEŚNIA 2019 ROKU – SOBOTA 
(PIERWOSZYNO;	KOSAKOWO;	DĘBOGÓRZE)

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:

Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany,  
armatura łazienkowa, lustra, małe AGD, ramy okienne,  

drzwi, lampy, karnisze, kanistry + opony

Odpady należy wystawić przed posesję  
do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!
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Z TERENU GMINY KOSAKOWO 
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WRZESIEŃ 2019

Nd. 01.09.2019 12:00 80.	Rocznica	Wybuchu	II	Wojny	Światowej Wójt Gminy
Kwatera w Kosakowie, Pomnik 

Żołnierzy	WP	i	AR

Pon. 02.09.2019 Rozpoczęcie	Roku	Szkolnego	2019/2020 Szkoły w Gminie Kosakowo Szkoły w Gminie Kosakowo

Sob.	07.09.2019
10:00-
14:00

Memoriał Wandy i Bogdana Kamińskich Yacht-Club	Rewa Zatoka	w	Rewie

Sob.	07.09.2019 13:30 Dożynki Gminy Kosakowo 2019
Wójt Gminy z Sołtysami, Kosakowskie 

Centrum Kultury
Plac przy ul. Żeromskiego 

w Kosakowie

Nd. 08.09.2019
10:00-
14:00

Memoriał Bogdana Bergruna Yacht-Club	Rewa Zatoka	w	Rewie

Nd. 08.09.2019 13:00 Turniej Baśki
Wójt Gminy Stowarzyszenie Federacja 

Kaszebe	Baszka-Les
Hala Centrum Sportowego 

Kosakowo

Czw. 19.09 11:00
80.	Rocznica	zakończenia	walk	w	obronie	Kępy	

Oksywskiej
Wójt Gminy Wójt Gminy

Sob. 21.09.2019 15:00 Zawody	Strongman	o	Puchar	Wójta	Gminy Wójt Gminy, Strongman siłacze Pomorza
Plac przy Centrum Sportowym 

Kosakowo

Sob.-Nd.  
21-22.09.2019

9:00-
14:00

Memoriał	Andrzeja	Reymana Yacht-Club	Rewa Zatoka	w	Rewie

Sob.-Nd.
21-22.09.2019

13:00-
19:00, 
11:00- 
19:00 

Wystawa Mobilna „Wybrzeze 1939.pl”
Sołtys	wsi	Dębogórze	wraz	z	członkiem	Rady	

Sołeckiej oraz Wójt Gminy
Dom Kaszubski w Dębogórzu

Nd. 22.09.2019 11:00
 Mistrzostwa Gminy Kosakowo w piłce nożnej 

KOSAKOWIAK CUP o puchar przewodniczącego 
Rady	Gminy

Andrzej	Śliwiński	-	przewodniczący	Rady	
Gminy,	Michał	Przysiecki	-	Radny	Gminy,	Ref.	

ds. sportu turystyki i rekreacji

Boisko	ORLIK	przy	Centrum	
Sportowym Kosakowo

PAŹDZIERNIK 2019

Nd. 06.10.2019 10:00
Uroczystości ku czci zamordowanych  

w latach 1939-1940
Cmentarz w Piaśnicy

Śr. 09.10.2019
09:00-
13:00

Pobór krwi w Kosakowie Kosakowski Klub HDK Parking przed Urzędem Gminy 

Sob. 12.10.2019 16:00
Zakończenie	sezonu	żeglarskiego	 

w Gminie Kosakowo
Yacht-Club	Rewa

Kosakowskie Centrum Kultury 
Pierwoszyno

Sob. 19.10.2019 18:00 Woch & Guzik Duo – koncert gitarowy Kosakowskie Centrum Kultury
Kosakowskie Centrum Kultury 

Pierwoszyno

KALENDARZ 
IMPREZ

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

Ewa Czupreta z Pierwoszyna, lat 60
Ryszard Dybczyński z Mostów, lat 86

Klara Grzybek z Pogórza, lat 92
Kazimierz Milewski z Pogórza, lat 76

Danuta Puzdrowska z Mechelinek, lat 49
Bożena Schwan z Pierwoszyna, lat 63

Grzegorz Szczepkowski z Mostów, lat 44
Leszek Szmigielski z Mostów, lat 70
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BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja:	Ewelina	Paszke	(Red.	Naczelny)
Adres:	81-198	Kosakowo,	ul.	Żeromskiego	69,	tel.	58	660	43	00,	fax	58	660	43	01
E-mail:	kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy pierwszy tydzień miesiąca. Nakład 6300 egz.

DANE ADRESOWE URZĘDU GMINY KOSAKOWO

Nazwa Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju

Biuro Obsługi  
Interesanta

58 660-43-43 boi@kosakowo.pl 3

Kancelaria Wójta 58 660-43-02
kancelariagminy@kosakowo.pl;  

m.rusak@kosakowo.pl
102

Sekretariat Wójta 58 660-43-00 sekretariat@kosakowo.pl 104

Sekretarz 58 660-43-15 sekretarz@kosakowo.pl 110

Skarbnik 58 660-43-20 skarbnik@kosakowo.pl 106

Ewidencja Działalności 
Gospodarczej

58	660-43-27 edg@kosakowo.pl 4

Ewidencja	Ludności 58 660-43-14 ewidencja@kosakowo.pl 5

Drogownictwo 58 660-43-09
gospodarka@kosakowo.pl;	 
drogownictwo@kosakowo.pl

6

Gospodarka  
Odpadami

58 660-43-46
odpady1@kosakowo.pl 
odpady@kosakowo.pl

7

Gospodarka  
Komunalna

58	660-43-07 komunalka@kosakowo.pl 8

Ochrona Środowiska 
i Rolnictwo

58 660-43-06 ekologia@kosakowo.pl 8

Urząd Stanu  
Cywilnego

58 660-43-48 usc@kosakowo.pl 9

Podatki
58	660-43-17	
58 660-43-19

podatki@kosakowo.pl 2

Geodezja i Gospodarka 
Nieruchomościami

58 660-43-35 geonieruchomosci@kosakowo.pl 107

Inwestycje 58 660-43-30 inwestycje@kosakowo.pl 211

DANE ADRESOWE URZĘDU GMINY KOSAKOWO

Nazwa Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju

Oświata 58 660-43-45 oswiata@kosakowo.pl 210

Gospodarka Wodna 58 660-43-28 melioracje@kosakowo.pl 206

Ogrodnictwo 58 660-43-28 ogrodnictwo@kosakowo.pl 206

Fundusze Unijne 58 660-43-03
uefundusze@kosakowo.pl 

efs@kosakowo.pl
250

Planowanie 
i Zagospodarowanie	
Przestrzenne

58 660-43-13 planowanie@kosakowo.pl 258

Zamówienia	
Publiczne

58 660-43-44 zamowienia@kosakowo.pl 256

Profilaktyka 
Rozwiązywania	
Problemów 
Alkoholowych

58 660-43-04 alkpomoc@kosakowo.pl 102

Biuro Obsługi  
Rady	Gminy

58 660-43-25 radagminy@kosakowo.pl 111

Sport, Turystyka 
i Rekreacja	

58 660-43-12 sport@kosakowo.pl 254

Ochrona Cywilna 
i Sprawy Wojskowe 

58 660-43-36 oc@kosakowo.pl 209

Kadry 58 660-43-16 kadry@kosakowo.pl 207

Polityka Społeczna 58	732-50-16 politykaspoleczna@kosakowo.pl
Kosakowo  

ul. Fiołkowa

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

58 620-82-02 gops@kosakowo.pl
Kosakowo  

ul. Fiołkowa 2b

Straż Gminna 58	732-50-11 strazgminna@kosakowo.pl
Kosakowo  

ul. Fiołkowa

Kosakowskie  
Centrum Kultury

784-403-228 kontakt@kulturakosakowo.pl	

Kosakowskie  
Centrum Kultury 
w Pierwoszynie  
ul. Kaszubska 11

Urząd Gminy Kosakowo

GODZINY PRACY URZĘDU 
poniedziałek,	wtorek,	środa	–	od	godz. 7:45	do 15:30 

czwartek	–	od godz. 7:45	do 17:00 
piątek	–	od godz. 7:45	do 15:15

www.gminakosakowo.pl

Ważniejsze telefony:
-	 Gminna	Komisja	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych	 
tel.	606	731	674;

-	 Szkoła	Podstawowa	w	Pogórzu	z	oddziałami	gimnazjalnymi	–	dyrektor	Rafał	
Juszczyk,	tel.	58	679	23	90;

-	 Szkoła	Podstawowa	w	Pogórzu	–	dyrektor	Rafał	Juszczyk,	tel.	58	665	76	30;
-	 Zespół	Szkolno-Przedszkolny	w	Dębogórzu	–	dyrektor	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”	Andrzej	Zawadzki,	 

tel. 888 095 035 

-	 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. 

Telefony alarmowe:
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Kosakowo 698 486 515
-	 Inspektor	Zarządzania	Kryzysowego,	Obrony	Cywilnej	Gminy	Kosakowo	58	660	

43 36/ 664 928 121
-	 Komisariat	Policji	w	Kosakowie	679	13	97/674	53	91
-	 Przedsiębiorstwo	Usług	Komunalnych	„PEKO”	Spółka	z	o.o.	58	625	47	47
-	 Stacja	Sanitarno-Epidemiologiczna	507	159	482
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni – 261 263 783  

985 Ratownictwo Morskie, 997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie 
Ratunkowe
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ODPADY KUCHENNE – CO WARTO WIEDZIEĆ, część 3. 
 

Segregacja odpadów przyjęła się u nas na dobre. Chyba każdy ma już świadomość, że sortowanie 
śmieci jest bardzo istotne z punktu widzenia ekologii. Jednak należy wracać o tego tematu, ponieważ 
ciągle pojawiają się zmiany w przepisach dotyczących segregacji. O ile nie ma problemu z wrzucaniem 
szklanych, plastikowych oraz tekturowych opakowań i papieru do właściwych pojemników, o tyle 
trudności może sprawić nowa frakcja - odpady kuchenne, modyfikująca dotychczas stosowany 
system. Trafiać one będą do brązowego pojemnika na bioodpady. Zmiana nastąpi w siedmiu gminach 
członkowskich Związku od 1 stycznia 2020 roku (Gmina Kosakowo z powodzeniem stosuje ten system 
już od początku 2019 r.). 
  
Modyfikacja zasad obejmować będzie jedynie 
wydzielanie z odpadów zmieszanych odpadów 
kuchennych, czyli biodegradowalnych resztek żywności 
pochodzenia roślinnego (patrz obrazek). Efektem tej 
zmiany będzie zmniejszenie objętości odpadów 
zmieszanych o te odpadki, które zawierają w sobie 
najwięcej wilgoci, najszybciej się psują i odpowiadają za 
powstawanie nieprzyjemnego zapachu. 
 
Zebrane z pojemników odpady kuchenne zostaną 
„odzyskane” w EKO DOLINIE Sp. z o.o. w Łężycach – w 
postaci kompostu lub polepszaczy gleby oraz biogazu, 
który może być przetwarzany na energię elektryczną.  
Jednocześnie zachęcamy osoby posiadające ogrody 
do założenia własnych kompostowników, gdyż w takim 
przypadku opłata za odbiór odpadów będzie niższa.  
 
Dlaczego warto tak zagospodarowywać bioodpady? 
Przede wszystkim chodzi o to, że kompost to nie tylko 
najtańszy, ale także najlepszy nawóz organiczny. 
Segregując bioodpady, efektywnie zmniejszamy ogólną 
ilość śmieci z naszych domów. Szacuje się, że mniej 
więcej 30% śmieci produkowanych w kuchni jak 
najbardziej nadaje się na kompost.  
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W  sierpniu, w  lokalnych mediach można było znaleźć 
informację o  sukcesie jednego z  radnych gminy Kosako-
wo w  prestiżowych zawodach Iron Man Sprint Triathlon 
Gdynia 2019 – zwycięzcy kategorii M45. Wykorzystując ty-
tuł naszego cyklu z ostatniej strony Biuletynu powiedzieć 
zatem można, że są tacy ludzie wśród mieszkańców, któ-
rzy z triathlonem są za pan brat, są takie miejsca w naszej 
gminie, w których z powodzeniem można do takich zawo-
dów się przygotowywać. 

Triathlon to niezwykle wszechstronna dyscyplina sporto-
wa dla ludzi „z żelaza”. Jest kombinacją pływania, kolarstwa 
i biegów. Podczas zawodów trzeba błyskawicznie zmieniać 
sprzęt, ponieważ od momentu wejścia do wody, do wbie-
gnięcia na metę, czas nie jest zatrzymywany nawet na uła-
mek sekundy. 

Tegoroczne zwycięstwo w  swojej kategorii wiekowej 
w Gdyni, nie jest jednakże najbardziej znaczącym osiągnię-
ciem w biografii sportowej bohatera naszego stałego cyklu 
w tym numerze Biuletynu.	Za	takie	uważa	on	bowiem	wicemi-
strzostwo Polski na dystansie olimpijskim, zdobyte 18 sierp-
nia tego roku w Białymstoku, z czasem 2:16:06. Dopowiedz-
my: dystans olimpijski to 1,5 km pływania, 40 km rowerem, 10 
km biegu. I to wszystko w czasie mniej więcej jednego sean-
su kinowego średniej długości. Nic dziwnego, że nasz radny 
woli jednak biegać, bowiem jego zainteresowania filmowe 
i  literackie to głównie ambitne science fiction spod znaku 
np.	Stanisława	Lema	czy	Philipa	K.	Dicka,	bądź	też	literatu-
ra piękna znaczona nazwiskami Kafki, Prusa, Gombrowicza, 
Witkacego.	Za	najlepszą	polską	powieść	uważa	Ziemię obie-
caną Reymonta.	Przyznać	trzeba,	że	współcześnie	kina	 już	
rzadko wyświetlają takie arcydzieła. 

Powróćmy jednak do sportu, który towarzyszył radnemu 
od dzieciństwa, czyli właściwie od zawsze. Co prawda – jak 
sam przyznaje – nigdy nie na poziomie profesjonalnym, ale 
ten w wydaniu rekreacyjnym był nieprzerwanie jego wiernym 
życiowym towarzyszem. Bakcyl triathlonu połknął w 2013 r., 
kiedy to najbardziej prestiżowe triathlonowe zawody w Pol-
sce przeniesione zostały do Gdyni. Dodatkowa motywacja 
zmobilizowała do spróbowania swoich sił w  niezwykle wy-
magającym sporcie, do uprawiania którego uwielbiający 
rywalizację sportową radny znalazł w gminie idealne wręcz 
warunki. Popływać można tu zarówno na otwartym akwe-
nie, jak i  znakomicie wyposażonym oraz ogólnodostępnym 
basenie, pobiegać w  otoczeniu licznych leśnych terenów, 

BIEG, ROWER I PŁYWANIE – O RADNYM, KTÓRY TRIATHLONU SIĘ NIE BOI 

Są takie miejsca, są tacy ludzie...

pojeździć na rowerze w  sąsiedztwie zapierających dech 
w  piersiach nadmorskich krajobrazów. Triathlon – oddaje-
my głos naszemu radnemu – to wspaniała odskocznia od co-
dzienności, ucząca wytrwałości, cierpliwości oraz efektywnej 
organizacji czasu, rozwijająca wszystkie partie mięśni. Same 
plusy.	A cel?	Każdego roku stawiam sobie wyniki – co do mi-
nuty – do osiągnięcia. I zazwyczaj się udaje. 

Radny,	o którym	mowa,	nazywa	się	Adam	Fajks,	miesz-
kańcem	gminy	jest	od	2011	r.	(przeprowadził	się	z sąsiedniej	
Gdyni	 do	 Pogórza),	 jest	 również	 szczęśliwym	małżonkiem,	
aktywnie	działa	już	drugą	kadencję	w Radzie	–	jako	członek	
komisji ds. finansowych i oświatowo-samorządowej, stawia 
na rozwój – jakżeby inaczej – terenów sportowo-rekreacyj-
nych, ale i w ogóle infrastruktury. 

Jak zachęcić mieszkańców do zdrowego stylu życia, od-
ciągnąć młodzież choć na chwilę od komputerów, smartfo-
nów	i komórek?	Najlepiej	własnym	przykładem.	


