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NR 1/21, Styczeń 2021 r.

Szanowni Państwo,
mijający rok był inny niż wszystkie. Musieliśmy stawić czoła wyzwaniu jakiego wcześniej nie znaliśmy, realizować zapla-

nowane zadania w nowych realiach. Konsekwencje pandemii widoczne są w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym. 
Światowa pandemia koronawirusa okazała się wydarzeniem globalnym bez precedensu, dotknęła również gminę Kosako-
wo. Nie mogliśmy między innymi wspólnie celebrować gminnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Niemniej jednak, po-
mimo utrudnionych warunków pracy, realizowaliśmy zamierzone cele inwestycyjne, modernizacyjne, społeczne, oświatowe 
oraz kulturalne. Wiele udało się zrobić. Zapraszamy do lektury podsumowania naszych tegorocznych działań na str 6.
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RADA GMINY KOSAKOWO

1. Uchwała Nr XLIV/298/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 
listopada 2020 roku w  sprawie: przeprowadzenia na terenie 
Gminy Kosakowo konsultacji społecznych dotyczących pro-
jektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Kosakowo na lata 2021-2027”;
2. Uchwała Nr XLIV/299/2020 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 
26 listopada 2020 roku w  sprawie: zasad, trybu przyznawa-
nia i  pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla 
zawodników z  terenu Gminy Kosakowo za osiągnięte wyniki 
sportowe;
3. Uchwała Nr XLIV/300/2020 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 
26 listopada 2020 roku w  sprawie: sprostowania oczywistej 

omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XL/254/2020 Rady Gminy Kosa-
kowo z dnia 29 września 2020 r. dotyczącej Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie;
4. Uchwała Nr XLIV/301/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 
listopada 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości – działki nr 418/2 obręb Dębogórze stanowiącej 
własność Gminy Kosakowo;
5. Uchwała Nr XLIV/302/2020 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 
26 listopada 2020 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego północnej części ob-
rębu Mosty gmina Kosakowo, od ulicy Wałowej do ulicy Space-
rowej.

Uchwały podjęte podczas XLIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 26 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 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 2020r., poz. 293 ze zm.), w wykonaniu uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XI/76/2019 z dnia 28 marca 2019 roku.

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części ob-
rębu Pierwoszyno gmina Kosakowo, we fragmencie obejmującym części działek nr 83, 84 i 230 oraz przebieg trasy rowerowej 
na terenach 1.KDL i 17.KDD; 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem. 

Projekt planu udostępniony będzie w dniach od 05.01.2021 r. do 29.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żerom-
skiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Referacie 
Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel. 58 6604313. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym 
samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Projekt planu dostępny będzie także na stronie internetowej: 
https://bip.kosakowo.pl/m,568,referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego.html
 w zakładce „MPZP wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym fragmencie projektu planu odbędzie się w siedzibie Kosakow-

skiego Centrum Kultury w Pierwoszynie, przy ul.Kaszubskiej 11, w dniu 14.01.2021 r. o godzinie 16.00 – termin podstawowy oraz 
w dniu 15.01.2021 r. o godz. 16.00 termin dodatkowy, w przypadku większej liczby zgłoszeń, 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o wcześniejsze zgłoszenie (pod ww. nu-
mer telefonu) chęci wzięcia udziału w dyskusji publicznej. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z nie-
zbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na 
środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz opinią Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
293 z późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu 
oraz uwagi i wnioski do dokumentacji dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
– ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo,
– w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifi-

kowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,

– formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i
-zagospodarowania-przestrzennego;
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2020 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną 
bez rozpatrzenia.
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Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Celem 
przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę przetwarzania sta-
nowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl

W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus COVID-19, do Urzędu oraz na dyskusję publiczną należy przychodzić 
w maseczkach i  rękawiczkach. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce. Zapewnione będą warunki dla zachowania bezpiecznych 
odległości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniach.

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA  
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020, poz.293 
ze zm.) oraz art. 39 ust.1 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. 2020, poz.283 ze zm.); 

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) części obrębu Mosty gmina Kosakowo, na zachód od ulicy Gdyńskiej – w oparciu o uchwałę Nr XLII/283/2020 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 29 października 2020 r., 
2) terenu usługowego w Kosakowie, u zbiegu ulic: Żeromskiego i Derdowskiego – w oparciu o uchwałę Nr XLII/284/2020 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 29 października 2020 roku; oraz zawiadamia o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych.
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać wnioski do w/w pro-

jektu. Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Kosakowo w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 
69, 81-198 Kosakowo lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy po-
mocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem po-
twierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, formularza zamieszczonego w Biuletynie 
Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego; 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo.

Klauzula informacyjna w  zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU „UCHWAŁY USTALAJĄCEJ ZASADY 
I WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ 

REKLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ, ICH GABARYTÓW, STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH ORAZ RODZAJÓW 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z JAKICH MOGĄ BYĆ WYKONANE”

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 
z 2020 roku poz. 293 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr LVIII/197/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie 
przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane” 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń rekla-

mowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wy-



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 1/20214

Spis Rolny już za nami. W  Gminie Kosakowo spisało się 
100% rolników. Większość z nich zrobiła to przez Internet bądź 
telefoniczne. Powszechny Spis Rolny został przeprowadzony 
w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., a jego wy-
niki pozwolą dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo 

Informujemy, że w sezonie zimowym 2020/2021 utrzyma-
niem dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy 
drogach powiatowych, zajmują się następujące firmy: 

• Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowo-
ści Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno 
i  Kosakowo PP MAJA Maria Bigott, ul. Ka-
szubska 16, 81-198 Pierwoszyno, tel. 781-
911-112 

• Rejon nr 3 i 4 obejmujący miejscowo-
ści Pogórze i Suchy Dwór PTHU JAGAN Ja-
cek Kalinowski, ul. Kilińskiego 58, 84-230 
Rumia, tel. 58/671-57-91, 728-556-110 

Referat ds. Ochrony Środowiska przypomina, iż do koń-
ca stycznia 2021 roku przyjmowane są deklaracje o  wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Druk deklaracji został zamieszczony w grudniowym wydaniu 
Biuletynu oraz dostępny jest na stronie internetowej Gminy 
Kosakowo w zakładce Dokumenty do pobrania – Odpady. 

Deklarację należy składać w  przypadku zwiększenia lub 
zmniejszenia rocznego zużycia wody o  wartość minimum 
5 m3. W przypadku zmiany rocznego zużycia wody do 5 m3 – 
nie zachodzi konieczność składania nowej deklaracji. Z obo-
wiązku składania nowej deklaracji zwolnieni są również 
nowi mieszkańcy gminy Kosakowo, którzy przeprowadzili się 

i  pomogą w  podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych, 
opartych na analizie danych. 

Dziękujemy naszym Rolnikom za dopełnienie obowiązku 
spisowego.

• Rejon nr 5 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębo-
górze Wybudowanie, Kazimierz Firma Usługowo-Handlowa 
VENTUS Jarosław Nagel, ul. Grzybowa 7, 81-198 Dębogórze, 

tel. 505-059-120. 
Kontakt w  Urzędzie Gminy: Referat ds. 

Zarządu Dróg i  Zieleni tel. 58/660-43-37 
lub 58/660-43-09, e-mail: utrzymanie@
kosakowo.pl. Jednocześnie zwracamy się 
z  prośbą do właścicieli pojazdów parkują-
cych przy posesjach, aby w  sezonie zimo-
wym umożliwili firmie swobodne odśnieża-
nie jezdni, chodników itp.

w trakcie roku 2020 i złożyli deklarację korygującą (faktury 
za wodę).

Powszechny Spis Rolny dobiegł końca

Zimowe utrzymanie dróg sezon 2020/2021

konane, w dniach od 11 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój 
nr 258 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. uchwały – może wnieść uwagi:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
– ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo,
– w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifi-

kowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,

– formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i
-zagospodarowania-przestrzennego;
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2021 r. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpa-
trzenia.

Wójt Gminy Kosakowo
 Marcin Majek 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. 
Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę przetwarza-
nia stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Klauzula informacyjna w  zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl
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Od niedawna w  Gminie Kosakowo został  otwarty mobilny 
punkt pobrań wymazów COVID-19, którym  opiekuje się Me-
dicorum Centrum Zdrowia. Na  placu przy ulicy Żeromskiego 
(nieopodal popularnej górki) jest możliwość wykonania bada-
nia bez skierowania. 

Na wykonanie testu można się umawiać telefonicznie 
pod numerem 603 425 668

Mobilny punkt pobrań wymazów COVID-19 powstał z inicja-
tywy Wójta Gminy Kosakowo oraz Medicorum Centrum Zdro-
wia i Synevo Laboratoria Medyczne.

Punkt pobrań wymazów 
COVID-19 w Kosakowie 

już otwarty

Włączenie Północnych Dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Ko-
sakowo w System Kolei Aglomeracyjnej na Obszarze Pomor-
skiej Metropolii w  ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że Multiconsult Polska sp. z o.o. przeprowa-
dza  konsultacje społeczne w  związku z  realizacją kontraktu 
na  rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na  opracowanie 
doku mentacji przygotowawczej:

„Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosa-
kowo w  system kolei aglomeracyjnej na  obszarze pomorskiej 
Metropolii”, w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Umo-
wy nr 90/105/0164/19/Z/I z dnia 15 lipca 2019 r.

Konsultacje społeczne odbywają się w  terminie: 
3.12.2020 – 31.12.2020

„Najważniejsze założenia tego projektu, to w sumie sześć 
wariantów rozbudowy sieci kolejowej. Najbardziej rekomen-
dowany jest Wariant nr 2 który prowadzi do Gminy Kosakowo 
wraz ze stacją końcową Mosty Zachód (Złote Piaski). Wartość 
tego wariantu to około 825 mln zł. Warto tutaj dodać że war-
tość prac od  granicy z  miastem Gdynia do  stacji Mosty Za-
chód to  około 200 mln. Dzięki temu wariantowi pojawią się 
w Gminie Kosakowo w sumie 5 przystanków (Lotnisko Gdynia 
Kosakowo, Kosakowo Szkoła, Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty 
Zachód) oraz jeden na granicy z miastem Gdynia czyli Obłuże 
Górne. Spotkanie jest podsumowanie prac które trwają inten-
sywnie od ponad roku, a o których wielokrotnie informowałem 
na  wielu spotkaniach z  mieszkańcami. W  każdym wariancie 
przewidujemy obsługę poprzez stworzenie licznych parkin-
gów w  systemie Park & Drive. Projekt budowy linii kolejowej 
jest ściśle połączony z wieloma inwestycjami drogowymi Gmi-
ny Kosakowo takimi jak (Przebudowa ul. Płk. Dąbka wraz z dru-
gim wiaduktem, Przebudowa ul.  Derdowskiego, Obwodnica 
Pierwoszyna czy Układ drogowy Złote Piaski).

Wariant nr 2 – modernizacyjny
Zakłada:
• budowę dwóch bezkolizyjnych torów PKA pomiędzy przy-

stankiem Gdynia Stadion, a przystankiem Gdynia Wzgórze 
Św. Maksymiliana

• budowę dwóch bezkolizyjnych torów PKA pomiędzy poste-

runkiem Gdynia Chylonia, a nowoprojektowanym przystan-
kiem Gdynia Pogórze, równolegle do linii kolejowej 723

• dobudowę drugiego toru linii kolejowej 228 między przy-
stankiem Gdynia Pogórze, a Gdynia Port Oksywie

• budowę nowej linii od Gdyni Pogórze do Gminy Kosakowo 
(5 przystanków  w Gminie Kosakowo: Lotnisko Gdynia Ko-
sakowo, Kosakowo Szkoła, Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty 
Zachód)

więcej na stronie: http://konsultacje-pka-gdynia-kosakowo.pl/

KONSULTACJE SPOŁECZNE – System Kolei Aglomeracyjnej
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Szanowni Państwo,

mijający rok był inny niż wszystkie. Musieliśmy stawić czoła wyzwaniu jakiego 
wcześniej nie znaliśmy, realizować zaplanowane zadania w nowych realiach. Kon-
sekwencje pandemii widoczne są w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym. 
Światowa pandemia koronawirusa okazała się wydarzeniem globalnym bez prece-
densu, dotknęła również gminę Kosakowo. Nie mogliśmy między innymi wspólnie 
celebrować gminnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Niemniej jednak, po-
mimo utrudnionych warunków pracy, w dalszym ciągu realizowaliśmy zamierzone 
cele inwestycyjne, modernizacyjne, społeczne, oświatowe oraz kulturalne. Stara-
liśmy się zapewnić naszym mieszkańcom najlepsze warunki do życia społecznego, 
rozwoju, nauki, komunikacji – jak to tylko w obecnym czasie było możliwe. I będzie-
my czynić to nadal. Nadal będziemy kontynuować nasze zamierzenia i  wspólnie 
budować gminę, o jakiej wspólnie marzymy: nowoczesną, gospodarną, przyjazną 
wszystkim. Nadal ze szczególną troską wspierać będziemy zwłaszcza tych miesz-
kańców, których pandemia dotknęła najbardziej. Przyjrzyjmy się minionym dwunastu miesiącom z nieco szerszej, gminnej 
perspektywy. Zachęcam do lektury podsumowania naszych działań w kilku kluczowych dziedzinach życia społecznego. 

Nawet 200 mln każdego roku może trafić na Pomorze 
dzięki ustawie metropolitalnej. Pieniądze te będą przezna-
czone przede wszystkim na transport zbiorowy, nowe połą-
czenia, wspólny bilet, węzły przesiadkowe i drogi, na spójne 
planowanie przestrzenne, promocję, turystykę i  ochronę 
środowiska. Ustawa niemal jednogłośnie została przegłoso-
wana przez Senat i trafi pod obrady Sejmu. Teraz wszystko 
w rękach posłów. 

Metropolią już jesteśmy.  
Teraz czas na sformalizowanie współpracy 

Nasze starania o  ustanowienie metropolii na Pomorzu 
trwają już od lat. W 2011 r. z inicjatywy prezydenta Pawła Ada-
mowicza powstało stowarzyszenie samorządowe Obszar 
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 
(OMGGS), w  którym współdziała 57 sa-
morządów - zarówno gminy miejskie, jak 
i  wiejskie, a  także osiem powiatów. Na 
terenie OMGGS mieszka prawie 1,6 mln 
mieszkańców. Dzięki metropolitalnym 
porozumieniom udało nam się pozyskać 
unijne środki w  ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. Obecnie 
OMGGS zarządza funduszami europej-
skimi o wartości 1,76 mln zł, co przekła-
da się na pakiet prawie 180 projektów 
o  wartości 3,13 mld zł. Z  tych pieniędzy 
powstają węzły przesiadkowe, finansowana jest termomo-
dernizacja budynków publicznych, rewitalizowane są miasta 
i  gminy, powstają nowe szpitale geriatryczne, przedsiębior-
stwa społeczne, a prawie 18 tys. osób bezrobotnych i zagrożo-
nych ubóstwem i wykluczeniem dostaje pomoc. OMGGS przez 
lata swojego funkcjonowania stał się miejscem wymiany po-
glądów prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów z Po-
morza. Metropolia w  województwie pomorskim istnieje więc 
faktycznie, ale do jej dalszego rozwoju niezbędna jest ustawa. 
Dzięki niej samorządy zyskają dodatkowe kompetencje i środ-
ki finansowe. Na mocy takiej ustawy w 2017 r. władze centralne 
powołały do życia Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i jest 

to na razie jedyny jak dotąd - pilotażowy - projekt, który uzy-
skał wsparcie władz państwowych.

Korzyści z ustawy metropolitalnej
Związek metropolitalny jest formą współdziałania jed-

nostek samorządu terytorialnego przynoszącą konkret-
ne, codzienne korzyści dla mieszkańców danego obszaru. 
Uchwalenie ustawy dałoby prawo dysponowania dodatkowymi 
środkami na realizację wspólnych zadań. 5% z podatku PIT, za-
silające dotąd budżet państwa, przeznaczonych zostanie na 
poprawę jakości życia mieszkańców naszej metropolii. W na-
szym przypadku jest to ponad 200 mln każdego roku. Te fun-
dusze pozwolą nam na koordynację działań dot. zarządzania 
transportem, na zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, 

trolejbusów i pociągów, a także na stwo-
rzenie nowych połączeń i  koordynację 
budowy priorytetowych dla metropolii 
dróg. Jest to szczególnie ważne dla ma-
łych samorządów. Bez ustawy metropo-
litalnej nie będzie można dostatecznie 
zadbać o  mieszkańców najmniejszych 
miejscowości i  walczyć z  wykluczeniem 
komunikacyjnym, które jest jednym 
z  największych wyzwań naszego kraju. 
Dodatkowy budżet przełoży się na wy-
równanie standardu usług oświatowych 
i kulturalnych w małych i dużych gminach, 

skoordynowane planowanie przebiegu dróg, terenów inwesty-
cyjnych i mieszkaniowych czy wspólną promocję zagraniczną 
atutów gospodarczych i turystycznych naszych miast i gmin. 

Ustawa metropolitalna w rękach posłów
Pod koniec lipca tego roku projekt ustawy metropolitalnej 

dla województwa pomorskiego przyjęły połączone komisje 
senackie - Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego 
i Administracji. Projekt pozytywnie zaopiniowało też Minister-
stwo Rozwoju. W pierwszej połowie września projekt ustawy 
trafił pod obrady Senatu RP. Senatorowie podczas trzeciego 
czytania niemal jednogłośnie poparli projekt. Ustawa została 
skierowana do prac Sejmie.  

Metropolia na Pomorzu coraz bliżej
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Zwolnienie z opłat podatku od nieruchomości
Rada Gminy Kosakowo podczas sesji w dniu 14 kwietnia br. 

przedłużyła do końca września 2020 r. terminy płatności rat 
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płat-
ność przypadała w kwietniu, maju lub czerwcu. Kolejna ważna 
decyzja zapadła 23 kwietnia – rajcy zdecydowali o zwolnieniu od 
wskazanego podatku tych przedsiębiorców, których obejmuje 
całkowity zakaz prowadzenia działalności oraz których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Decyzja o zamrożeniu stawek podatku  
od nieruchomości na kolejny rok 

29 października 2020 r. na wniosek Wójta Gminy Kosakowo 
radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2021 rok. Ustalono, że wszyst-
kie stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie – to for-
ma odpowiedzialnego wsparcia gospodarstw domowych oraz 
firm w obliczu pandemii koronawirusa.

Inicjatywa Myśl globalnie – działaj lokalnie 
Akcja Myśl globalnie – działaj lokalnie to kolejny przykład dzia-

łań władz samorządowych mających na celu przeciwdziałanie 
skutkom pandemii. Z myślą o wsparciu lokalnych przedsiębior-
ców oraz społeczników uruchomiono specjalną facebookową 
grupę Wspieram w gminie Kosakowo do wymiany informacji na 
temat ofert sprzedaży, usług czy pomocy sąsiedzkiej. Link do 
grupy znaleźć można na stronie internetowej gminy Kosakowo. 

Odkażanie przestrzeni publicznej 
Blisko 100 punktów znajdujących się w przestrzeni publicz-

nej gminy Kosakowo zostało odkażonych specjalnym płynem 
dezynfekującym. Pracownicy spółki PUK-PEKO odkazili klu-
czowe miejsca – najbardziej podatne na to, by stanowić poten-
cjalne zagrożenie dla zaka-
żeń: m.in. wiaty przystankowe 
czy okolice gminnych szkół. 
Użyty środek dezynfekujący 
jest nie tylko skuteczny (uży-
wany w środkach komunikacji 
miejskiej), ale i bezpieczny dla 
środowiska. 

Pomoc dla tych, którzy nie mogą wyjść z domu 
Wójt Gminy Kosakowo wraz z  Gminnym Ośrodkiem Po-

mocy Społecznej przy aktywnym współpracy Straży Gminnej 
opracował system wsparcia dla mieszkańców, którzy odby-
wają obowiązkową kwarantannę domową lub też w  obawie 
o  własne zdrowie, z  powodu posiadanych niepełnosprawno-
ści, podeszłego wieku lub niemożności uzyskania pomocy ze 
strony najbliższych, nie mogą samodzielnie zrobić zakupów 
spożywczych czy lekarstw. Kontakt telefoniczny: 797 098 918 
lub 797 099 394. 

Program Wspieraj Seniora 
W  związku z  obowiązującym stanem epidemii oraz zna-

czącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w trosce o bezpie-

czeństwo osób starszych uruchomiło program wspierający 
ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pt. Wspie-
raj Seniora. Oczywiście gmina Kosakowo – razem z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej we współpracy ze Strażą 
Gminną i  pełnomocnikiem Wójta ds. seniorów – również ak-
tywnie przyłączyła się do tej inicjatywy. Szczegółowe informa-
cje dotyczące programu znaleźć można na stronie interneto-
wej: http://gops.kosakowo.com/wspieraj-seniora/ 

Pomoc finansowa dla służby zdrowia 
Trzysta tysięcy złotych gmina Kosakowo przekazała po-

morskiej służbie zdrowia na pomoc w przeciwdziałaniu skut-
kom epidemii COVID-19. Finansowe wsparcie trafiło do Szpi-
tala w  Pucku, Specjalistycznego Szpitala im. F. Ceynowy 
w  Wejherowie oraz do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny 
Morskiej i  Tropikalnej w  Gdyni. Na konto każdej z  placówek 
wpłynęły kwoty po 100.000 złotych, które będą przeznaczo-
ne na zakup sprzętu ochronnego dla personelu w Wejherowie 
i Gdyni, w Pucku zaś pomogą zmodernizować pomieszczenie 
rejestracji szpitalnej.

Bezpłatne porady psychologiczne
W związku z obecną pandemią gmina Kosakowo urucho-

miła bezpłatne porady psychologiczne dla wszystkich tych, 
którzy czują się niekomfortowo i niepewnie w obliczu wyzwań, 
jakie niesie ze sobą trudna codzienność i poczucie zagrożenia 
zdrowotnego. Wystarczy zadzwonić do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kosakowie (tel. 58 620 82 02; 797 098 918; 
797 099 394 – w godzinach pracy ośrodka) lub napisać pod ad-
res mailowy: gops@kosakowo.pl, a  pracownicy GOPSu prze-
każą dane kontaktowe psychologowi, który skontaktuje się 
z potrzebującymi wsparcia osobami. 

Uruchomienie numeru wsparcia dla seniorów 
Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił Pomorski 

Telefon dla Seniora. Pod numerem telefonu 58 326 87 34 senio-
rzy mogą uzyskać niezbędną pomoc oraz wszelkie informacje. 
Telefon działa codziennie od godz. 8.00 do 22.00. Oferowana 
jest rozmowa, wsparcie, wzmocnienie poczucia bezpieczeń-
stwa. Koszt połączenia zależny jest od taryfy operatora. W każ-
dej chwili i w każdej sytuacji można uzyskać pomoc oraz wspar-
cie dzwoniąc pod numer 604 948 363 (pełnomocnik Wójta ds. 
seniorów) oraz 510 335 041 (Paula Dobrowolska).

Akcja rozdawania maseczek
Walka z koronawirusem w gminie Kosakowo nie mogła obyć 

się również bez form najbardziej podstawowych, a  zarazem 
być może najważniejszych: w odpowiedzi na wprowadzony od 
16 kwietnia przez rząd nakaz noszenia maseczek podczas każ-
dego wyjścia z  domu, zakupiono w  Urzędzie Gminy pokaźną 
liczbę maseczek ochronnych, które bezpłatnie udostępnia się 
mieszkańcom zgłaszającym taką potrzebę. 

Zakup 5 sztuk ozonatorów 
Gmina Kosakowo zakupiła pięć ozonatorów powietrza, któ-

re mają pomóc w walce z koronawirusem. Cztery z nich trafiły 
do szkół, a  jeden przeznaczony został na użytek wszystkich 
gminnych obiektów. Ozonator generuje ozon i  rozprasza go 

Podsumowanie roku 2020
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w  powietrzu w  celu oczyszczenia i  dezynfekcji. I  chociaż nie 
zastąpi innych środków ostrożności – takich jak zasłaniania 
ust i  nosa, dezynfekcji rąk czy zachowania społecznego dy-
stansu, to jednak warto pamiętać, że pod wpływem jego dzia-
łania giną szkodliwe dla zdrowia wirusy i bakterie. 

Akcja Bezpieczne wakacje 2020 
W  ramach wspólnej akcji Bezpieczne Wakacje 2020 prze-

prowadzonej przez gminę Kosakowo, Komendę Powiatową 
Policji w  Pucku, Komisariat Policji w  Kosakowie oraz Straż 
Gminną, funkcjonariusze kontrolowali przestrzeń publiczną 
gminy pod kątem przestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa 
oraz dystansu społecznego. 

Mobilny punkt pobrań wymazów COVID-19
Z inicjatywy Wójta Gminy Kosakowo oraz Medicorum Cen-

trum Zdrowia i Synevo Laboratoria Medyczne powstał w Kosa-
kowie mobilny punkt pobrań wymazów COVID-19. Punkt znaj-
duje się na placu przy ulicy Żeromskiego (nieopodal popularnej 
górki), umożliwia wykonanie badań bez skierowania.

Szkoła Podstawowa w Pogórzu – oddanie nowego 
budynku do użytkowania 

Po dwóch latach starań, prac projektowych i budowlanych, 
przy ulicy Szkolnej 15 w  Pogórzu otworzyliśmy 1 września nową 
szkołę podstawową. Szkoła została wyposażona przez Gminę 
Kosakowo w  regały metalowe, meble, sprzęt komputerowy, 
łączny koszt to 923 280, 000 zł. Wójt Gminy Kosakowo złożył 
również wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofi-
nansowanie wyposażenia SP w Pogórzu poprzez zwiększenie 
części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie na 
rok 2020. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, przyzna-
jąc Gminie kwotę 224 340, 00 zł. W skład kompleksu weszły: 
budynek szkoły podstawowej, istniejąca sala gimnastyczna. 

Rozbicie całego za-
łożenia na odrębne 
moduły pozwoliło na 
stworzenie szeregu 
przestrzeni zewnętrz-
nych zróżnicowanych 
pod względem cha-
rakteru i  przeznacze-
nia. W  północnej czę-
ści działki powstał plac 
wejściowy spajający 
wszystkie obiekty, wo-
kół niego wybudowano 
pomieszczenia o funk-
cji społecznej (świetli-
ca szkolna, harcówka i świetlica sołecka oraz stołówka). Takie 
rozwiązanie umożliwi organizację różnorodnych wydarzeń nie 
tylko przez szkołę, ale także przez lokalną społeczność.  

Utworzenie Szkoły Podstawowej w Kosakowie, 
powołanie nowego 

dyrektora
Nowym dyrektorem 

Szkoły Podstawowej 
w  Kosakowie została 
pani Monika Pawlicka. 
Już pierwszego wrze-
śnia br. przy ulicy Że-
romskiego 11 w  Kosako-
wie wybrzmiał pierwszy 
dzwonek w  czwartej 
szkole podstawowej naszej gminy, która otwarta została 
w miejscu dawnego gimnazjum. Dzieci będą miały zapewnione 
znakomite warunki do rozwoju, nauki czy uprawiania sportu. 

Zakup laptopów do szkół 
Pandemia koronawirusa zmieniła tymczasowo formy na-

uczania, główne zadania edukacyjne przenosząc do prze-
strzeni wirtualnej. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom 
oświatowym, gmina za-
kupiła z  projektu Zdalna 
Szkoła Ministerstwa Cy-
fryzacji 40 komputerów 
za kwotę ponad 70 ty-
sięcy złotych, a w drugiej 
edycji tego projektu pn. 
Zdalna Szkoła+ za kwotę 
blisko 55 tysięcy złotych 
zakupionych zostało 
kolejnych 28 laptopów. 
Wszystkie zakupione urządzenia już pomagają uczniom w na-
uce zdalnej.

Stypendia naukowe i sportowe 
Aż 23 stypendia dla uczniów i  11 stypendiów dla studen-

tów zostało przyznanych młodym i  zdolnym mieszkańcom 
gminy Kosakowo za wysokie wyniki w nauce w ubiegłym roku 
szkolnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Uczniów i Studentów w Gminie Kosakowo. Wśród 
wyróżnionych przez Wójta Gminy Kosakowo znalazło się m.in. 
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czworo uczniów kończących szkołę podstawową z wynikiem 
średniej powyżej 5,8 punktów, a także dwoje laureatów olim-
piad szkolnych, którzy za swoje wybitne osiągnięcia otrzymali 
stypendia indywidualne. Łączna kwota przeznaczona na sty-
pendia naukowe wyniosła 72 000 zł. Na wsparcie liczyć może 
również najbardziej utalentowana młodzież osiągająca wy-
bitne wyniki w sporcie. Na stypendia sportowe przeznaczono 
w mijającym roku 24 600 zł.

Przewóz dzieci niepełnosprawnych
Gmina Kosakowo zapewnia bezpłatny dowóz dzieci 

i uczniów niepełnosprawnych oraz właściwą opiekę w czasie 
przewozu do placówki, która umożliwia im realizację obowiąz-
ku przygotowania przedszkolnego, szkolnego i nauki. 

Bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży 
Z  bezpłatnej komunikacji środkami transportu publiczne-

go korzystać mogą na obszarze gminy Kosakowo uczniowie 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 31 grudnia roku 
ukończenia 20 lat z adresem zamieszkania w gminie Kosako-
wo (dopuszcza się przejazd w Gdyni liniami: 165, 194 i 265 na 
trasie: Pogórze Górne - Obłuże, przystanek Maciejewicza) – na 
podstawie legitymacji szkolnej (wg wzoru MEN i MKiDN) z ad-
resem zamieszkania.

Zakup działki pod budowę przedszkola w Pogórzu
4 sierpnia 2020 r. Gmina Kosakowo nabyła działki nr 71/19 

i nr 71/21 (obręb Pogórze gmina Kosakowo) z przeznaczeniem 
pod budowę przedszkola w Pogórzu oraz urządzenie dodatko-
wych terenów zielonych. Działki usytuowane są naprzeciwko 
osiedla Beauforta. Rozdzielać je będzie przedłużenie ul. I. J. 
Paderewskiego. Powierzchnia działki (71/21) pod przedszkole 
liczy 0,8339 ha.

Przetarg na dokumentację projektową  
przedszkola w Mostach

W  Mostach powstanie nowe gminne niepubliczne przed-
szkole. Urząd czeka już na oferty przetargowe, a  pełna do-
kumentacja ma być gotowa do końca bieżącego roku. Nowe 
przedszkole będzie mogło pomieścić około 200 maluchów 
w ośmiu oddziałach. To będzie jedna z największych planowa-
nych inwestycji w gminie w najbliższych latach. 

Klasa pod żaglami w szkole podstawowej  
w Dębogórzu

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Dę-
bogórzu utworzono nową pierwszą klasę z  programem że-
glarskim: dodatkowymi zajęciami zarówno teoretycznymi, jak 
i praktycznymi pod opieką instruktorów Yacht Clubu Rewa. Do 
klasy spod znaku żagli w  pierwszej kolejności przyjmowane 
były dzieci mieszkające na terenie gminy Kosakowo. 

Przystosowanie klasy w SP w Dębogórzu  
i Kosakowie dla klas „0”

W szkołach podstawowych w Dębogórzu i Kosakowie doko-
nano adaptacji pomieszczeń dla klas „0” – przystosowano sale, 
korytarze i drogi ewakuacyjne specjalnie dla dzieci młodszych. 

 
Remont łazienek w SP w Dębogórzu

Modernizacji poddano toalety dla dzieci w Szkole Podsta-

wowej w  Dębogórzu, m.in. nadano nowoczesny wygląd po-
mieszczeniom oraz wymieniono kafelki. 

Uczeń zdrowy na „6” – program  
badań profilaktycznych

Od września br. powróciliśmy do realizacji programu ba-
dań profilaktycznych dzieci ze szkół z terenu gminy Kosakowo 
Uczeń zdrowy na 6. Badania ukierunkowane są na profilaktykę 
nadwagi i otyłości oraz poprawienie stanu zdrowia dzieci. 

Organizacja półkolonii zimowych oraz letnich
Bogatą ofertę półkolonii zimowych oraz letnich dla dzieci 

przygotowała gmina Kosakowo we współpracy z Kosakowskim 
Centrum Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Bi-
blioteką Publiczną Gminy Kosakowo oraz klubami sportowy-
mi. W  ramach zajęć najmłodsi uczestniczyli w  warsztatach, 
zajęciach, zabawach oraz grach integracyjnych, kulturalnych, 
sportowych, projektach językowych. W ramach letniego pro-
jektu Świetlicy podwórkowej odbywały się zajęcia edukacyjne 
i sportowe, wycieczki po najciekawszych zakątkach gminy, za-
bawy ruchowe i manualne w kosakowskiej bibliotece. 

ul. Mickiewicza w Pogórzu
Trwa budowa ul. Mickiewicza w Pogórzu. Wartość wszyst-

kich prac to blisko 700 tys. zł. W ramach prac zostanie wyko-
nane odwodnienie, chodniki, nowa nawierzchnia asfaltowa 
oraz zagospodarowanie terenów zielonych. 

ul. Wiśniowa w Pierwoszynie 
Zakończona prace przy budowie ul. Wiśniowej w  Pierwo-

szynie jako głównej drogi łączącej Pierwoszyno z  Mechelin-
kami. W ramach przedsięwzięcia – przy wsparciu ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – powstanie fragment ścieżki rowerowej, chodniki, 
kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia asfaltowa. Wartość 
prac to blisko 1,5 mln zł. z czego dofinansowanie z UE to kwota 
ponad 700 tys. zł.
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ul. Kościuszki w Pogórzu
Niespełna trzy miesiące zajęła drogowcom z  Konsorcjum 

firm Kruszywo Sp. z  o.o. budowa drugiego, a  zarazem ostat-
niego etapu ulicy Kościuszki w  miejscowości Pogórze. 23 
czerwca 2020 r. uroczystego otwarcia inwestycji dokonali sa-
morządowcy z gminy Kosakowo. Ulica Kościuszki łączy prze-
jazd od ulicy Derdowskiego do ul. płk. Dąbka. W trakcie prac 
wykonane zostały także odcinki ul. Czarnieckiego, co pozwala 
mieszkańcom Pogórza na komfortową komunikację w  sercu 
najbardziej dynamicznie rozwijającego się obszaru tej miej-
scowości. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie około 6 mi-
lionów złotych, niemal połowa środków (3 mln złotych) pocho-
dziła z  rządowego dofinansowania w  ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych.

ul. Kminkowa w Kosakowie
Ukończono ul. Kminkową w  Kosakowie. Wartość całego 

przedsięwzięcia wyniosła 665 tys. zł. W przyszłym roku plano-
wane jest jeszcze wykonanie ul. Słonecznikowa od ul. Dzikiej 
Róży do ul. Kminkowej.

ul. Bahdaja z nową nawierzchnią 
Ul. Bahdaja w Suchym Dworze otrzymała nową nawierzch-

nię. W ramach zadania, rozpoczętego w roku ubiegłym, wyko-
nany został fragment drogi z kostki betonowej.

ul. Prywatna w Dębogórzu Wybudowaniu 
Trwa przebudowa ul. Prywatnej w Dębogórzu Wybudowa-

niu. Wartość prac wyniesie blisko 200 tys. zł.

ul. Stoczniowców w Mechelinkach 
Remontowi poddana została ul. Stoczniowców w  Meche-

linkach. Modernizacja drogi kosztować będzie ponad 250 tys. 
zł. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca tego roku. 

Utwardzenie dróg gminnych płytami typu YOMB
Niezależnie od prowadzonych inwestycji drogowych 

Gmina Kosakowo cały czas dokłada starań, aby zwiększyć 
ilość utwardzonych dróg. W  tym roku utwardziliśmy płyta-
mi następujące drogi: ul. Dąbrowskiego i  ul. Szymborskiej 
w  Pogórzu, ul. Deszczową w  Mostach, ul. Perłową w  Pier-
woszynie, ul. Majową w  Kazimierzu, pętlę autobusową 
w  Dębogórzu Wybudowaniu, ul. Gombrowicza i  ul. Długosza  
w  Suchym Dworze. Dodatkowo przy czynnym udziale miesz-
kańców została utwardzo-
na ul. Limbowa w Mostach.

Budowa chodnika na  
ul. Plażowej w Rewie 

W  ramach środków 
funduszu sołeckiego wy-
konano w  Rewie chodnik 
na ul. Plażowej. Łączny 
koszt 250 m kwadrato-
wych chodnika wyniósł 
około 30 000 zł. 
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Oczyszczenie ścieżki rowerowej w Rewie 
Niespełna 1,5-kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej 

łączącej Rewę z  drogą do Rumi, Redy, Osłonina czy Pucka 
zyskał zupełnie nowy wygląd za sprawą prac pielęgnacyj-
nych oraz przycinki drzew i  krzewów, dzięki czemu jedna  
z najpopularniejszych tras rowerowych w naszej okolicy przy-
ciągnie jeszcze więcej wielbicieli rowerowych eskapad.

Zakup wozu strażackiego 
Nowoczesny i  wszechstronnie wyposażony samochód 

ratowniczo-gaśniczy zasilił Ochotniczą Straż Pożarną w  Ko-
sakowie. Strażacki Mercedesem bez żadnych wątpliwości 
wpłynie na poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Pojazd, 
którego wartość wyniosła 850 tysięcy złotych, został zakupio-
ny ze środków budżetu gminy Kosakowo, środków własnych 
kosakowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dotacji Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rządowa promesa na zakup  
średniego wozu strażackiego 

78,12 procent frekwencji podczas głosowania w  II turze 
wyborów Prezydenta RP (12 lipca) to rekordowy wynik w  hi-
storii naszej gminy. I ten właśnie wynik sprawił, że już wkrótce 
do gminy Kosakowo wjedzie nowy wóz strażacki. To nagroda  
w  konkursie frekwencyjnym Bitwa o  Wozy ogłoszonym przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Średni wóz bo-
jowy o wartości około 800 tysięcy złotych w znacznym stop-
niu poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców oraz 
licznych gości naszej gminy, dla druhen i druhów ochotników 
z OSP Kosakowo będzie też bardzo komfortowym i praktycz-
nym narzędziem pracy. Dziękujemy za liczny udział w  wybo-
rach i cieszymy się z sukcesu osiągniętego głosami tak wielu 
mieszkańców gminy Kosakowo.

Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie 
Budowa budynku  strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w  Kosakowie  wraz z  instalacjami: wodno-kanalizacyjną, ga-
zową, c.o., elektroenergetyczną, wentylacji mechanicznej i ka-
nalizacji deszczowej – tak oficjalnie nazywa się projekt, dzięki 
któremu strażacy z kosakowskiej OSP będą mieli nową siedzi-
bę, nowoczesną i doskonale wyposażoną. Trzykondygnacyjny 
budynek ma mieć w sumie blisko 470 metrów kwadratowych 
powierzchni i  przylegać będzie do istniejącej już siedziby. 
W środku zmieszczą się trzy strażackie pojazdy, a w sąsiedz-
twie powstanie parking na 12 pojazdów, w tym jedno miejsce 
dla osoby niepełnosprawnej. Wartość całej inwestycji to blisko 
2,0 mln.

Sprzęt do ochrony przed destrukcyjnymi  
skutkami sztormów w Rewie i Mechelinkach
W  celu zapobiegania destrukcyjnym skutkom sztormów 

i podnoszenia się poziomu morza w Rewie i Mechelinkach uzy-
skaliśmy od Urzędu Morskiego w Gdyni specjalistyczny sprzęt 
składowany w specjalnym kontenerze w Mechelinkach.

ECO Rescue Patrol
Znakomita wiadomość dla odpoczywających nad morze 

– od 26 czerwca na wodach Zatoki Puckiej rozpoczął służbę 
RESCUE Eco PATROL, którego rodzicami chrzestnymi zosta-
li: firma Gas Storage Poland Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Morska 
Baza Szkoleniowa Mechelinki. Dzięki udanej współpracy bizne-
su i  lokalnych społeczników znacznie poprawiło się bezpie-
czeństwo mieszkańców oraz turystów wypoczywających nad 
morzem, a wśród priorytetów działania wodnego patrolu jest 
także ochrona środowiska naturalnego Zatoki Puckiej.
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Akcja Bezpieczna droga do szkoły i domu 
Kosakowska Straż Gminna aktywnie włączyła się do tego-

rocznej edycji akcji Bezpieczna droga do szkoły i domu. Funk-
cjonariusze Straży Gminnej w  Kosakowie przeprowadzili cykl 
zajęć edukacyjnych z dziećmi w szkołach podstawowych na-
szej gminy. 

Oświetlenie na  
ul. Borowikowej  
w Dębogórzu 

2 latarnie, oprawy ulicz-
ne sodowe, 70 metrów linii 
kablowej, koszt inwestycji 
– 15 444,19 zł. 

Oświetlenie terenów 
Jaworowego  

Wzgórza  
w Suchym Dworze

W  ramach środków 
Gminy Kosakowo realizo-
wany jest projekt oświetle-
nia terenów Jaworowego 
Wzgórza w Suchym Dworze. Przewidziany koszt – 27 999 zł. 

Oświetlenie na ul. Dunina i ul. Konopnickiej  
w Pogórzu 

W ramach zadań realizowanych w ramach funduszu sołec-
kiego zmodernizowano oświetlenie na ul. Dunina i ul. Konop-
nickiej w Pogórzu. 

Oświetlenie na 
ul. Kasztanowej  

w Mostach 
8 latarni 7 m, oprawy ulicz-

ne LED, 331 m linii kablowej. 
Koszt – 67, 778,97 zł. 

Oświetlenie na  
ul. Czechowicza  

w Pogórzu 
Dodatkowe oświetlenie 

pojawiło się również na ul. 
Czechowicza w  Pogórzu. 3 
latarnie 9  m, oprawy ulicz-
ne LED, 124 m linii kablowej. 
Całkowity koszt zamknął się 
w kwocie 24 511,44 zł. 

Oświetlenie  
na ul. Poziomkowej 

w Dębogórzu 
3 latarnie 9  m z  oprawa-

mi ulicznymi LED oświetlają 
od niedawna ul. Poziomko-
wą w  Dębogórzu. Wymagało 
to 159 m linii kablowej. Koszt 
inwestycji wyniósł łącznie 
34 186,93 zł. 

Oświetlenie na  
ul. Magnoliowej  

w Mostach 
11 latarni 9m, oprawy ulicz-

ne LED, 431 m linii kablowej. 
Koszt inwestycji – 80 459,80 zł. 

Oświetlenie na  
ul. Daliowej w Kosakowie

Nowe oświetlenie ul. Da-
liowej w  Kosakowie: 7   latar-
ni 7  m, oprawy uliczne LED, 
391 m linii kablowej. Koszt in-
westycji – 65 769,48 zł. 

Oświetlenie na  
ul. Piwnej w Dębogórzu

Modernizacja oświetlenia 
na ul. Piwnej w  Dębogórzu 
kosztowała 57  105,83 zł. 6 la-
tarni 7 m, oprawy uliczne LED, 
327 m linii kablowej.

 
Oświetlenie na  
ul. Jałowcowej  

w Mostach 
Nowe oświetlenie na ul. 

Jałowcowej w  Mostach: 4 la-
tarnie 7m, oprawy uliczne LED, 
159 m linii kablowej. Koszt in-
westycji – 34 904,82 zł.
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Oświetlenie na ul. Długiej  
w Dębogórzu Wybudowaniu 

3 latarnie 8m oraz wysięgnik, oprawy uliczne sodowe, 149 m 
linii kablowej. Koszt inwestycji: 20 952,01 zł. 

Oświetlenie na  
ul. Truskawkowej  
i ul. Południowej  
w Pierwoszynie

Jesteśmy w  trakcie reali-
zacji modernizacji oświetle-
nia ulic: Truskawkowej i  Po-
łudniowej w  Pierwoszynie. 
6 latarni 8  m z  oprawą LED, 
112 m linii kablowej. Koszt: 
36 303,45 zł. 

Oświetlenie na ul. Reja w Suchym Dworze
Odcinek ul. Reja w Suchym Dworze z nowym oświetleniem: 

3 latarnie 7 m, oprawy uliczne LED, 202 m linii kablowej, 2 la-
tarnie 5  m przy przejściach dla pieszych, oprawy LED. Koszt 
inwestycji – 39 549,73 zł. 

Budowa ul. Paderewskiego w Pogórzu
Firma Euro Styl S.A. realizująca osiedle mieszkaniowe 

Osiedle Beauforta w  Pogórzu zawarła z  Gminą Kosakowo 
umowę drogową na budowę fragmentu ul. Kościuszki, Cze-
chowicza i  Paderewskiego w  Pogórzu. Cała inwestycja dro-
gowa została podzielona na 3 etapy. W  poprzednich latach 
inwestor wykonał i  przekazał do użytkowania fragmenty ul. 
Kościuszki, Czechowicza oraz część ul. Paderewskiego. 
W  tym roku został oddany do użytkowania kolejny fragment 
ul. Paderewskiego w  Pogórzu w  ramach 2 etapu. Kolejny 3 
etap zostanie oddany zrealizowany w  następnym roku za-
pewniając tym samym bardzo dobre warunki komunikacyj-
ne dla mieszkańców Gminy Kosakowo. Warto tutaj dodać że 
przy wszystkich drogach inwestor wykonał blisko 150 miejsc 
parkingowych ogólnodostępnych. Szacunkowa wartość całej 
inwestycji to: 840 tys.

Budowa ul. Czarnieckiego w Pogórzu
Inwestor Orlex Invest sp. z  o.o. SK realizując w  Pogó-

rzu budowę Osiedla Kościuszki podpisał z Gminą Kosakowo 
umowę w ramach której spółka zobowiązała się do wybudo-
wania ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 
Wiejskiej. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy, pierwszy 
etap został zrealizowany w  roku 2019, natomiast drugi etap 
firma wykonała w 2020 r. Wartość wszystkich prac oszaco-
wano na kwotę 980 tys. zł. Dzięki tej inwestycji zyskają nie 
tylko mieszkańcy Osiedla Kościuszki ale również mieszkań-
cy Pogórza gdyż droga zapewnia bezpośrednie połączenie 
ul. Kościuszki i ul. Wiejskiej. Warto dodać że jest to kolejna 

inwestycja drogowa przy 
udziale tego inwestora. 
W poprzednich latach firma 
Orlex Invest współfinanso-
wała budowę fragmentu ul. 
Twardowskiego w  Pogórzu 
w  ramach budowy Osiedla 
Baczyńskiego.

ul. Orla w Suchym Dworze
Od lipca mieszkańcy Suchego Dworu mogą korzystać z uli-

cy Orlej. Budowa nowej drogi została w  2/3 sfinansowana ze 
środków własnych firmy Spartan Jaworowe Wzgórze Sp. z o.o., 
w  pozostałej części ze środków gminy Kosakowo. Wartość ca-
łej inwestycji to kwota 468 tys. zł. Udana współpraca pozwoliła 
w   pełni zrealizować drogowy projekt ważny dla wielu miesz-
kańców w dynamicznie rozwijającej się części Suchego Dworu.

ul. Różewicza  
w Pogórzu

W  2020 roku został zre-
alizowany ostatni fragment 
budowy ul. Różewicza w  Po-
górzu. Inwestycja była wy-
konywana przez spółkę 
AMBRA Development sp. 
z  o.o.   w  ramach inwesty-
cji mieszkaniowo usługowej 
zlokalizowanej na końcu tej 
drogi. Wartość całego przed-
sięwzięcia to  271 570, 00 zł.

ul. Jarzębinowa w Mostach
Inwestor Baltic Investment Group Sp. z o.o. SK realizując 

osiedla mieszkaniowe przy ul. Jarzębinowej w Mostach zawarł 
z Gminą Kosakowo umowy na wykonanie drogi oraz oświetle-
nia tej ulicy. W  ramach przedsięwzięcia na pierwszym frag-
mencie została wykonana z kostki betonowej, na drugim frag-
mencie w 2019 r. nawierzchnia z płyt typu yomb. Dodatkowo na 
całej długości wykonano nowoczesne oświetlenie typu LED. 
Wartość wszystkich prac wy-
konanych w  2020 roku wynio-
sła  446 690,00 zł.

Zakończenie  
modernizacji stacji 

uzdatniania wody Mosty I
Zakończyła się moderni-

zacja Stacji Uzdatniania Wody 
Mosty I, która zaopatruje 
w  wodę pitną mieszkańców 
Mostów, Mechelinek i  Rewy. 
Rozpoczęta w 2018 r. inwesty-
cja objęła kompleksową roz-
budowę hydroforni, wymia-
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nę oprzyrządowania na bardziej wydajne oraz zastosowanie 
rozwiązań gwarantujących bezpieczną i  bezawaryjną pracę. 
Koszt wszystkich prac zamknął się w kwocie ponad 1 miliona 
zł. W ramach kompleksowej inwestycji przekazano do użytko-
wania zbiornik retencyjny dla wody uzdatnionej o pojemności 
V=100 m3. Jest wyposażony w zestaw pomp dystrybucyjnych 
o wydajności Q=60 m3/h przy wysokości podnoszenia h-5,0 bar 
oraz w rozdzielnicę zestawu hydroforowego RZH.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  
w Suchym Dworze

Kolejną inwestycją, która znacząco poprawi jakość i  za-
opatrzenie w  wodę w  gminie, jest modernizacja hydroforni 
w Suchym Dworze. Całość inwestycji przekroczy kwotę milio-
na złotych. Prace powinny się zakończyć na jesień 2021 r. 

Budowa kanalizacji sanitarnej  
na ul. Kownackiej w Pogórzu

Kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. 
Kownackiej w Pogórzu wraz z niezbędnymi przyłączami do po-
sesji. Całość jest dopełnieniem dużego zadania rozpoczętego 
w poprzednim roku. Wszystkie prace wykonywała spółka PUK 
PEKO sp. z o.o.

Połączenie sieci wodociągowych  
Mostów i Pierwoszyna

W  ramach budowy os. Bursztynowego przy ul. Koszałki 
w  Pierwoszynie wykonano sieci wodociągowe i  połączono 
miejscowości Mosty oraz Pierwoszyno. Dzięki temu wszystkie 
miejscowości zasilane z ujęcia wody w Kosakowie i Mosty są 
teraz zespolone i działają wspólnie dla zapewnienia lepszych 
parametrów zaopatrzenia w  wodę. Prace wykonywała PUK 
PEKO sp. z o.o.

Kosakowo Złote Piaski z nowymi sieciami  
wodociągowymi i sanitarnymi

Gminna spółka komunalna PUK PEKO sp. z  o.o. wykonała 
kompleksowo sieci wodociągowe i  sieci kanalizacji sanitar-
nych na ul. Rajskiej i Liściastej w Kosakowie oraz w Mostach. 
Dodatkowo została wybudowana nowa przepompownia na ul. 
Rajskiej. Całość stanowi pierwszy etap dużego zadania uzbro-
jenia terenów na styku Mostów i Mechelinek.

Rewitalizacja stawu w Kosakowie 
Staw w Kosakowie zyskał nowe oblicze za sprawą inicjaty-

wy zrealizowanej w ramach funduszu sołeckiego: został grun-
townie oczyszczony i odchwaszczony, dodatkowo umocniono 
brzegi oraz uporządkowano teren wokół zbiornika wodnego 
będącego popularnym miejscem rekreacyjnym miejscowo-
ści. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 100.000 zł. 
z czego 50 tys. pochodziło z Funduszu Sołeckiego, pozostała 
kwota pochodzi ze środków Gminy Kosakowo. W  przyszłym 
roku planuje się rewitalizację terenu wokół tego stawu pla-
nujemy w 2021 r. tzn. uporządkowanie zieleni,  utwardzenia, 
nasadzenia.

Wykonanie nowych witaczy  
w Kazimierzu i Pogórzu

Hollywoodzki rozmach w gminie Kosakowo: naszej nowo-
czesnej gminy nie mogła ominąć moda na efektowne witacze 

– napisy z nazwami miejscowości. Takowe pojawiły się w tym 
roku w Kazimierzu, Kosakowie, Suchym Dworze i Pogórzu. 

Skwer w Dębogórzu 
W gminie Kosakowo przybywa miejsc rekreacyjnych, przy-

bywa miejsc znaczonych głównie zielonym kolorem. Już nie-
długo powstanie skwer w  Dębogórzu przy ulicy Pomorskiej. 
Dnia 5 listopada 2020 r. gmina podpisała umowę z Samorzą-
dem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie wspo-
mnianej inwestycji. Nie zabraknie małej architektury w postaci 
ławek czy urządzeń, z których będą mogły korzystać również 
najmłodsi mieszkańcy. 

Publiczny internet dla każdego 
Odpowiadamy na cyfrowe wyzwania współczesności. Gmi-

na Kosakowo przystąpiła do projektu w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 
1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. 
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 
Koszt dofinansowania zamyka się w kwocie 64 386,00 zł. Czas 
realizacji projektu do pierwszego stycznia 2023 r.

Rozbudowa pomostu cumowniczego w Rewie 
Nowoczesny budynek bosmanatu w  Rewie już zachwyca 

mieszkańców i turystów, ale to dopiero pierwszy etap ważnej in-
westycji w gminie. W planach jest także przedłużenie istniejące-
go pomostu w  celu zwiększenia ilości miejsc cumowniczych dla 
żaglówek (do około 60).  Łącznie ma mieć 80 metrów długości 
i z całą pewnością będzie stanowił również atrakcję turystycz-
ną. Do końca przyszłego roku nowy pomost ma być już gotowy. 

Powrót rozszerzonej oferty komunikacyjnej  
Puck-Kosakowo

Od 19 października br. powrócił na trasę autobus łączący gmi-
nę Kosakowo z Puckiem. Linia nr 667, której trasa wiedzie przez 
Pogórze, Kosakowo, Mrzezino, Smolno i  Żelistrzewo do Pucka, 
kursuje codziennie z wyłączeniem świąt. Autobus całą trasę po-
konuje w niespełna trzy kwadranse. Rozkład jazdy jest tak skon-
struowany, żeby nowa linia ułatwiała dojazdy do szkoły i  pracy 
oraz do jednostek powiatowych w godzinach ich urzędowania.

Przetarg na zagospodarowanie ul. Nadmorskiej 
w Mechelinkach

W  listopadzie ruszył przetarg na wykonanie prac projekto-
wych i pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania in-
westycyjnego Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadmorskiej 
w  Mechelinkach w  rejonie od Bazy Rybackiej do kanału zrzuto-
wego, gm. Kosakowo. W ramach prac zostanie zaprojektowany 
nowy budynek wielofunkcyjny przeznaczony pod działalność że-
glarską i społeczną. Pojawi się też nowy budynek warsztatowy, 
toalety publiczne i oczywiście duży parking dla samochodów.
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Oficjalne otwarcie i przekazanie do użytkowania 
bosmanatu w Rewie 

Bosmanat w Rewie już oficjalnie otwarty. Budynek, nowo-
czesny i znakomicie wyposażony, stanowi m.in. zaplecze sani-
tarne i organizacyjne dla Yacht Clubu Rewa, jak też dla innych 
żeglarzy i  mieszkańców miejscowości. Budowa bosmanatu 
kosztowała 1,4 mln złotych, natomiast cały projekt rozwoju 
bazy żeglarskiej w Rewie, czyli m.in. także przedłużenie pomo-
stu, będzie kosztować łącznie 2,5 mln złotych. Gmina Kosa-
kowo pozyskała na realizację tego zadania 1,5 mln zł. unijnego 
wsparcia. W ramach projektu zostało też zakupionych osiem 
łodzi dla młodych żeglarzy z  gminy Kosakowo. Obiekt jest 
w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Serce na nakrętki 
W  gminie Kosa-

kowo pojawiły się 
niezwykłe serca 
– włączyliśmy się 
w  pomoc dla Li-
lianki: pomagając 
jej w  walce z  SMA, 
u d o s t ę p n i l i ś m y 
specjalne metalo-
we serca, w  któ-
rych zbierane są 
plastikowe nakręt-
ki. Całość funduszy 
ze sprzedanych 
nakrętek została 

przekazana bezpośrednio na subkonto fundacyjne Lilianki. 
Pierwsze serce zostało zapełnione w zaledwie 10 dni! Dzięku-
jemy! 

Stacje naprawy rowerów 
Bardzo dobra wiadomość 

dla wszystkich miłośników 
dwóch kółek podróżują-
cych po gminie Kosakowo. 
W  Kosakowie, Mechelinkach 
i  w  Rewie zamontowane 
zostały bardzo praktyczne 
stacje do naprawy rowe-
rów, które pomogą usunąć 
awarie wymagające użycia 
narzędzi. Stacje znajdują 
się w  miejscach najchętniej 
odwiedzanych przez rowe-
rzystów, a średnia odległość 
pomiędzy nimi nie jest więk-
sza niż 3 kilometry.

Zakup dodatkowych iluminacji świetlnych
Nowe niezwykle efektowne iluminacje świetlne rozbły-

sły w  okresie świąt Bożego Narodzenia m.in. przy rondach 
w Kosakowie i Pogórzu. Gmina poza tradycyjną rozświetloną 
choinką przed Urzędem oraz ciągle zwiększającą się ilością 
iluminacji ulicznych, zainwestowała również w iluminację na-
ziemną. Świątecznej magii na pewno w gminie nie zabraknie, 
gdyż część nowych iluminacji zostało zakupionych dodatkowo 
przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

 
Nowy punkt pomocy rodzinie – gabinet GKPRPA 

Gminna Komisja Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zyskała nowy gabinet – tuż obok dawnej siedziby 
Poczty Polskiej. Przestronny i nowocześnie urządzony z całą 
pewnością wpłynie na wzrost jakości obsługi naszych miesz-
kańców. 

Konkurs grantowy 
28 stycznia 2020 r. aż 18 organizacji pozarządowych otrzy-

mało z rąk Wójta Gminy Kosakowo oraz jego Zastępcy granty 
na  realizację zadań publicznych w  roku 2020. Łączna kwota 
dotacji wyniosła 350 tysięcy zł. W  konkursie wsparcie otrzy-
mały 32 projekty z dziedziny kultury, sportu i ochrony zdrowia, 
a  łączna kwota dotacji wyniosła 350.000,00 zł. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach nie zabrakło projektów kulturalnych, 
sportowych, ale także skierowanych do konkretnych grup wie-
kowych: młodych mieszkańców i seniorów, czy też mających 
na celu poprawę bezpieczeństwa. 

Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Kosakowo 

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej patrzymy pozytyw-
nie na przyszłość naszej gminy. Dlatego od dłuższego czasu 
pracujemy intensywnie nad opracowaniem najważniejsze-
go dokumentu strategicznego dla gminy Kosakowo na lata 
2021-2030 z  perspektywą do roku 2040. Projekt dokumentu 
powstał między innymi w  oparciu o  uwagi, które mieszkańcy 
przekazywali w ramach konsultacji i ankiet. 
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Program Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 
z perspektywą do roku 2027 

Jesteśmy na etapie opiniowania nowego Programu Ochro-
ny Środowiska na lata 2020-2023 z  perspektywą do roku 
2027. Program docelowo będzie podstawowym narzędziem 
prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie gminy. 
Jego realizacja, według założeń, doprowadzi do poprawy sta-
nu środowiska naturalnego i  efektywnego nim zarządzania, 
zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed 
degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań 
obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Sensoraczki – nowy projekt  
kosakowskiej Biblioteki

Kosakowska Biblioteka dba o swoich czytelników – również 
tych najmłodszych lub przyszłych. Projekt Sensoraczki, znaj-
dujący się w bogatej ofercie zajęć prowadzonych przez Biblio-
tekę Publiczną Gminy Kosakowo, powstały z inicjatywy radne-
go Michała Przysieckiego i przy wsparciu finansowym Urzędu 
Gminy Kosakowo, to cykl specjalnych zajęć sensorycznych dla 
dzieci i  rodziców prowadzony przez wykwalifikowanego psy-
chologa i terapeutę integracji sensorycznej. Zajęcia cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem. 

 
Nowe logo gminy Kosakowo

Po długiej dyskusji komisja konkursowa wybrała zwycięską 
pracę w  konkursie na nowo logo gminy. Konkurs od samego 
początku wzbudził duże zainteresowanie: wpłynęło ponad 50 
zgłoszeń. Nowe logo będzie tworzyć nowe spojrzenie i  nowy 
wizerunek naszej gminy – nowoczesnej, przyjaznej mieszkań-
com, turystom oraz przedsiębiorcom: nawiązujące do bał-
tyckiej fali i nadmorskich traw, lekkie w kształcie i nad wyraz 
nowoczesne logo jest autorstwa grafików z gdyńskiego Studia 
102 – prace nad nim koordynował Tomasz Smorgowicz.

Powołanie pełnomocnika Wójta ds. seniorów
Od stycznia tego roku pełnomocnikiem Wójta ds. seniorów 

został dr Karol Dettlaff. Jednocześnie do dyspozycji seniorów 
przekazany został budynek dawnego Punktu Informacji Tury-
stycznej w Rewie, który stał się centrum informacyjnym oraz 

integracyjnym środowiska 
senioralnego. Głównym zało-
żeniem działań pełnomocnika 
jest kompleksowa integracja 
i  aktywizacja środowiska se-
nioralnego gminy Kosakowo 
poprzez zapewnienie bogatej 
oferty zajęć – m.in. rucho-
wych, kreatywnych, języko-
wych oraz hobbistycznych, 
kameralnych imprez o  cha-
rakterze kulturalnym, rozryw-

kowym i rekreacyjnym, jak również zapewnienie seniorom ak-
tywnych i atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Otwarcie siedziby senioralnej w Rewie 
Prawdziwe oblężenie przeżył budynek w  Rewie przy ul. 

Morskiej 56 w czwartek 23 stycznia 2020 r. Swoją działalność 
rozpoczęło centrum życia społecznego nieco starszych nasto-
latków (+55) z gminy Kosakowo. 

10 lutego 2020 r. Uroczysta sesja  
Rady Gminy Kosakowo w Rewie

10 lutego, dokładnie w stulecie Zaślubin Polski z Morzem, 
odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy. Miejscem spotkania 
był nowo wybudowany bosmanat w  Rewie. Sesja, podczas 
której rajcy podjęli rocznicową uchwałę – Uroczysty Apel do 
Mieszkańców Gminy Kosakowo – miała liczną publiczność 
z  grona sołtysów, działaczy społecznych, zrzeszeń i  orga-
nizacji pozarządowych, mieszkańców i  sympatyków gminy 
Kosakowo. Na pamiątkę wydarzenia, na ręce kosakowskich 
radnych, a także reprezentujących gminę Kosakowo radnych 
powiatu puckiego, Wójt Gminy przekazał okolicznościowe me-
dale, nawiązujące do symboliki rewskich szkut i  postaci Ge-
nerała Józefa Hallera. Tę część obchodów zakończył odczyt 
profesora Daniela Dudy, a  na ręce Wójta została przekazana 
replika słupa granicznego, który w Pucku symbolizuje akt Za-
ślubin Polski z Morzem. Wszyscy uczestnicy sesji w dostojnym 
szyku, ze sztandarami przemaszerowali wzdłuż rewskiej plaży 
do Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza. Nad morskim 
brzegiem okolicznościowe medale zostały przekazane 10 ro-
dzinom, których przodkami byli armatorzy rewskich szkut. 
Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo. 

Gala Nagród Wójta za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie kultury i sportu

4 marca br., w  siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury 
w Pierwoszynie, odbyła się Uroczysta Gala Wręczenia Nagród 
Wójta Gminy Kosakowo za szczególne osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej oraz wysokie wyniki sportowe 
mieszkańcom naszej Gminy. W tym roku w Gminie Kosakowo 
przyznano 9 stypendiów sportowych, 21 nagród w  dziedzinie 
sportu oraz 4 nagrody w dziedzinie kultury. Nagrody na scenie 
wręczył Wójt Gminy Kosakowo wraz z  Zastępcą. Wydarzenie 
uświetnił wspaniały występ Zespołu 5/6 – grupy wokalistów-
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studentów i absolwentów Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku.

Nagrody Bursztynowej Kogi 
27 lutego 2020 r., w  ramach obchodów Światowego Dnia 

Organizacji Pozarządowych, odbyła się jedenasta już coroczna 
gala przyznania nagród w  konkursie Bursztynowej Kogi – dla 
najprężniej działających organizacji pozarządowych powiatu 
puckiego. Po raz pierwszy uroczystość odbyła się w Kosakow-
skim Centrum Kultury w Pierwoszynie. Nagrodzono i wyróżnio-
no łącznie 20 stowarzyszeń. Wyróżnienia otrzymały m.in. Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze-Kosakowo 
oraz Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie. 

Weekend Kobiet w Kosakowskim Centrum Kultury
Nie jeden dzień, ale cały 

weekend świętowały Panie 
z  gminy Kosakowo swoje mar-
cowe kobiece święto. Rozpo-
częliśmy piątkowym wernisa-
żem Małgorzaty Trystuły oraz 
recitalem Magdaleny Mrów-
czyńskiej Kobieta jest... Drugi 
dzień to uczta muzyczna – i dwa 
wyjątkowe koncerty w wykona-
niu TRE VOCI – Tenorów nowej 
generacji, czyli polskiego terce-
tu wykonującego muzykę klasyczną i pop operową.

Bieg Tropem Wilczym 
Już trzecia edycja Biegu Tropem Wilczym – Biegu Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych wystartowała w gminie Kosakowo 1 marca 
2020 r., punktualnie o godzinie 12. Wydarzenie ma charakter 
ogólnopolski, bowiem tego dnia o  tej samej godzinie w  kil-
kuset miejscowościach w kraju oraz w polskich bazach misji 
wojskowych tysiące biegaczy pokonuje dystans 1963 metrów 
(odwołanie do roku, w  którym zginął ostatni Żołnierz Wyklę-
ty w czynnej walce – Józef Franczak ps. Lalek), aby upamięt-
nić wszystkich Niezłomnych. Bieg zorganizowany został we 
współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja, pod patronatem 
Instytutu Pamięci Narodowej oddział w  Gdańsku. Na starcie 
w Kosakowie stanęło blisko 200 uczestników. 

Walentynkowy Bieg Parami w Rewie 
Wydarzenie spod znaku melanżu miłości i sportu. W kolej-

nej, trzeciej już edycji Walentynkowego Biegu Parami w Rewie, 

udział wzięło aż 224 uczestników, którzy mieli do pokonania 
3,5-kilometrową trasę. 

Projekty wspierające czytelnictwo  
wśród najmłodszych 

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo włączyła się w dwie 
kampanie promujące czytelnictwo wśród najmłodszych: Mała 
książka – wielki człowiek oraz Z książką na start. 

Izba Regionalna w Kosakowskiej Chëczy 
Kosakowski wrzesień w barwach kaszubskich – przy Chëczy 

Nordowych Kaszubów powstała i  została uroczyście otwar-
ta Kaszubska Izba Regionalna. W  tym niezwykłym muzeum 
kaszubskim zobaczyć moż-
na m.in. narzędzia rolnicze, 
sieczkarnię, wialnię, sznu-
rowe sieci rybackie, maszy-
ny do szycia, ale też zabawki 
dla dzieci czy stare  wazony 
od Necla. Trafiła się również 
prawdziwa perełka podczas 
restaurowania komódki: do-
kumenty ze sparkasse, czyli 
kasy oszczędnościowej, ban-
ku z Wolnego Miasta Gdańska. 
Świetnie zachowany dokument datowany jest na 1899 rok.

Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych  
w Mechelinkach

1 sierpnia br. odbyły się pierwsze w historii gminy Kosako-
wo Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych, w  których udział 
wzięli zawodnicy z całej Polski. 

Mistrzostwa Polski Windsurfingowe  
– Ford Cuga Kite Challenge w Rewie

Rewa kolejny raz gościła najlepszych w  Polsce kitesur-
ferów, miłośników pływania na wodzie i skakania nad nią. To 
właśnie tu, na rewskim cyplu, odbył się Ford Kuga Kite Chal-
lenge 2020 Rewa. W ciągu trzydniowych zawodów wiało z wy-
starczającą siłą, aby rozegrać wszystkie zaplanowane konku-
rencje: Mistrzostwa Polski we Freestylu, Formule Kite Mixed, 
a także zawody Pucharu Polski w Formule Kite. 

USG bioderek dla dzieci i niemowląt 
Kontynuujemy profilaktyczny projekt badań USG stawów 

biodrowych u dzieci powyżej 2 m-cy życia, zameldowanych na 
terenie gminy Kosakowo. 

Dowóz dorosłych osób niepełnosprawnych  
na zajęcia do Pucka 

Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami mają zapewniony 
bezpłatny transport do Centrum Pomocy Rodzinie w  Pucku, 
gdzie mogą liczyć na kompleksową opiekę i rehabilitację. 

Projekt czytelniczy dla seniorów i osób  
słabo widzących Wielkie Litery

Nasza kosakowska Biblioteka Publiczna – z myślą o senio-
rach i osobach słabo widzących lub po prostu wszystkich tych, 
którzy nie przepadają za małym drukiem większości książko-
wych publikacji – przyłączyła się do projektu Wielkie Litery. 
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Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy jest jedną z najbar-
dziej cenionych nagród regionalnych, przyznawanych wspól-
nie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszał-
ka województwa pomorskiego. Organizatorem konkursu 
nieprzerwanie od 2000 roku jest Pomorska Rada Przedsię-
biorczości.

Celem konkursu jest m.in. 
promocja postaw przedsię-
biorczych, wsparcie i  inicjo-
wanie przedsięwzięć inno-
wacyjnych i  prorozwojowych, 
szczególnie takich, które są 
zbieżne z  celami Strategii 
Rozwoju Województwa Po-
morskiego 2030, a także upo-
wszechnianie dobrych prak-
tyk w biznesie.

Do konkursu mogą przy-
stąpić nie tylko przedsiębior-
cy, ale też podmioty budujące 
otoczenie biznesu, wpływają-

ce na rozwój przedsiębiorczości w regionie czy szerzące edu-
kację biznesową wśród młodzieży.

Zwieńczeniem konkursu jest uroczyste wręczenie nagród, 
sprzyjające okazji do nawiązania wartościowych kontaktów 
oraz integracji środowiska przedsiębiorców, polityków i lokal-
nych organizacji. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8 grudnia br. wyłoniono zwycięzców 21. edycji konkursu 
o  Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2020”. Ze względu 
na ograniczenia związane z pandemią, wyniki ogłoszono dro-
gą internetową.

Tytuł nagrody „Gryf Gospodarczy 2020” w kategorii Gmina 
Przyjazna Przedsiębiorcom trafił do Gdyni, wyróżnienia w tej 
kategorii otrzymały: Gmina Kosakowo i  Gmina Miejska Człu-
chów.

Nagroda w  kategorii GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIOR-
COM to nagroda skierowana do samorządów lokalnych na te-
renie województwa pomorskiego, które: konsekwentnie i sys-
tematycznie prowadzą działania na rzecz rozwoju i wspierania 
przedsiębiorczości na swoim obszarze, poprawiają jakość 
i dostępność usług oferowanych przedsiębiorcom, prowadzą 
działalność edukacyjną w obszarze przedsiębiorczości.

Nowe, specjalne wydania książek z dużą czcionką i przejrzy-
stym formatem znacznie ułatwiają czytanie. 

Program Asystent Osobisty  
Osoby Niepełnosprawnej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kosakowie bierze 
udział w  programie: Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej – edycja 2019-2020, dedykowanym pełnoletnim osobom 
niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o  znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program, 
mający na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych, finansowany jest ze 
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepeł-
nosprawnych. 

Pełnomocnik Wójta ds. seniorów laureatem  
nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego 

Karol Dettlaff, pełnomocnik Wójta Gminy Kosakowo ds. Se-
niorów oraz gmin partnerskich został laureatem nagrody Mar-
szałka Województwa Pomorskiego Przyjaciel Seniora.

Projekt Posiłek w szkole i w domu –  
na lata 2019-2023

Cały czas kontynuujemy projekt dożywiania dzieci w  ra-
mach wieloletniego rządowego programu osłonowego Posiłek 
w szkole i w domu na lata 2019-2023. Podstawowym celem pro-
gramu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkol-
nym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce 
szkolnej. 

Doposażenie placów zabaw
Na bieżąco monitorujemy stan naszych gminnych placów 

zabaw dla dzieci, dokonujemy napraw, wymieniamy starsze 
urządzenia i doposażamy place w nowe atrakcje. W mijającym 
roku doposażyliśmy place zabaw w  Dębogórzu, Dębogórzu 

Wybudowaniu, Mechelinkach, Mostach, Kazimierzu, Kosako-
wie, Pierwoszynie i Suchym Dworze.

Osobowość roku 2020 w dziedzinie rozwoju  
turystyki na Pomorzu – Janusz Frąckowiak 

Z  okazji Światowego Dnia 
Turystyki Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Mie-
czysław Struk przyznał co-
roczne nagrody w  dziedzinie 
rozwoju turystyki na Pomorzu. 
Wśród laureatów tegorocznej 
edycji nagród znalazł się Ja-
nusz Frąckowiak, który otrzy-
mał wyróżnienie Osobowość 
Roku. Kapituła konkursowa 
doceniła jubileuszowe 10 lat 
pracy na rzecz rozwoju Yacht 
Clubu Rewa, nieustanną troskę laureata o propagowanie idei 
żeglarstwa województwa pomorskiego. 

Dożynki – Święto Plonów w czasie pandemii
Obchodzone we wrześniu każdego roku Święto Plonów to 

najlepsza okazja, aby złożyć najserdeczniejsze podziękowa-
nia i wyrazy uznania rolnikom, ogrodnikom, sadownikom oraz 
rybakom, za codzienny trud i wysiłek włożony w kultywowanie 
wiekowych tradycji ziemskich i morskich, za wszystkie owoce 
ich pracy. Dlatego też pomimo panującej epidemii, nie zabra-
kło w gminie Kosakowo uroczystości dożynkowych, choć przy-
musowo ograniczonych do mszy świętej w intencji wszystkich 
wymienionych wyżej grup zawodowych, która odbyła się w ko-
ściele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Oprawę muzyczną 
podczas liturgii sprawował Zespół Kosakowianie wraz z Orkie-
strą Dętą Gminy Kosakowo. 

Gmina Kosakowo wyróżniona w Konkursie  
o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2020”
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Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Czy mówi Wam coś nazwa- Medauroidea extradentata? 
A może słyszeliście o patyczakach rogatych, o przedziwnych 
owadach z  rzędu straszyków…? Uczniowie klasy 2e stali się 
specjalistami z  zakresu hodowli tych niezwykłych stworzeń. 
Od dwóch tygodni bacznie obserwują swoje nowe zwierzę-
ta i stwarzają im w swoich domach jak najlepsze warunki do 
życia. Uczniowie realizują projekt pod kierunkiem pani Agaty 
Grzelińskiej.

Pani Anna Szymborska – dyrek-
tor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Mostach została laureatką Nagrody 
Pomorskiego Związku Żeglarskiego – 
Kryształowy Żagiel 2020, w  kategorii 
Przyjaciel Pomorskiego Żeglarstwa! 
Pani dyrektor od lat propaguje eduka-
cję morską w  szkole w  Mostach, two-
rząc klasy usportowione o  profilu że-
glarskim, a  przede wszystkim stwarza 
wspaniałe warunki do rozwoju i  nauki 
żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z Gmi-
ny Kosakowo.

Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Biblio-
tek Szkolnych brzmi: „Z książką Ci do twarzy”. Taki tytuł miała 
także II edycja rodzinnego konkursu fotograficznego zorgani-
zowana przez bibliotekę szkolną w Pogórzu. Zadaniem uczest-
ników było wykonanie fotografii w  myśl wyżej wymienionego 
hasła. Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, by spo-
śród wszystkich pięknych i oryginalnych prac wybrać zwycięz-
ców konkursu. Z radością ogłaszamy wyniki konkursu:
I MIEJSCE:
Martyna Ziołecka, kl. 2c
II MIEJSCE: 
Maja Domańska, kl. 2b 
Hanna Wałęsa, kl. 2c
Jakub Wałęsa, kl. 6a
III MIEJSCE:
Zofia Budny, kl.2g
Jury przyznało również wyróżnienia:
- Aleksander Łączyński, kl. 1e
- Weronika Gabatel, kl. 1b
- Natalie Paczes, kl. 2e
- Adam Konarski, kl. 6b

Młodzi naukowcy

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestni-
kom konkursu i zapraszamy do galerii wszystkich prac.

Przyjaciel Pomorskiego Żeglarstwa Roku 2020

„Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY”

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach w ramach współ-
pracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni pozyskał  kolej-
ne cztery komputery przenośne oraz dwa routery od darczyń-
ców. Jest to kontynuacja akcji rozpoczętej na wiosnę 2020 
roku: Komputery dla dzieciaczków w walce z COVID - 19.

To kolejny sprzęt do zdalnej edukacji, który wspierający 
uczniów. Dyrekcja szkoły oraz cała społeczność szkolna dzię-
kują pracownikom Akademii Marynarki Wojennej, a  w  szcze-
gólności panu Bogdanowi Szturomskiemu, zaangażowanemu 
w usprawnianie pozyskanego od darczyńców sprzętu kompu-
terowego.

Komputery dla uczniów

Nie ma sytuacji bez wyjścia i prze-
szkód, których  nie  da się przezwycię-
żyć – o  tym przekona się każdy, kto 
w trudnej życiowej sytuacji skieruje się 
po  pomoc do  pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kosa-
kowie. Z okazji Dnia Pracownika Socjal-
nego składamy gorące podziękowania 
za  każdy gest dobra, wsparcie i  dłoń 
zawsze otwartą na  potrzeby drugiego 
człowieka.

Tegoroczne obchody Dnia Pra-
cownika Socjalnego (21 listopada) są 
szczególne, zbiegają się z  30. rocznicą powołania do  życia 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu  Gmin-
nej Komisji Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych umożliwił rodzicom chcącym podnieść swoje kom-
petencje wychowawcze na udział w kolejnej edycji Szkoły dla 
rodziców. 

Tym razem zajęcia odbywają się w formie on-line. Pomimo 
zmiany sposobu prowadzenia zajęć, uczestnicy nadal mają 
okazję nie tylko wysłuchać przygotowanych przez prowadzą-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Kosakowie. To  doskonała okazja, aby 
złożyć słowa podziękowania oraz  pod-
kreślić, jak ważna jest możliwość znale-
zienia wsparcia w trudnych chwilach.

– W  imieniu własnym oraz  całego ko-
sakowskiego samorządu składam gorące 
podziękowania i  życzę Państwu zadowo-
lenia i satysfakcji z pracy, której wykona-
nie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętno-
ści, ale  również zrozumienia dla ludzkiej 
słabości oraz  głębokiego przekonania, 
że  człowiek w  obliczu problemów i  cier-

pienia nie może pozostać sam – podkreśla Wójt Marcin Majek.

cą zajęcia psycholog panią Joannę Folejewską wykładów ale 
również wziąć udział w  wielu ćwiczeniach czy podzielić się 
własnymi przemyśleniami. 

Zachęcamy wszystkich rodziców do korzystania z tej formy 
wsparcia w   wypełnianiu tej niezwykle trudnej ale jednocze-
śnie cudownej roli. Chęć udziału w przyszłych edycjach można 
zgłaszać pod numerami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej 58 620 82 02, 797 098 918, 797 099 394.

Pomaganie mają w sercu – Dzień Pracownika Socjalnego

Szkoła dla rodziców

W Szkole Podstawowej im. Piotra Dunina w Mostach dzia-
łają już 3 oddziały klas usportowionych o  profilu żeglarskim. 
Łącznie ponad 50 uczniów regularnie uczestniczy w zajęciach. 
Uczniowie zakończyli już sezon na pływanie. Przez ostatnie 2 
miesiące wykorzystywali każdy najmniejszy powiew wiatru, 
aby doskonalić swoje umiejętności żeglarskie w  bazie szkole-
niowej w Mechelinkach. 

Mimo, iż sytuacja zmusiła dzieci do przejścia w tryb zdalny, 
to wcale nie zawieszono działań. Wręcz przeciwnie! To dobry 
czas na przygotowanie teoretyczne i  fizyczne do przyszłego 
sezonu. W przyszłym roku wraz ze Stowarzyszeniem Port Me-
chelinki zaplanowano kilka ciekawych projektów. Trener – pani 
Magdalena Radzka i  jej podopieczni mają nadzieję, że choć 
część planu uda się zrealizować.

Klasy żeglarskie
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W związku ze zbliżającą się zimą i związanymi z nią zja-
wiskami w  postaci ostrych mrozów czy 
intensywnych opadów śniegu, zachodzi 
niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia 
i życia, szczególnie wśród osób bezdom-
nych, z niepełnosprawnościami, czy star-
szych i samotnych.

Przypominamy, że wszystkie służby lo-
kalne gminy Kosakowo – pracownicy so-
cjalni i służby zdrowia, Straż Gminna i Poli-
cja, służą pomocą osobom, których życie 
z  powodu warunków zimowych może być 
zagrożone.

Zwracamy się do wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy z  prośbą o  wzmożenie 
opieki domowej nad bliskimi sobie ludźmi 

Dokładnie o godz. 17:00 do naszej gminy zawitał długo wy-
czekiwany Święty Mikołaj. Tego dnia z inicjatywy Kosakow-
skiego Centrum Kultury miało miejsce symboliczne zapalenie 
światełek wraz z przyozdabianiem choinki w bombki w kształ-
cie kotwiczek. Choinka przy Urzędzie Gminy Kosakowo, nabra-
ła świątecznego wyjątkowego klimatu. Św. Mikołaja przywitał 
Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, Dyrektor KCK Tomasz 

o ograniczonej samodzielności życiowej, zwrócenie uwagi na 
najbliższych sąsiadów oraz zwiększenie 
stopnia wrażliwości społecznej na sytuację 
rodzin lub osób, które mogą być dotknięte 
tragicznymi skutkami zimy.

Szczególna w tej sytuacji uwaga i troska 
może zapobiec nieszczęściom, przemarz-
nięciom, bądź śmierci. 

Bliższych informacji udziela: 
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 
Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo, tel. (58) 
620-82-02; 
• Straż Gminna, tel. (58) 732-50-11, 0-606-
731-985; 
• Ośrodek Zdrowia Kosakowo, tel. (58) 679-
13-23.

Świercz oraz przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej 
Śliwiński. Do świątecznej akcji ozdabiania kotwiczek została 
zaproszona Rada Gminy, wszystkie instytucje działające na te-
renie gminy, stowarzyszenia oraz sołectwa. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyłączyli się do akcji. 
Bądźmy razem, wspierajmy się w ten trudny dla wszystkich 
czas.

Nie bądźmy obojętni na bezdomność i samotność

Mikołajki w Gminie Kosakowo

SPORT

Wśród powołań Pomorskiego Związku Piłki Nożnej zawodników 
z rocznika 2008 znalazł się młodzie- żowiec Sztormu Kosakowo – Bar-
tosz Mejza. Konsultacja szkoleniowa i mecz kontrolny z AP Lotos Gdańsk 
odbędzie się 2 grudnia br. na obiek- tach AWFiS w  Gdańsku. Gratuluje-
my!

GKS Sztorm Kosakowo – Powołania 
Pomorskiego ZPN
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Podczas Mistrzostw Polskiej Unii 
karate startowali zawodnicy w kate-
goriach wiekowych junior młodszy 
14-15 lat, junior 16-17 lat, młodzieżo-
wiec 18-21 lat oraz senior +18 lat.

Nasi zawodnicy pomimo takie 
długiej przerwy spisali się znakomi-
cie. Klub Sportowy Gokken zajął dru-
gie miejsce w klasyfikacji medalowej 
zdobywając 6 złotych, 6 srebrnych i 8 
brązowych medali!

Sekcję Dębogórze reprezento-
wały juniorki młodsze - Roksana 
Rogalska, która zdobyła w  kategorii 

walk kumite (+54 kg) złoty medal oraz  Marta Wojtunik, również 
złoto, ale w kategorii - 54 kg. Nie jest to przypadkowy sukces, 
ponieważ dziewczyny od wielu lat biorą udział w  rywalizacji 
i są medalistkami turniejów mniejszej i większej rangi. 

To nie był jedyny sukces, bo tego dnia również zdobyły 
srebrny medal w kumite drużynowym. 

Klub Sportowy Gokken prowadzi sekcję w  Dębogórzu od 
2008 roku w SP Dębogórze, a Roksana i Marta ćwiczą karate 
od 9 lat. 

Z powodu sytuacji epidemiologicznej i uprzejmości Kosa-
kowskiego Centrum Kultury, treningi prowadzimy w Świetlicy 
Dębogórze przy ulicy Pomorskiej 18. Do grupy początkującej 
można zapisać się w każdej chwili.

Mistrzostwa Polskiej  
Unii Karate

20 listopada drużyna Skrzatów Sztormu Kosakowo roz-
poczęła zajęcia w hali sportowej. Jak zawsze dominowały gry 
i zabawy ruchowe. Dzieci poprzez częsty kontakt z piłką oswa-
jają się z podstawowymi elementami występującymi w trakcie 
gry, tj. prowadzenie piłki, drybling – gra 1 na 1, kształtowanie 
szybkości reakcji i szybkości w ogóle.

Dzień później swój pierwszy sparing w formule 11 na 11 ro-
zegrał rocznik 2008. Przeciwnikiem był zespół Salosu Ru-
mia. Mecz obfitował w wiele ciekawych akcji zarówno jednej, 
jak i drugiej drużyny. Dla młodzieży była to bardzo cenna lek-
cja, z  której na pewno zostanie wyciągnięte wiele wniosków 
na przyszłość. W  ten 
sam weekend rocznik 
2006/07 rozegrał przy 
Złotych Piaskach w  Ko-
sakowie sparing z zespo-
łem KP Gdynia, rocznik 
2013 – z AP Dąbrową, Ka-
szubami Połchowo oraz 
dziewczęcym zespołem 
Lotosu Gdańsk, a rocznik 
2010 (podzielony na dwie 
drużyny) z  rówieśnikami 
Orkanu Rumia. Oba poje-

dynki rocznika 2010 zostały wygrane przez drużyny Sztormu; 
warto zaznaczyć, że w  drugiej drużynie wystąpiło trzech za-
wodników z rocznika 2011 i jeden z 2012.

W ostatni weekend listopada młodzieżowcy Sztormu spę-
dzili aktywnie treningi na świeżym powietrzu. Nie zabrakło za-
jęć motorycznych i gier sparingowych. Z kolei zespół seniorów 
rozegrał między sobą grę wewnętrzną – drużyny poprowadzili 
trenerzy: Bartosz Lewandowski i  Rafał Kowalke, a  spotkanie 
zakończyło się remisem 4:4. O zwycięstwie decydowały rzuty 
karne, których bohaterem został broniący dwie „jedenastki” 
Józef Stromski.

GKS Sztorm Kosakowo – Treningi i mecze kontrolne
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Ś.P. 

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

Andrzej Borzym z Pogórza, lat 73

Irena Czerlińska z Mechelinek, lat 67

Jan Bronk z Dębogórza-Wybudowania, lat 67

Regina Handzlik z Mostów, lat 58

Henryk Kortas z Mostów, lat 70

Teresa Lenz z Rewy, lat 78

Zdzisław Libert z Suchego Dworu, lat 49

Krystyna Lewanczyk z Dębogórza-Wybudowania, lat 74

Waldemar Mazur z Pierwoszyna, lat 67

Mieczysław Wilczyński z Kosakowa, lat 69

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Ewelina Paszke (Red. Naczelny), Magdalena Stawiarz (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy pierwszy tydzień miesiąca. Nakład 6330 egz.
Druk i opracowanie graficzne: DRUKARNIA Waldemar Grzebyta, ul. Kossaka 108, Piła, tel. 67 215 85 89, www.drukgrzebyta.com.pl

Ważniejsze telefony:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie 

tel. (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394;  
gops@kosakowo.pl

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

- Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernic-
kiego w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk tel. 58 665 76 30

- Szkoła Podstawowa w Kosakowie – dyrektor Monika 
 Pawlicka tel. 58 679 23 90
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu – dyrektor Hali-

na 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, tel. 501 753 251;
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” – prezes Piotr Fos, 

tel. 501 326 119;

- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” Andrzej Za-
wadzki, tel. 888 095 035 

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” –  
prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkole-
nia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – prezes Marek 
Kunc, tel. 600 192 252. 

Telefony alarmowe:
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej,  

tel. 696 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy 

Kosakowo, tel. 58 660 43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie, sekretariat: tel. 47 742 53 91
– Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku tel. 47 742 52 22
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., 

tel. 58 625 47 47
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, tel. 507 159 482
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni – tel. 261 263 783  

985 Ratownictwo Morskie,  
997 Policja, 998 Straż Pożarna,  
999 Pogotowie Ratunkowe

Ś.P. 

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci  ks. Kanonika Zbigniewa Walczaka.  

Zmarł przeżywszy 80 lat, z czego 56 lat pełnił posługę kapłańską.  

Pierwszy proboszcz parafii pw. Św. Pawła Apostoła w Gdyni Pogórzu  

i budowniczy świątyni.  

Rodzinie, Bliskim zmarłego i całej parafii w Pogórzu  

składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Wójt Gminy Kosakowo
 Andrzej Śliwiński  Marcin Majek



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 1/202124

 

Zielony krok w Nowy Rok! 

Nowy Rok za pasem! Kto choć raz nie pokusił się w tym czasie o refleksję nad swoim 
życiem i tym, jakie ono będzie przez kolejne dwanaście miesięcy?  

Tak, postanowienia noworoczne… Zwykle dotyczą one naszej diety, finansów, pracy  
i relacji międzyludzkich. To wszystko jest bardzo ważne ale my zachęcamy Państwa, 
by tym razem spojrzeć nieco dalej – zielono, ekologicznie. Z korzyścią dla Planety, 
środowiska. I nas samych! 

Co mogę zmienić w swojej codzienności, by przysłużyć się środowisku?  

Wbrew pozorom, to wcale nie taka wielka rewolucja - lista możliwości jest bardzo długa, a zmiany możemy 
wprowadzać stopniowo. Aby ułatwić Państwu to zadanie, przygotowaliśmy listę dobrych praktyk. Wdrożenie 
choćby kilku jest już dobrym początkiem! 

• oszczędzaj wodę w domu i w ogrodzie (np. zbieraj deszczówkę, wodą po myciu owoców i warzyw podlej 
kwiaty)  

• pij „kranówkę” zamiast wody butelkowanej (jest doskonałej jakości) 
• segreguj odpady, a odpady niebezpieczne pozostawiaj w miejscach do tego przeznaczonych (szczegóły na 

www.kzg.pl) 
• oszczędzaj energię elektryczna i cieplną (np. wyłącz światło, gdy nie jest Ci potrzebne, odłącz z sieci 

nieużywane urządzenia, wietrz szybko i gruntownie nie wychładzając pomieszczenia, uszczelnij 
okna/drzwi, dociepl budynek)  

• dbaj o czyste powietrze, w tym zwróć uwagę na sposób ogrzewania swojego domu 
• ogranicz zużycie komercyjnych środków czystości na rzecz tych naturalnych 
• kupuj tylko to, czego potrzebujesz, nie marnuj żywności, 
• kupuj produkty lokalne, dobrej jakości 
• wybieraj produkty bez opakowań, w opakowaniach zbiorczych lub w opakowaniach nadających się do 

recyklingu lub ponownego wykorzystania 
• unikaj artykułów jednorazowych (np. siatek na zakupy, kubków, słomek itp.)  
• unikaj niepotrzebnego wyrzucania ubrań, sprzętów, urządzeń, na rzecz ich naprawy, sprzedaży lub przekaż 

je potrzebującym
 
Poza oszczędnością dla portfela, wymienione działania przyczyniają się do zmniejszenie zużycia zasobów 
naturalnych oraz energii niezbędnych do produkcji danych dóbr, a także do ograniczenia śladu węglowego (*) 
oraz wodnego (**). Dzięki wprowadzeniu do codziennego funkcjonowania tak naprawdę niewielkich zmian, 
mamy realny wpływ na otaczające nas środowisko. Wykorzystajmy to!   

Niech ten Nowy Rok będzie zdrowy, ekologiczny i zielony, czego Naszym Mieszkańcom  
serdecznie życzymy! 

* ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną 
osobę, organizację, wydarzenie lub produkt (więcej na ten temat na stronie naukaoklimacie.pl) 
** ślad wodny ilustruje zależność pomiędzy konsumowanymi towarami i usługami lub wzorcem konsumpcji, a 
zużyciem zasobów wodnych i zanieczyszczeniem środowiska (więcej na ten temat na stronie aerisfuturo.pl) 


