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4 maja br., w  Międzynarodowym Dniu Strażaka odbyła się 
uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie oraz prze-
kazania samochodów ratowniczo-gaśniczych. To potrójny po-
wód do świętowania. Wydarzenie odbyło się na placu tuż przy 
budowie nowej strażnicy OSP Kosakowo (ul. Chrzanowskiego 
44 w Kosakowie). Rozpoczęcie uroczystości stanowił meldu-
nek złożony Wojewodzie Pomorskiemu Dariuszowi Drelicho-
wi przez Naczelnika OSP w  Kosakowie Janusza Stasiaka. Po 
złożeniu meldunku nastąpiło odegranie Hymnu Państwowego, 
któremu towarzyszyło podniesienie flagi państwowej. W  ten 
uroczysty sposób świętowano odsunięty w czasie z uwagi na 
sytuację pandemiczną w kraju wmurowanie kamienia węgiel-
nego pod budowę nowej strażnicy. 

W  uroczystości wzięli udział m.in. wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich, wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastęp-
ca wójta Marcin Kopitzki, Pomorski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Socha, Komendant 
Powiatowej PSP w Pucku st. bryg. Bartłomiej Mollin, zastępca 

prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku Teresa Jakubowska, przewodni-
czący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński, proboszcz pa-
rafii pw. św. Antoniego w Kosakowie ks. kanonik Jan Grzelak 
i przedstawiciele kosakowskiej OSP. 

Ochotnicza Straż Pożarna w  Kosakowie wzbogaciła się 
o średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego, po-
jazd uzyskany w ramach konkursu „Bitwa o wozy” za najwyższą 
frekwencję w województwie pomorskim podczas drugiej tury 
wyborów prezydenckich i jest to średni samochód ratowniczo 
gaśniczy Volvo oraz 30-metrową drabinę SD-30 na podwoziu 
samochodu mercedes, którą jednostka otrzymała nieodpłat-
nie od prywatnego darczyńcy.

– Pożarnicy z  OSP w  Kosakowie mają bardzo odpowie-
dzialne zadanie. Nie dość, że zapewniają bezpieczeństwo 
mieszkańcom swojej gminy, to często też biorą udział w ak-
cjach na terenie Gdyni. Nowy sprzęt pomoże im jeszcze le-
piej pełnić swoją służbę – mówi Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę strażnicy 
OSP Kosakowo oraz przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych

Kochane Dzieci

Z okazji Waszego święta życzę Wam uśmiechu i miłości  
na każdy dzień, radosnego dzieciństwa, oraz by trwało ono  

jak najdłużej. Wspaniałych wyników w nauce,  
rozwoju pasji i talentów.

Niech każdy dzień będzie dla Was nową, pełną beztroskiej 
zabawy przygodą oraz by uśmiech na stale gościł  

na Waszych twarzach.
Miłego świętowania Dnia Dziecka.

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek
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kwietnia 2021 r. w  sprawie: zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego;
7. Uchwała Nr LIII/384/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 29 
kwietnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części obrębu Pierwoszyno, gmina 
Kosakowo;
8. Uchwała Nr LIII/385/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 29 
kwietnia 2021 r. w  sprawie: uchwalenia zasad i  warunków sytu-
owania na terenie Gminy Kosakowo obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i  urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane 
9. Uchwała Nr LIII/386/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 29 
kwietnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ko-
sakowo na lata 2021-2030 z perspektywą do roku 2040;
10. Uchwała Nr LIII/387/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 29 
kwietnia 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia wniesionej przez Lewi-
cę Polską petycji dotyczącej ,,Deklaracji solidarności z  osobami 
LGBT+”
11. Uchwała Nr LIII/388/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 29 
kwietnia 2021 r. w  sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Kosakowo.

1. Uchwała Nr LII/378/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 kwiet-
nia 2021 r. w sprawie: nadania nazwy GWIEZDNA ulicy położonej 
we wsi MOSTY na terenie gminy Kosakowo;
2. Uchwała Nr LIII/379/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 29 
kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo 
Nr II/16/94 z 18 lutego 1994 roku w sprawie: nadania nazw nowym 
ulicom oraz wprowadzenia numeracji we wsi Mosty zmienionej 
uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XXXII/25/2009 z dnia 1 kwietnia 
2009 roku;
3. Uchwała Nr LIII/380/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 29 
kwietnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 393, 
392/1, 392/2, 392/3 obręb Dębogórze gmina Kosakowo, przy ul. 
Długiej; 
4. Uchwała Nr LIII/381/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 29 
kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na 
rok 2021;
5. Uchwała Nr LIII/382/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 29 
kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021-
2029;
6. Uchwała Nr LIII/383/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 29 

Uchwały podjęte podczas LIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 29 Kwietnia 2021 r.

14 maja br. odbyła się konferencja prasowa wójta gminy Ko-
sakowo Marcina Majek na terenie portu lotniczego. Tematem 
konferencji było nabycie przez gminę Kosakowo Portu Lotni-
czego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o.

Temat lotniska w  Kosakowie i  spółki Port Lotniczy Gdy-
nia-Kosakowo miał początek w 2007 roku – kiedy samorządy 
miasta Gdyni i gminy Kosakowo podjęły wspólną uchwałę i ini-
cjatywę o  zawiązaniu spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo 
i reaktywacji lotniska wojskowego na cele cywilne. W 2010 roku 
rozpoczęła się budowa wszystkich obiektów infrastruktury 
lotniska. W 2014 roku projekt został zatrzymany przez decyzję 
Komisji Europejskiej, która stwierdziła że samorządy dokonały 
niedozwolonej pomocy publicznej na rzecz spółki Port Lotni-

czy Gdynia-Kosakowo. KE nakazała odzyskać tę pomoc, co było 
i jest niemożliwe, ponieważ wszystkie obiekty zlokalizowane są 
na terenach, których właścicielem jest Skarb Państwa. Tere-
ny te zostały jedynie użyczone do gminy Kosakowo, a następ-
nie wydzierżawione do powołanej spółki. W  2014 roku spółka 
została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej, który trwał 
ostatnie 7 lat. Dzięki imprezom masowym, które się odbywały 
na terenie lotniska, spółka mogła utrzymać całą infrastrukturę 
w sposób nie pogarszający jej stanu. Niestety przez pandemię 
COVID-19 w 2020 roku imprezy masowe się nie odbyły, tym sa-
mym spółka nie zarobiła środków, dzięki którym dotychczas 
utrzymywała teren. Brak środków zmusiło syndyka do podjęcia 
radykalnych działań, czyli sprzedaży przedsiębiorstwa.

Konferencja prasowa wójta gminy Kosakowo w sprawie nabycia 
przez gminę Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o.
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29 kwietnia br. podczas 53. posiedzenia Zwyczajnej Sesji 
Rady Gminy Kosakowo członkowie Rady jednogłośnie przyjęli 
Strategię Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030 z per-
spektywą do 2040.

Jej projekt powstawał przez ostatni rok m. in. w  oparciu 
o  przeprowadzoną ewaluację oraz analizy, wyniki badania 
ankietowego wśród mieszkańców, wnioski pochodzące ze 
spotkań warsztatowych z udziałem środowisk lokalnych. Sta-
nowi efekt prac samorządu gminy Kosakowo, przedstawicieli 
instytucji publicznych, mieszkańców, a  także przedstawicieli 
organizacji społecznych, którzy zaangażowali się w proces jej 
tworzenia.

– Strategia rozwoju gminy Kosakowo jest jednym z najważ-
niejszych dokumentów, który kształtuje politykę rozwoju i tak 
naprawdę przyszłości całej gminy Kosakowo. – mówi wójt gmi-
ny, Marcin Majek. – Bardzo się cieszę, że w dniu wczorajszym 
radni gminy jednomyślnie uchwalili ten dokument. Chcę jed-
nocześnie podziękować wszystkim mieszkańcom i  osobom, 
które były zaangażowane w  pracę nad tym nim, za aktywne 
włączanie się w jego realizację.

Strategia rozwoju gminy traktowana jest jako podstawo-
wy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego kierujący 
wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania prze-
strzennego. Tak rozumiana strategia ma za zadanie diagnozo-
wać najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz 
potencjał gminy, opisywać podejście zintegrowane, określać 
obszary, cele i  działania polityki polityki społeczno-ekono-
micznej prowadzonej w  przestrzeni gminy w  perspektywie 
najbliższych lat. Proces sporządzania strategii stwarza rów-
nież możliwość partycypacji mieszkańców i  innych interesa-
riuszy w grze o rozwój.

Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030 
z perspektywą do 2040

Pod koniec ubiegłego roku odbył się pierwszy przetarg, 
który ostatecznie nie został rozstrzygnięty. Firma, która zło-
żyła wówczas ofertę nie uzyskała zgód Ministerstwa Obrony 
Narodowej oraz z  Ministerstwa Infrastruktury niezbędnych 
do bycia zarządcą lotniskiem cywilnym. W  marcu br. został 
ogłoszony drugi przetarg, w którym złożono tylko jedną ofer-
tę – gminy Kosakowo w kwocie 7.150.000 zł. Oferta ta została 
zatwierdzona postanowieniem sądu. Oficjalnym protokołem 
w dniu 14 maja br. został przejęty cały majątek lotniska w za-
sób majątku gminy Kosakowo.

95% terenu lotniska znajduje się w administracyjnej części 
gminy Kosakowo. Uważam, że jako gospodarze tego terenu po-
winniśmy mieć bezpośredni wpływ na to, co na tym terenie się 
dzieje. Po drugie sądzę, że to lotnisko ma szansę działać. Być 
może nie w takiej formule jak to było zakładane 10 lat temu, ale 
w  dużo mniejszej także mamy szansę rozwijać ten teren. Po 
trzecie, z tym terenem związana jest bardzo ważna inwestycja 
będąca obecnie przedmiotem analiz Polskich Kolei Państwo-
wych. Mianowicie doprowadzenie linii kolejowej pasażerskiej 
do gminy Kosakowo do stacji Mosty-Zachód, z  perspektywą 
dalszego przedłużenia linii 213 w kierunku Pucka. Jest to stra-
tegiczna inwestycja, która zapewni rozwój komunikacyjny całej 

naszej gminy i powiatu puckiego. Na pewno nie byłoby to możli-
we, jeżeli nie doszłoby do uruchomienia lotniska cywilnego.

Aby uruchomić lotnisko cywilne, niezbędne są dwa czyn-
niki: zakończenie postępowania upadłościowego oraz sprawy 
sądowej wytoczonej przez Komisję Europejską. Moment za-
kupu upadłego przedsiębiorstwa przez gminę doprowadzi do 
zakończenia postępowania upadłościowego. Będzie to jedno-
znaczny dowód wykonania decyzji Komisji Europejskiej, czyli 
likwidacji podmiotu, który otrzymał niedozwoloną pomoc pu-
bliczną.

Większość mieszkańców zapewne zarzuci władzom gmi-
ny Kosakowo wydanie 7 milionów złotych na lotnisko, gdy za 
tę kwotę można wykonać wiele innych potrzebnych inwestycji. 
Jak najbardziej trzeba się z  tym zgodzić, jednak jednocześnie 
wziąć pod uwagę, iż kupna lotniska można było dokonać tylko 
i wyłącznie tu i teraz. O  ile cały szereg inwestycji: oświetlenie, 
chodniki, drogi czy inne inwestycje publiczne możemy odłożyć 
o rok czy dwa, o tyle na zakup lotniska mogliśmy się zdecydo-
wać tylko teraz. Patrząc na liczne pozytywne informacje, które 
dostaliśmy z  szeregu stron widzimy, że była to słuszna decy-
zja. Lotnisko w Kosakowie ma realną szansę na uruchomienie 
i przyszłość przed sobą.
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Decyzją Rady Gminy Kosakowo przyjęto uchwałę nr 
LIII/385/2021 z  dnia 29.04.2021 r. w  sprawie Ustalenia zasad 
i  warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich ga-
barytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad projektem zwanym uchwałą „krajobrazową” 
lub „reklamową” zainicjowane zostały pod koniec 2018 roku, 
a  ostateczny kształt uchwały przyjętej przez Radę stanowi 
wynikową analiz, pracy samorządu gminy Kosakowo oraz 
mieszkańców naszej gminy. Zaangażowali się oni wyjątkowo 
czynnie w proces jej tworzenia, wypełniając ankietę dotyczą-
cą zasadności uregulowania „chaosu reklamowego” na terenie 
gminy oraz uczestnicząc w spotkaniach konsultacyjnych wraz 
z  wniesieniem cennych wniosków i  uwag również na etapie 
wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu na przeło-
mie stycznia i lutego 2021 r. Zakończenie procedury dotyczą-
cej „uchwały krajobrazowej” nastąpi po jej weryfikacji przez 
Wojewodę Pomorskiego.

Głównym założeniem jest, aby ograniczyć ekspansję reklam 
na terenie gminy Kosakowo – komentuje prace nad „uchwałą 
krajobrazową” wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek. – Wskaza-
ne zostało to w ankietach, że tych reklam jest za dużo, są zbyt 
natarczywe, często doprowadzają do rozproszenia uwagi kie-
rowców. Jest masę reklam, które są szpecące i niepotrzebne: 

19 maja 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni Zastęp-
ca Wójta Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, Prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finan-
sów i Zarządzania Finansami Maciej Bąk, Wiceprezes Zarzą-
du, Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem Jacek 
Sadaj, Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny podpisali po-
rozumienie w sprawie docelowego przebiegu Północnej Kolei 
Aglomeracyjnej.

W  tymże porozumieniu strony ustaliły stosowne warunki, 
którym powinna odpowiadać inwestycja: linia kolejowa łą-
cząca centrum Gdyni i Oksywie oraz gminę Kosakowo, a także 
dodatkowa zaleta, która umożliwi realizację połączeń w  kie-
runku Słupska przez Dolinę Logistyczną, Rumię i Wejherowo. 
Przyczyni się to do ulepszenia komunikacji zarówno 
do północnych dzielnic Gdyni, jak i  do sąsiednich 
gmin Kosakowa i  Rumi. Realizacja inwestycji jest 
niezbędna ze względu na zauważalny od dłuższego 
czasu prężny rozwój północnej część województwa 
pomorskiego.

Wszystkie ustalenia zostały przekazane wcze-
śniej firmie Multiconsult Polska, która na zlecenie 
PKP PLK przygotowuje dokumentację przygoto-
wawczą projektu „Włączenie północnych dzielnic 
miasta Gdyni i gminy Kosakowo w system kolei aglo-
meracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii”. Do-
kumentacja będzie podstawą do późniejszych prac 
nad projektem budowlanym i modernizacją linii.

cały szereg reklam na przyczepach wystawianych przy ulicy 
Derdowskiego, stawiane na rusztowaniach czy kontenerach.

Zamierzonym celem uchwalenia tych zasad jest poprawa 
ładu wizualno-przestrzennego gminy oraz ochrona krajobra-
zu, który stanowi nasze wspólne dobro. Ma chronić również 
istniejącą strukturę przestrzenną i tradycję miejsca.

Powyższe składowe utwierdzają w przekonaniu, iż koniecz-
ne jest podjęcie działań, mających na celu realizację budowy 
Północnej Kolei Aglomeracyjnej. Planowana inwestycja zakła-
da rozwój gmin północnej części województwa pomorskiego 
w  dłuższym horyzoncie czasowym a  nie tylko w  najbliższej 
przyszłości. Wybrana koncepcja powinna zapewniać możliwie 
jak najlepszy dostęp do przystanków oraz umożliwiać korzy-
stanie z  kolei, jak największej liczbie pasażerów. Ma to duże 
znaczenie zważywszy na już obecnie obserwowany zator dro-
gowy wywołany coraz liczniejszymi podróżami komunikacją 
samochodową. Cele te będą osiągalne pod warunkiem reali-
zacji inwestycji zgodnie z  założeniami wszystkich głównych 
interesariuszy.

„Uchwała krajobrazowa” w gminie Kosakowo

Porozumienie w sprawie docelowego przebiegu Północnej Kolei 
Aglomeracyjnej podpisane



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 6/2021 5

Długo wyczekiwane inwestycje, czyli skwer w  Dębogórzu 
i skatepark w Rewie coraz bliżej realizacji.

W Dębogórzu nastąpi budowa skweru wraz z fragmentem 
drogi rowerowej. Celem realizacji inwestycji jest zagospoda-
rowanie terenu tuż przy ulicy Pomorskiej na działkach nr 157/1-
157/5. Planowana inwestycja przewiduje miejsca wypoczynku, 
sportu i  rekreacji okolicznych mieszkańców i  turystów wraz 
z  ścieżką rowerową, chodnikami i  oświetleniem. Teren zo-

stał starannie zaplanowany tak, aby był w pełni dostosowany 
do osób niepełnosprawnych. Finansowanie inwestycji jest 
możliwe m.in. dzięki środkom uzyskanym z  Unii Europejskiej 
w  ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego 
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 
2014-2020 oraz w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwo-
ju (LSR) na lata 2014-2040 Północnokaszubskiej Lokalnej Gru-
py Rybackiej we Władysławowie.

Nowe miejsca do rekreacji w naszej gminie –  
skwer w Dębogórzu i skatepark w Rewie

W Rewie będzie budowany skatepark z elementami małej 
architektury na terenie działki nr 112/7 (tuż przy placu zabaw 
przy ul. Wodnej). Do 4 maja br. trwa przetarg na: „Budowa ska-
teparku, elementów małej architektury, nawierzchni utwar-
dzonych oraz przebudowa instalacji elektroenergetycznych 

wraz z  instalacją lamp oświetlenia zewnętrznego”. Poza ele-
mentami charakterystycznymi dla skateparku tj. bank ramp, 
quarter, rampa prosta czy grindbox planowana jest siłownia 
zewnętrzna.
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W  sali obrad Urzędu Gminy Kosakowo wójt Marcin Majek 
spotkał się z  pełniącymi służbę w  Komisariacie Policji w  Ko-
sakowie policjantami: st. post. Moniką Mularską oraz sierż. 
Michałem Poźniakiem, którzy zostali zaproszeni, aby przyjąć 
z rąk wójta gratulacje i podziękowania za oddanie oraz zaan-
gażowanie w wykonywanej pracy. 

Wykazali się niecodzienną odwagą i  męstwem podczas 
jednej z   ostatnich akcji ratunkowych, gdy doszło do pożaru 
domu jednorodzinnego w  Mostach przy ulicy Łąkowej. Wy-
różnieni dotarli na miejsce przed zastępem straży pożarnej 
i nie zważając na zagrożenie, podjęli błyskawiczną interwen-
cję. Policjantom udało się uratować 86-letniego mężczyznę, 

W  sobotę 8 maja odbyły się uroczyste obchody Narodo-
wego Dnia Zwycięstwa w rocznicę zakończenia II wojny świa-
towej w  Europie w  kwaterze Żołnierzy Września 1939 r. przy 
cmentarzu parafialnym w Kosakowie.

Dokładnie 76 lat temu, 8 maja 1945 roku umilkły ostatnie 
strzały w toczącej się od 1939 roku drugiej wojnie światowej. 
W rocznicę Dnia Zwycięstwa spotykaliśmy się w tym symbo-
licznym miejscu, aby oddać cześć i hołd walczącym o wolność 
spoczywającym tu 120 żołnierzom. Wójt gminy Kosakowo 
wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz podziękował za 
udział w uroczystościach wszystkim samorządowcom, zebra-
nym gościom, pocztom sztandarowym oraz 13. Kosakowskiej 
Drużynie Harcerek Chata, która zapewniła asystę pod kwate-
rą. Modlitwę w intencji poległych poprowadził ks. kanonik Jan 
Grzelak.

Wiązankę złożyli: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek wraz 
z  zastępcą Marcinem Kopitzkim oraz ks. kanonikiem Janem 
Grzelakiem, delegacja z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojen-
nej, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński 
wraz z  radnymi Bożeną Roszak oraz Michałem Przysieckim, 
sołtys Mostów Alina Merchel, sołtys Dębogórza Józef Melzer, 
sołtys Rewy Jacek Hennig, w  imieniu Związku Piłsudczyków 
RP Okręg Kaszubski Kosakowo Władysław Paciuch, w  imie-
niu gminnych instytucji kultury dyrektor Biblioteki Publicz-
nej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla Anna Paturej wraz 

wyprowadzając go z  płonącego budynku, który spał i  nie 
zdawał sobie sprawy z zagrożenia. Decyzja o szybkiej pomo-
cy prezentuje bohaterskie działanie. Przedstawione czyny 
zasługują na wielki szacunek, a mieszkańcy Kosakowa mogą 
czuć się bezpiecznie, mając w szeregach kosakowskiej poli-
cji osoby, których postawa i zaangażowanie są godne naśla-
dowania. 

– Wielkie gratulacje za przeprowadzoną akcję ratowania 
ludzkiego życia i dobytku. Cała ofiarna akcja stanowi wzór do 
naśladowania. Składam serdeczne podziękowania w  imieniu 
swoim i  wszystkich mieszkańców gminy – mówił wójt gminy 
Marcin Majek.

z przedstawicielem Kosakowskiego Centrum Kultury, w imie-
niu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dyrektor Małgorza-
ta Borek, w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego pre-
zes Danuta Tocke, w imieniu gminnych instytucji oświatowych 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosakowie Monika Pawlicka, 
w  imieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców 
Kępy Oksywskiej Wojciech Pera i Antoni Horabik oraz w imie-
niu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO dyrektor Zdzi-
sław Jaroni.

Gratulacje i podziękowania dla policjantów  
z kosakowskiego komisariatu

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa w 76. rocznicę 
zakończenia II wojny światowej w Europie
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W  niedzielne popołudnie odbyła się kameralna z  uwagi 
na panujące w  kraju obostrzenia uroczystość nadania rondu 
w Kosakowie u zbiegu ulic Derdowskiego i Żeromskiego imie-
nia Obrońców Kępy Oksywskiej. Uroczystości towarzyszyło 
odsłonięcie nowego witacza w  postaci iluminacji logo gminy 
Kosakowo. 

W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wydarzenie rozpo-
częło się w  sposób niezwykle uroczysty: od podniesienia na 
wspomnianym rondzie flagi polskiej przy dźwiękach Hymnu 
Państwowego. Następnie przybyłych na to wydarzenie gości 
przywitał wójt gminy, Marcin Majek.

Rondo znajduje się w centralnym punkcie gminy. Nadanie 
mu imienia Obrońców Kępy Oksywskiej jest 
uhonorowaniem i upamiętnieniem tych żoł-
nierzy, którzy ponad 80 lat temu walczyli 
i ginęli za te ziemie. Pamiętamy doskonale, 
że w 1939 roku trwały się tu krwawe walki, 
wielu żołnierzy (ponad 2 tysiące) straciło 
w tym miejscu to, co najważniejsze – życie – 
mówił wójt gminy, Marcin Majek.

 Symbolicznego przecięcia szarfy na ta-
bliczce z jego nazwą dokonali: Halina Folty-
nowicz (Dyrektor Zespółu Szkolno – Przed-
szkolnego im. Obrońców Kępy Oksywskiej 
w  Dębogórzu), kmdr porucznik Waldemar 
Milczarek z  43. Bazy Lotnictwa morskiego 
oraz Antoni Horabik (Wiceprezes Zarządu 
ROD im. im. Obrońców Kępy Oksywskiej). 

Przed uroczystościami teren na rondzie 
oraz wokół niego został zagospodarowany: 
wewnątrz wyspy ronda wykonano nasadzeń 
krzewami róż w kolorze białym odm. „Wicht 

Fairy” i  czerwonym odm. „Red Fairy Maredfar”. Powierzchnia 
gruntu pod nasadzeniem wysypana została korą dwubarwną 
w  celu zabezpieczenia powierzchni przed stratami wilgoci 
oraz podniesienia estetyki otoczenia. Obok ronda stanęła na-
tomiast instalacja liter przestrzennych 3D zgodna z projektem 
logo gminy Kosakowo.

W  tym centralnym miejscu gminy, jego sercu, miejscu, 
przez które przejeżdżamy nawet codziennie będzie nas witać 
również nowy witacz: napis GMINA KOSAKOWO. Każde takie 
przedsięwzięcie zagospodarowujące naszą gminę staje się 
jedną z jej wizytówek, miejscem rozpoznawalnym, kojarzonym 
nie tylko przez mieszkańców, ale i witających w jej progi gości.

Uroczystość nadania rondu w Kosakowie u zbiegu ulic  
Derdowskiego i Żeromskiego im. Obrońców Kępy Oksywskiej

Przy okazji załatwiania spraw urzędowych za-
chęcamy do chwili relaksu na wygodnych leżakach 
stojących w pogodne dni przed wejściem do Urzę-
du Gminy Kosakowo.

Wszystkie referaty Urzędu realizują obsługę 
interesanta w  zadaniach niezbędnych do zapew-
nienia pomocy obywatelom, jednak z uwagi na obo-
wiązujące nadal obostrzenia obsługa jest realizo-
wana przy pulpicie podawczym zlokalizowanym tuż 
przy wejściu do Urzędu z  zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności.

Aby załatwianie spraw urzędowych było przy-
jemniejsze, od dziś stoją przed budynkiem poza 
ławkami miejsca do wygodnego odpoczynku wśród 
zieleni i nasadzeń.

Strefa relaksu przed Urzędem Gminy Kosakowo
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

15 maja br. odby-
ła się już 3. edycja 
Nocy Muzeów. Tym 
razem hasłem prze-
wodnim wydarze-
nia była twórczość 
wybitnego polskie-
go pisarza, filozofa 
i  futurysty Stanisła-
wa Lema. Rok 2021 
w  kulturze został 
poświęcony właśnie 
autorowi takich zna-
mienitych dzieł jak 
m.in. Solaris, Bajki 
Robotów czy też Cy-
beriady. W tym roku 
przypada właśnie 
15. rocznica śmierci 
jak i  100. rocznica 

urodzin tego sławnego pisarza. Po raz pierwszy, korzystając 
z  przepięknej scenerii Alei Lipowej wraz z  XVIII w. Dworkiem 
w  miejscowości Mosty, zorganizowaliśmy Noc Muzeów. Im-
preza miała charakter plenerowy skierowany do mieszkańców 
w  każdym wieku. Wśród wielu atrakcji tego wieczoru można 
było m.in. zobaczyć wystawę ilustracji z książek St. Lema au-
torstwa Daniela Mroza oraz poczytać fragmenty wybranych 
dzieł autora. Dla najmłodszych jak i całych rodzin przygotowa-
liśmy warsztaty kreatywne z  tworzenia robotów, można było 
spróbować swoich sił w malowaniu własnego robota. Na mło-
dych konstruktorów czekały zajęcia z lego robotyki prowadzo-
ne przez panią Katarzynę Wegner (Cudoludki). Podczas Nocy 
Muzeów nie mogło zabraknąć akcentu teatralnego. Krótką 

Z  ogromną satysfakcją informujemy, iż jury konkursu, 
„Twoje wiosenne zdjęcie” wyłoniło laureatów w  ostatnim już 
konkursie fotograficznym z  cyklu „Gmina Kosakowo w  czte-
rech porach roku.” Nasz konkurs rozpoczęliśmy latem 2020, 
przechodząc zgodnie ze zmieniającą się naturą do wiosny 
2021. I tak:

inscenizację na podstawie powieści St. Lema „Bajki Robotów” 
pt. „Wielkie Lanie” przygotował Teatr Młodzieżowy Gminy Ko-
sakowo. Dla niektórych młodych aktorów był to pierwszy wy-
stęp przed publicznością, a  warunki plenerowe były ogrom-
nym wyzwaniem dla wszystkich występujących w  spektaklu. 
W trakcie wydarzenia można było również zrobić pamiątkowe 
zdjęcie z fotobudki. Gościem wieczoru był Pan Artur Kusideł, 
który w niesamowity, pełen pasji i zaangażowania sposób opo-
wiadał zebranym o nocnym niebie oraz zdradził tajemnice fo-
tografowania nieba nocą przy użyciu teleskopu i aparatu. Na 
zakończenie o godz. 21 zaprosiliśmy najwytrwalszych do kina 
plenerowego na podróż w czasie z rodziną Jetsonów w filmie 
pt. ”Jetsonowie: Na orbitującej asteroidzie.”

Mimo niesprzyjającej pogody tego dnia, nie zawiedliśmy 
się, bowiem nasze „Muzeum pod chmurką” odwiedziło bardzo 
dużo osób, którzy tak jak i my z utęsknieniem czekali na spo-
tkanie z kulturą. Dziękujemy, że byliście z nami!

Pierwsze miejsce zdobyła Katarzyna Zgieruń za zdjęcie 
pt. „Dolina Czapli”. Wszystkie fotografie nadesłane do nas są 
przepiękne i  niepowtarzalne. Zwycięzców zapraszamy do 
kontaktu. Pozostali laureaci: 2. Ewa Hoppe „Wiosna ach to ty” 
3. Wiesław Struzik „Ostatni atak zimy”. 

Gratulujemy!

Noc Muzeów z Kosakowskim Centrum Kultury

Wiosenny konkurs pod tytułem „Twoje wiosenne zdjęcie” z cyklu 
„Gmina Kosakowo w Czterech Porach Roku”



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 6/2021 9

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

Kwiecień jest dla czytelników i  bibliotekarzy wyjątkowym 
miesiącem. Równo w  odstępie trzech tygodni celebrowane 
są dwa święta książki. 2 kwietnia, w  rocznicę urodzin Han-
sa Christiana Andersena obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Książki dla Dzieci, zaś 23 kwietnia Międzynarodowy 
Dzień Książki i  Praw Autorskich. Zarówno mali, jak i  nieco 
więksi czytelnicy mają więc powód do świętowania.

Z tej okazji kosakowska Biblioteka wraz z Agnieszką Stanek
-Pacholczyk (autorką opowiadań o pajączku Łukaszu) zapro-
siła uczniów szkół podstawowych (klasy 0-6) z  terenu gminy 
Kosakowo do udziału w konkursie literacko-plastycznym pod 
nazwą „Magiczna Książka”. W  ramach przygotowania pracy 
konkursowej zadaniem uczestników było wymyślenie własnej 
historii, zilustrowanie jej, przygotowanie okładki i  własno-
ręczne oprawienie tak, aby nadać jej formę książki. Chociaż 
introligatorska sztuka wydała się organizatorom nieco trudna 
do opanowania, na konkurs wpłynęło 17 wspaniałych prac. 
Jury w składzie: Agnieszka Stanek-Pacholczyk, Renata Parzu-
chowska oraz Małgorzata Balcerowska za najciekawsze prace 
Komisja uznała następujące prace: iejsce I (ex aequo): Julita 
Wica i Maja Domańska, miejsce II: Maja Stefanowska, miejsce 
III: Dariusz Kowal. Wyróżnienia otrzymali: Bartosz Wiszniew-
ski, Magdalena Gurska, Milena Kaźmierska i Paweł Brożyniak.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 23 kwietnia (prace 
można było obejrzeć i  przeczytać w  Bibliotece do 14 maja). 

W 1985 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ustanowi-
ło 8 maja Dniem Bibliotekarza i  Bibliotek. Zainicjowało w  ten 
sposób trwającą już 36 lat tradycję. Od 2004 r. dzień ten, do-
datkowo, rozpoczyna ogólnopolską akcję promocji czytelnic-
twa i bibliotek - Tydzień Bibliotek. Tegoroczna edycja odbyła 
się pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Do akcji, jak co roku, włączyła się kosakowska Książni-
ca, która m.in. zaprosiła swoich Czytelników do odpowiedzi 

Ponadto tego dnia na wszystkich Czytelników czekała nie-
spodzianka - wystarczyło wypożyczyć książkę i odpowiedzieć 
na jedno „literackie” pytanie, aby otrzymać w  prezencie naj-
nowszy nr rocznika „Polska Gmina Kosakowo”. Dziękujemy za 
wspólną zabawę!

na pytanie: „Co można znaleźć w  bibliotece?”. Okazuje się, 
że biblioteka to nie tylko miejsce pełne półek z książkami, ale 
również „świątynia sztuki”, „centrum uśmiechu”, czy „portal 
do alternatywnych światów”. Znaleźć tu można tak „spekta-
kularne nowości, jak i klasykę różnych gatunków literackich”. 
W połączeniu z „miłą obsługą” oraz „aromatyczną kawą” nasza 
Biblioteka jawi się więc jako prawdziwa „oaza kultury”.

Tym razem obchody Dnia Bibliotekarza (wypełnionego 

Kwiecień lubi książki

Tydzień Bibliotek 2021 (8-15 maja) w kosakowskiej Książnicy
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kwiatami i  przemiłymi życzeniami) zy-
skały dodatkowy powód do świętowania, 
bowiem jeden z  pracowników Bibliote-
ki, Zdzisław Kryger, obronił dzień wcze-
śniej swoją rozprawę doktorską. Jest 
to najlepszy dowód na nieustanne pod-
noszenie przez naszą biblioteczną eki-
pę kwalifikacji – również w  trosce o  do-
bro wiernych Czytelników kosakowskiej 
Książnicy. Panu Zdzisławowi serdecznie 
gratulujemy, życząc jednocześnie dal-
szych sukcesów naukowych, zawodo-
wych i  prywatnych – w  każdych, w  tym 
także bibliotecznych, murach (aluzja do 
tematu pracy doktorskiej świeżo upie-
czonego Pana Doktora).

Przez kolejne dni Tygodnia Bibliotek 
kosakowską Książnicę odwiedzili Goście, 
którzy w krótkich wystąpieniach podzie-
lili się z  Czytelnikami opiniami na temat 
swoich ulubionych książek, które w  ja-
kimś stopniu zaważyły na postrzeganiu 
świata lub pozostawiły przyjemne wspo-
mnienia z  lektury. Gośćmi tymi byli: wójt gminy Kosakowo 
Marcin Majek, zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitz-
ki, sekretarz gminy Kosakowo Ewelina Paszke, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kosakowie Małgorzata 
Borek, komendant Straży Gminnej w  Kosakowie Wojciech 
Krupiński, dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury Tomasz 

Świercz oraz przewodniczący Rady Gmi-
ny Kosakowo Andrzej Śliwiński (materiał 
filmowy z tych spotkań dostępny jest na 
profilu Facebook Biblioteki Publicznej 
Gminy Kosakowo).

W  ramach obchodów bibliotekar-
skiego tygodnia placówkę przy ul. Fioł-
kowej 2a odwiedzili również seniorzy 
wraz z pełnomocnikiem wójta ds. senio-
rów i kontaktów z zagranicą dr. Karolem 
Dettlaffem. Ta wizyta przysporzyła pra-
cownikom Biblioteki powodów do uśmie-
chu.

Radością z  obchodzonego święta 
podzielono się również z  Czytelnikami. 
Zgodnie z  hasłem przewodnim „Znaj-
dziesz mnie w bibliotece” zorganizowany 
został konkurs skierowany zarówno do 
młodszych, jak i  starszych mieszkań-
ców gminy Kosakowo. Zadaniem przed-
szkolaków i  uczniów szkół podstawo-
wych było stworzenie pracy plastycznej. 
Z kolei młodzież i dorosłych poproszono 

o wykonanie fotografii i jej krótki opis, oczywiście związanych 
z tytułem konkursu.

Miłą atmosferę świętowania podkreśliła również wystawa 
rękodzieła Katarzyny Wica zatytułowanej „Zaplecione”. Ma-
kramowe sowy, zające i  inne stwory można podziwiać do 11 
czerwca br.

19 czerwca odbędzie się IV edycja Festiwalu Twórczości 
dla Dzieci „Karuzela Sztuki”. W  tym roku festiwal nosi tytuł 
„Wszystkie stworzenia duże i  małe” i, jak sama nazwa wska-
zuje, tematem przewodnim tego wydarzenia będą zwierzęta. 
W programie imprezy znajdą się: warsztaty dla dzieci, projek-
cje filmów, wystawy prac artystów-plastyków (oczywiście bez 
udziału zwierząt) i konkursy. Będzie można również rodzinnie 
spędzić czas na świeżym powietrzu, podziwiając artystów 
cyrkowych.

Podczas tegorocznego festiwalu pragniemy zbierać środ-
ki na wsparcie dwóch instytucji pomagających zwierzętom: 
Przytulisku dla Zwierząt Gospodarskich „Rogate Ranczo” z Bo-
jana oraz Pomorskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji Dzikich Zwie-
rząt OSTOJA z Hejtusa. Celem IV edycji festiwalu jest nie tylko 
pokazanie wartościowej oferty kulturalnej i zachęcenie dzieci 
do przyjmowania aktywnej postawy wobec sztuki, ale również 
uczenie szacunku do wszystkich żywych istot.

Impreza odbywać się będzie w dwóch miejscach: w Kosa-
kowskim Kultury w  Pierwoszynie oraz na skwerku z  placem 
zabaw przy wjeździe do Pierwoszyna. Zaczynamy 19 czerwca 
o  godz. 10:00. Szczegółowy harmonogram znajduje się na 
stronie festiwalu www.karuzelasztuki.pl oraz na FB/ Festi-
wal Twórczości dla Dzieci.

IV edycja Festiwalu Twórczości 
dla Dzieci „Karuzela sztuki”

IV EDYCJA 
pt. Wszystkie stworzenia duże i małe

- pokazy filmów,
- warsztaty, 
- wystawy prac artystów plastyków,
- popisy cyrkowców,
- wystawa psów nierasowych,
- loteria z nagrodami,
- wspólne zabawy i inne atrakcje...

Patronat

INFORMACJE
www.karuzelasztuki.pl

FB/ Festiwal Twórczości dla Dzieci "Karuzela Sztuki"

Pierwoszyno 19 czerwca 2021 r.

Organizatorzy

Wstęp wolny! Na warsztaty obowiązują zapisy.
miejsce: Kosakowskie Centrum Kultury, 

Skwerek Odpocznijmy Razem w Pierwoszynie
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STRONA SENIORA

Niestraszne nam gąszcza pierwoszyńskiej dżungli, 
niestraszne mechelińskie klifowe Himalaje, niestraszne 
dzikie bestie – nieustraszeni kosakowscy seniorzy zdo-
bywają kolejne szczyty, podbijają kolejne niezdobyte 
dotychczas obszary, na których ludzka stopa być może 
nigdy wcześniej nie stanęła, odkrywają swoje prywatne 
i osobiste Ameryki. Czyż świat nie jest dzięki temu pięk-
niejszy i bardziej przyjazny? W  jak czarujące i urodziwe 
krajobrazy opatrzona jest gmina Kosakowo przekonać 
się można w  każdą środę od godz. 11 – zbiórki Klubu 
Spacerowicza w różnych miejscach naszej gminy, po-
lecamy śledzić senioralną podstronę.

Z okazji Tygodnia Bibliotek odbywającego się w tym 
roku pod hasłem Znajdziesz mnie w bibliotece – nie mo-
gło zabraknąć wizyty naszych Seniorów w progach ko-
sakowskiej książnicy. Udowodniliśmy, że i Seniora spo-

Balet w  czystej postaci czy im-
prowizowane wygibasy? Francuski 
efektowny kankan czy rytmiczne 
hiszpańskie fandango? A może salo-
nowy wiedeński lub angielski walc? 
Wszystkie formy dozwolone, wszyst-
kie reguły zburzone. Wiadomo – czas 
na gimnastykę taneczną oraz swo-
bodne ucieszne pogaduchy pro-
wadzone przez Paulę Dobrowolską 

tkać w bibliotece jak najbardziej można. A zacieśnianie 
współpracy z  instytucją z  ul. Fiołkowej poprzedziliśmy 
dokładnym sprawdzeniem, czy legendarna biblioteczna 
gościnność jest godna swojej legendy. Okazało się, że 
nie sposób zaprzeczyć. dyrektor biblioteki Anna Patu-
rej szczegółowo opowiedziała o tej części księgozbioru, 
która specjalnie przeznaczona jest dla nieco starszych 
czytelników, Daria Gużewska przygotowała stojący na 
wyżynach intelektualnych oraz czytelniczych konkurs, 
z którym nasi Seniorzy nie mieli żadnych – podkreślmy: 
żadnych – problemów. Z  kolei radny Michał Przysiecki 
intrygował zebrane towarzystwo historycznymi cieka-
wostkami. Kosakowską Bibliotekę odwiedziliśmy w  ra-
mach tradycyjnych środowych spacerów 12 maja br.: tym 
razem na trasie Dębogórze-Kosakowo-Dębogórze.

Pani Dyrektor, wszystkim pracownikom Biblioteki oraz 
panu Michałowi Przysieckiemu składamy serdeczne po-
dziękowania za urozmaicenie naszych aktywności.

i  Paulinę Filipowicz przy zastawio-
nym owocami i  słodyczami pikniko-
wym stoliku. W  powietrzu unosi się 
zapach przepysznej czarnej lub czar-
no-białej kawusi oraz limonki wzbo-
gacającej smak mineralnej wody. 
W  każdy czwartek od godz. 16.00. 
Czegóż chcieć więcej? Może rowe-
rowych wycieczek? O  nich piszemy 
poniżej.

Zdobywcy pierwoszyńskiej dżungli

Spotkanie w kosakowskiej Bibliotece

Wyzwanie rzucone Czajkowskiemu przez naszych Seniorów
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Seniorskie wyprawy rowerowe odbywają się w każ-
dy (prawie każdy, czasami powstrzymuje nas niegrzecz-
na pogoda) piątek o  godz. 10.00. Zbiórka w  różnych 
miejscach gminy – polecamy śledzić naszą senioralną 
podstronę internetową: https://gminakosakowo.pl/
seniorzy/. Czegóż chcieć więcej? Będzie więcej – od 31 
maja urządzamy sobie wakacyjny odpoczynek od języ-
ków obcych, a w harmonogramie stałych zajęć pojawią 
się nowe propozycje.

Rower – popularny środek  
transportu kosakowskich  

seniorów

Rodziny wspierające
Wsparcie społeczne człowiek otrzymuje ustawicznie w ży-

ciu codziennym, w trakcie ciągłych interakcji i relacji z innymi 
ludźmi, zaś zapotrzebowanie na nie wzrasta gwałtownie w sy-
tuacjach trudnych, stresowych, przełomowych. 

Ośrodki Pomocy Społecznej realizują te zadania min przez 
przyznanie asystenta rodziny, rodziny wspierających, wspar-
cie i edukowanie rodziców w „Szkołach dla rodziców”, zapew-
nianie różnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci 
i  młodzież organizując placówki wsparcia dziennego czy ak-
tywne formy wypoczynku wakacyjnego. Każde z  tych działań 
można by obszernie opisać, jednak w tym artykule chcieliby-
śmy przedstawić mało wykorzystaną możliwość jaką są rodzi-
ny wspierające. 

Rodziny wspierające stanowią nowy instrument mający na 
celu wsparcie rodziców biologicznych w  sprawowaniu opieki 

i  wychowaniu dzieci. Gmina może spróbować zaktywizować 
lokalne otoczenie rodziny w celu udzielenia pomocy rodzinie. 

Rodzina wymagająca wsparcia to najczęściej rodzina po-
stawiona w sytuacji kryzysowej, nie potrafiąca rozwiązać sa-
modzielnie licznych problemów, to taka, u  której występują 
problemy z adekwatnym realizowaniem funkcji opiekuńczych 
i  wychowawczych wobec małoletnich dzieci. Przyczyny dys-
funkcji mogą być różne, a tym samym warunkują różne obja-
wy. Dlatego też konieczne jest podjęcie wszystkich możliwych  
form wsparcia oraz udzielenie pomocy w uruchamianiu odpo-
wiednich sił i umiejętności w dążeniu do zmiany funkcjonowa-
nia całego środowiska rodzinnego.

Podstawowym zadaniem każdej rodziny jest nauka rodzi-
cielstwa, czyli kształtowanie i  rozwijanie umiejętności opie-
kuńczo-wychowawczych rodziców. Rodzina wspierająca 
pokazuje jak radzić sobie z  problemami dnia codziennego, 
z prawidłowym prowadzeniem gospodarstwa domowego, ra-
cjonalnym zarządzaniem budżetem czy oszczędnym korzy-
staniem z mediów. Pomoc dotyczy także spraw, które wyda-
wałyby się oczywiste: rodzina wspierająca może na przykład 
uczyć racjonalnego przygotowania posiłków oraz wprowa-
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dzać nawyki właściwego odżywiania, utrzymywania czystości 
w domu, jak i higieny osobistej. Wskazuje jak adekwatnie wy-
pełniać role społeczne, np. matki/ojca, żony/męża, pracowni-
ka. Zwraca uwagę na problemy zdrowotne i edukacyjne dzieci. 
Pokazuje jak budować prawidłowe więzi pomiędzy członkami 
rodziny, jak komunikować się bez krzyku i  przemocy. Istotne 
jest też uświadomienie opiekunom dziecka, że to oni są odpo-
wiedzialni za jego edukację, rozwój społeczny, interpersonalny 
i emocjonalny. Jednocześnie rodzic wspierający jest wzorem 
dla dzieci.

Rodzina wspierająca pomaga, ale nie wyręcza czy za-
stępuje rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych. Może, a  wręcz powinna, pobudzać i  motywować 
członków rodziny wspieranej do przezwyciężania trudności, 

uruchamiania odpowiednich sił i  umiejętności w  dążeniu do 
zmiany funkcjonowania. 

Rodzina wspierana powinna brać udział w  ustalaniu za-
dań i  planu współpracy z  rodziną wspierającą. Przyjmuje 
wtedy rolę partnera, podmiotu, a nie przedmiotu pomocy, co 
ma istotne znaczenie w procesie zmian. 

Mieszkańcy naszej gminy zainteresowani pełnieniem 
funkcji rodziny wspierającej powinny zgłosić się do ośrodka 
pomocy społecznej, gdzie uzyskają szczegółowe informacje 
odnośnie roli i  katalogu zadań rodziny wspierającej oraz zo-
bowiązań i form współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej.

Pełen artykuł znajdą Państwo na stronie www.gops.ko-
sakowo.com oraz FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kosakowie.

Z ŻYCIA SOŁECTW

Szanowni Państwo, mieszkańcy sołectwa Suchy Dwór,

Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia związane z 20-leciem utworzenia sołectwa Suchy Dwór. Wierzę, że najbliższe 

plany inwestycyjne na terenie sołectwa przyczynią się do poprawy jakości życia w tym pięknym miejscu. Najbliższe obejmują 

bowiem budowę drogi łączącej Suchy Dwór z Dębogórzem, budowę terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy sołeckiej 

oraz kontynuację inwestycji drogowych i oświetleniowych na terenie sołectwa.

Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek
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Pierwsza wzmianka na temat Suchego Dworu pojawia się 
w  dokumentach klasztornych z  1776 r. jako pustkowie sucho
-dworowe (suchodworskie). W  1819 r. uregulowano stosunki 
między dobrami pańskimi (dworem w Mostach i gospodarza-
mi), w  wyniku czego powstało w  Pierwoszynie oddzielne go-
spodarstwo „Feldmark” oraz Suchy Dwór, który od roku 1790 
dzierżawiony był Janowi Hildebrantowi jako owczarnia. Od 
końca XIX w. do połowy lat 30. XX w. właścicielem majątku Su-
chy Dwór byt niemiecki obywatel o nazwisku Leinweber. Go-
spodarstwo specjalizowało się w produkcji ziemniaków, a plo-
ny znajdowały zbyt w  Sopocie, Gdańsku i  Gdyni. W  końcu lat 
30. XX w. majątek został sprzedany miastu Gdynia. Po wojnie 
Suchy Dwór został przejęty przez Towarzystwo Budowy Osie-
dli Gdyni, by w 1949 r. stać się Państwowym Gospodarstwem 
Rolnym, które z czasem przemianowano na Centralę Nasien-
nictwa Ogrodniczo-Szkółkarskiego. Na końcu stał się gospo-
darstwem ogrodniczym z wieloma szklarniami.

Inicjatywa utworzenia sołectwa Suchy Dwór została zgło-
szona przez mieszkańców na zebraniu wiejskim w dniu 8 kwiet-
nia 2001 r., gdy Suchy Dwór zamieszkiwało 385 osób. W dniu 25 
maja tego samego roku podjęto Uchwałę Nr L/63/2001 Rady 
Gminy Kosakowo w sprawie utworzenia sołectwa Suchy Dwór. 
Od kwietnia do czerwca 2001 r. odbywały się zebrania i konsul-
tacje z mieszkańcami dotyczące wyodrębnienia z Pogórza no-
wego sołectwa - Suchy Dwór. Ostatecznie 25 czerwca 2001 r. 
na zebraniu w Szkole Podstawowej w Pogórzu (gdzie odbywały 
się wszystkie zebrania i  konsultacje) podjęto decyzję o  jego 
utworzeniu. W głosowaniu uczestniczyły 94 osoby, za było 90 
osób, 4 osoby były temu przeciwne. 

26 czerwca 2001 r. Rada Gminy Kosakowo podjęła Uchwałę 
nr LII/70/2001 w sprawie podziału sołectwa Pogórze na sołec-
two Pogórze i Suchy Dwór (obszar 160,0467 ha), określenia ich 
granic oraz nadania odrębnych statutów. Uchwałę podpisał 
ówczesny Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Mirosław 
Busz. W tym czasie funkcję Wójta Gminy Kosakowo piastował 
Andrzej Czaplicki, a jego zastępcą była pani Jolanta Bieszke. 
10 lipca 2001 r. Zarząd Gminy Kosakowo zwołał pierwsze ze-
branie wiejskie sołectwa Suchy Dwór, na którym wybrano soł-
tysa i radę sołecką. Funkcję pierwszego sołtysa wsi objęła pani 
Bożena Roszak, która sprawuje ją do dziś. Obecna kadencja 
kończy się w roku 2024. Pierwszym radnym Rady Gminy Kosa-
kowo reprezentującym Suchy Dwór był Marek Kądziela. 

W roku 2004, u zbiegu ulic Kochanowskiego i Marii Dąbrow-
skiej mieszkańcy ufundowali kapliczkę, która jest wyrazem 
ich podziękowania Matce Boskiej Fatimskiej za opiekę przed 

zdarzeniami losowymi. Kapliczka została poświęcona 15 sierp-
nia 2004 r. W  kolejnym roku powstał plac zabaw z  boiskiem 
do koszykówki i  boiskiem do piłki nożnej. Z  dniem 1  stycznia 
2006 r. Suchy Dwór Osada rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2005 r. stał się 
obiektem fizjograficznym o nazwie Wieś Suchy Dwór.

W 2006 r., w związku ze wzrostem liczby mieszkańców, Su-
chy Dwór otrzymał drugi mandat w  Radzie Gminy Kosakowo. 
W wyniku wyborów samorządowych objęła go sołtys wsi, Bo-
żena Roszak. Od 2007 r. do Suchego Dworu dojeżdża autobus 
ZKM linii 194, wykonując 12 kursów w dni powszednie. Dziś jest 
ich 36 i dodatkowo dwie inne linie - autobus szkolny 265 i noc-
ny N94. W roku 2009 powstało na terenie sołectwa niepublicz-
ne przedszkole SORBONKA, rozszerzone w późniejszym cza-
sie o oddział żłobkowy. Rok 2013 zapisał się na kartach historii 
sołectwa oddaniem do użytku regionalnej Świetlicy Sołeckiej 
w  Suchym Dworze. W  kolejnym roku powstało drugie niepu-
bliczne przedszkole w  Suchym Dworze - JAWOREK, również 
z oddziałem żłobkowym. W obecnym roku trwa modernizacja 
hydroforni w Suchym Dworze.

20-lecie sołectwa Suchy Dwór
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Suchy Dwór w liczbach dziś:
Obecnie jest nas 1715 mieszkańców (zameldowanych). 

Mamy 35 nazwanych ulic, z tego tylko 5 ulic nieutwardzonych. 
Prawie cały Suchy Dwór jest oświetlony, do pełni szczęścia 
brakuje tylko kilku lamp. Z  każdym rokiem przybywa chodni-
ków oraz zieleni zorganizowanej przez mieszkańców i gminę. 
Działają 2 przedszkola, 2 żłobki, 2 sklepy spożywcze, centrum 
usługowo-handlowe przy ul. Sowiej oraz korty tenisowe. Nasi 

mieszkańcy rozsławiają Suchy Dwór w  rozmaitych dziedzi-
nach, a zwłaszcza w sporcie, nauce i edukacji.

W  Radzie Gminy Kosakowo Suchy Dwór reprezentują 
dwie osoby: sołtys i  radna Bożena Roszak i  radna Ewa Na-
stały. Szczęśliwą siódemkę Rady Sołeckiej stanowią: Jani-
na Czech, Aneta Kowalczyk, Agnieszka Miklaszewicz, Ewa 
Orczyk, Danuta Rączka-Babula, Anna Wojnarska oraz Magda 
Wojnicka.

18 kwietnia mieszkańcy Kazimierza zaangażowali się w ak-
cję „sprzątanie świata”. Zorganizowano zbiórkę wzdłuż ulicy 
Rumskiej, na której ilość śmieci była przerażająca. Sołtys wsi 
Kazimierz dziękuje społeczności za inicjatywę i  zaangażo-
wanie oraz zachęca wszystkich do pozostawiania odpadów 
w miejscach do tego przeznaczonych.

15 maja 2021 na terenie Rezerwatu Beka odbył się pieszy 
rajd zorganizowany przez Stowarzyszenie Gdyńskie Morsy. Nie 
byłoby w  tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że oprócz 
aktywnego wypoczynku i  podziwiania wspaniałych walorów 
przyrodniczych tych terenów uczestnicy spotkania postano-
wili pozbierać śmieci znalezione w  czasie marszu (a  było ich 
całkiem sporo). Sołtys Rewy dziękuje wszystkim uczestnikom 
rajdu za wspaniałą inicjatywę, poczucie estetyki i troski o na-
sze wspólne środowisko. Niech ich postawa będzie przykła-
dem odpowiedzialności dla innych szczególnie dla osób, po 
których trzeba sprzątać. Rajd zakończył się w miłej i sympa-
tycznej atmosferze kąpielą w jeszcze zimnych wodach zatoki 
oraz pieczeniem kiełbasek przy ognisku przy akompaniamen-
cie gitary.

25 kwietnia mieszkańcy Kazimierza obchodzili święto św. 
Marka Ewangelisty - patrona wsi. Odbyła się msza święta oraz 
modlitwa przy kapliczce przeprowadzona przez ks. probosz-
cza z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Przygotowaniem 
oraz ozdobieniem kapliczki zajęła się Pani Anna Wodniczak, 
której sołtys wraz z mieszkańcami serdecznie dziękują.

Sołectwo Kazimierz

Sołectwo Rewa
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Mieszkańcy wraz z sołtysem Dębogórza wykonywali w ra-
mach prac społecznych działania związane z  porządkami 
i upiększeniem sołectwa. Zostały oczyszczone przestrzeń wo-
kół drzew rosnących przy ulicy Pomorskiej, krawężniki zostały 
białą farbą oraz wykonano oprysk drzew, zabezpieczający je 
przed chorobami. Posprzątano również plac w miejscu, w któ-

rym powstać ma skwer, usunięto worki z zebranymi śmiecia-
mi. W  pracę zaangażowali się również pracownicy Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych PEKO. Sołtys Dębogórza składa 
podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w  wyko-
nane prace.

Sołectwo Dębogórze

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Wirtualnie czy stacjonarnie – dla nas nie ma to żadnego 
znaczenia. Formuła dobrze nam znana, zamieniła się w  tym 
roku w  coś nowego. Sytuacja epidemiczna wymusiła zmianę 
formuły konkursu na wirtualną. Jednak nie takie problemy 
pokonywaliśmy lub rozwiązywaliśmy. Drużyna z naszej szkoły 
w  składzie Magda, Natalia, Marianna, Agata, Jagoda i  Maciej 
pod przewodnictwem trenerów p.Uli, p.Ani i  p.Marka wywal-
czyła złoty medal i tytuł Mistrza Polski Odysei Umysłu. Oznacza 
to również, że będą reprezentować szkołę w Wirtualnych Fi-
nałach Światowych organizowanych w USA. Przed nami kolej-
ne wielkie wyzwanie. 

Niezwykle miło nam poinformować, że uczennica klasy 6a 
Julia Ścibor otrzymała wyróżnienie w  V Wojewódzkim Tur-
nieju czytelniczym „MOLE KSIĄŻKOWE” - PRZYJAŹŃ W  PO-
WIEŚCIACH KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO.

W turnieju rywalizowało ze sobą 63 uczniów z klas VI-VIII 
szkół podstawowych z  całego województwa pomorskiego. 
Uczestnicy musieli wykazać się doskonałą wiedzą na temat 
przeczytanych książek, okolicznością ich powstania oraz 
znajomością biografii Kornela Makuszyńskiego. Zadania roz-
wiązywali w  formie on-line, zwracając uwagę na właściwą 

Z  wielką satysfakcją informujemy o  wynikach ogólnopol-
skiego konkursu - Wielki Maraton Czytelniczy. W zmaganiach 
konkursowych wzięło udział 7752 uczniów z 299 szkół. Szkołę 
Podstawową w Pogórzu reprezentowało 50 uczniów. Uczest-
nicy co miesiąc pisali test z zadanej lektury. Po napisaniu 7 te-
stów maratończycy mogli zdobyć maksymalnie 147 punktów. 
Aż 16 uczniom naszej szkoły udało się uzyskać powyżej 100 
punktów. Poniżej przedstawiamy najwyższe wyniki w katego-
riach wiekowych:

IX edycja WMC dla klas 2-3: Spotkacie nowych przyjaciół: 
1. Jaśmina Woźniak – kl. 3b - 142 p., 2. Michał Raducha – kl. 2d - 
119 p., 3. Mateusz Rekieć – kl. 3c – 117 p., 4. Adrianna Milczarek 

Szkoła Podstawowa w Pogórzu zdobyła Mistrzostwo Polski Odysei 
Umysłu 2020/2021

Z ŻYCIA SZKÓŁ

konstrukcję zdania, ortografię i  in-
terpunkcję (błędy skutkowały utra-
tą punktów). Julka wykazała się 
doskonałą znajomością powieści: 
Przyjaciel wesołego diabła, Szaleń-
stwa Panny Ewy, Panna z  mokrą 
głową, Awantura o Basię. Ogromne 
gratulacje za udział i chęć czytania 
należą się także Łucji Pustówce 
z klasy 6e.

– kl. 3a – 114 p., 5. Wojciech Olszewski – kl. 3c – 110 p., 6. Alicja 
Makowska – kl. 2c – 108 p., 7. Julia Marszałkowska – kl. 3c – 107 
p., 8. Martyna Ziołecka – kl. 2c – 106 p., 9. Zofia Marantowicz – 
kl. 3d – 106 p., 10. Oliwia Kaźmierczak – kl. 3a – 105 p.

XII edycja WMC dla klas 4-6: Czytanie rozwija, czytanie 
wzbogaca:, 1. Amelia Jaskólska – kl. 6d – 119 p., 2. Jakub Wa-
łęsa – kl. 6a – 112 p., 3. Julia Ścibor – kl. 6a – 110 p., 4. Lena 
Mieczkowska – kl. 4a – 106 p., 5. Łucja Pustówka –kl. 6e – 105 
p., 6. Jan Waligóra – kl. 4 b – 100 p.

X edycja WMC dla klas 7-8: W lustrze książki:, 1. Maksymi-
lian Pojawa – kl. 7d – 94 p., 2. Maja Kobylińska – kl. 7a – 92 p., 3. 
Julia Skierka – kl. 7a – 77 p.

Wojewódzki Turniej Czytelniczy

Wyniki Wielkiego Maratonu Czytelniczego
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który 
przypadał 23 kwietnia, uczniowie stworzyli wyjątkowe prace 
konkursowe, dając starym, zniszczonym lekturom drugie ży-
cie. Tworząc swoje zwierzęta oraz krajobrazy, uczniowie zaak-

Uczniowie pokazali, że nawet zdalnie można wyrazić zwią-
zek z Ojczyzną i wspólnie obchodzić rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach, w kwietniu 
rozstrzygnięto konkurs na projekt koncepcyjny stołówki szkol-
nej pt.: „Nasza Jadalnia”. W konkursie wzięli udział uczniowie 
szkoły oraz ich rodzice. Spośród 27 projektów wyłoniono pięć 
najlepszych prac, których autorzy zostali nagrodzeni podczas 
kameralnej uroczystości z  udziałem zastępcy wójta gminy 
Kosakowo, dyrektor szkoły oraz 
przewodniczącej rady rodziców. 
Niektóre z  propozycji zaprezen-
towanych projektach, zostaną 
wzięte pod uwagę podczas re-
montu stołówki szkolnej, który 
nastąpi już niebawem.

Po przesłaniu protokołów zbiorczych ze szkoły komisja kon-
kursowa WMC wyłoniła laureatów, finalistów oraz przyznała 
wyróżnienia. Z naszej szkoły tytuł laureata otrzymała Jaśmina 

Woźniak, natomiast wyróżnienia otrzymali Amelia Jaskólska 
i  Maksymilian Pojawa. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym 
uczniom oraz wszystkim uczestnikom WMC.

ceptowali również potrzebę działań proekologicznych. Infor-
mujemy, że w wyniku konkursu nie „ucierpiała żadna książka”. 
Wykorzystano egzemplarze przeznaczone na makulaturę.

„Książkowy recykling”

Majowe święta Stołówka szkolna
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Szkoła Podstawowa w Dębogórzu

2 maja przypadał Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
a  dzień później Święto Konstytucji 3 Maja (230. rocznicę jej 
uchwalenia). Uczniowie naszej szkoły uczcili te dni w szczegól-
ny sposób, pokonując dystans 1791 metrów spacerem, biegiem 
lub na rowerze. W ten sposób udało nam się połączyć aktyw-

ność fizyczną 
z  lekcją historii. 
Liczba 1791 jest 
oczywiście nie-
p r z y p a d k o w a 
- to data uchwa-
lenia pierwszej 
w  Europie kon-
stytucji – Kon-
stytucji 3 Maja.

22 kwietnia br. 33 uczniów naszej szkoły przystąpiło do 
konkursu Matematyczny Kangur 2021. Mimo, iż zadania nie na-
leżą do łatwych, konkurs corocznie cieszy się ogromnym po-
wodzeniem wśród uczniów, którzy przez uczestnictwo w nim 
pragną skonfrontować swoją wiedzę, a także zdobywać cenne 
doświadczenie w rozwiązywaniu nietypowych zadań matema-
tycznych.

Dzień FlagiMiędzynarodowy Konkurs  
Kangur Matematyczny 2021

W 2020 r. gmina Kosakowo przystąpiła do ogólnopolskiego 
programu profilaktyki czerniaka w  edycji 2020/2021 realizo-
wanego przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma w Narodo-
wym Instytucie Onkologii w Warszawie.

Dane statystyczne niezaprzeczalnie wskazują wzrost za-
chorowań na choroby nowotworowe oraz zwiększoną w związ-
ku z tym liczbą zgonów na przestrzeni ostatnich lat w Polsce. 
Efekty podejmowanych działań oraz leczenia w  Polsce nadal 
odbiegają od innych krajów Unii Europejskiej. W związku z po-
wyższym, SKN Onkoma w uzgodnieniu z Akademią Czerniaka 
podjęło kontynuację ogólnopolskiego programu profilaktyki 
czerniaka w  roku szkolnym 2020/2021. Program ten wpisuje 
się w  drugi obszar Narodowej Strategii Onkologicznej tj. „In-
westycje w edukację, prewencja pierwotna i styl życia – Ogra-
niczenie zachorowalności na nowotwory przez redukcję ryzyka 
w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów”, której jednym 
z celów jest ograniczenie do 2030 r. wskaźników zachorowań 
na nowotwory skóry.

Osiągnięcie zamierzonych celów w  powyższym zakresie 
możliwe jest poprzez rozszerzenie edukacji prozdrowotnej 
i promocji zdrowego stylu życia poprzez wprowadzenie zajęć 
o  zdrowiu w  szkołach. W  związku z  powyższym, do 1 kwiet-
nia br. w  szkołach podstawowych na terenie gminy przepro-
wadzono zajęcia lekcyjne o  wspomnianej tematyce, w  której 
udział wzięło łącznie 279 dzieci. Programem objęte zostały 
dzieci z  klas IV-VIII, a  lekcje przeprowadzane były przez na-
uczycieli biologii, chemii, przyrody lub podczas godzin wycho-
wawczych.

Dzieci zaznajamiane były m.in. z  tym czym jest czerniak, 
jakie ma cechy, jakie są zasady ochrony przed nim oraz jak 

Czerniak jest nowotworem z³oœliwym skóry. Mo¿e pojawiæ siê na skórze, ale tak¿e 
w obrêbie ust, nosa oraz ga³ki ocznej. Czerniak charakteryzuje siê agresywnym 
wzrostem oraz mo¿liwoœci¹ tworzenia przerzutów, które s¹ trudne w leczeniu.
Tymczasem, usuniêcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana 
pozwala na wyleczenie ponad 80% chorych. Dlatego tak wa¿ne jest szybkie 
i prawid³owe rozpoznanie tego nowotworu.                                                                            

?Czy jestem 
w grupie 

podwy¿szonego 
ryzyka

?Co to jest 
czerniak

Posiadasz jasn¹ karnacjê, rude lub blond w³osy, niebieskie oczy, liczne piegi
Masz du¿¹ liczbê znamion barwnikowych, znamion w miejscach dra¿nienia
Dozna³eœ oparzeñ s³onecznych, szczególnie w dzieciñstwie
S³abo tolerujesz s³oñce, opalasz siê z du¿ym trudem lub w ogóle
W rodzinie wystêpowa³y przypadki czerniaka lub inne nowotwory skóry 
Korzystasz z solarium

Zagro¿enie zachorowaniem na czerniaka wzrasta, je¿eli:

Znamiê! Znam je?  

co musisz wiedzieæ 
– czyli 

o czerniaku 
skóry

A B C D E

asymetria 
np. znamiê 
„wylewaj¹ce” 
siê na jedn¹ 
stronê

brzegi 
poszarpane, 
nierównomierne, 
posiadaj¹ce 
zgrubienia 

czerwony, 
czarny, 
niejednolity 
kolor 

du¿y 
rozmiar, 
wielkoœæ 
zmiany 
powy¿ej 
6mm

ewolucja, 
czyli 
postêpuj¹ce 
zmiany 
zachodz¹ce 
w znamieniu

Czerniaki maj¹ wiele cech charakterystycznych, które pomagaj¹ w ich rozpoznaniu. ?Na co muszê  zwracaæ uwagê Poznaj ABCDE czerniaka

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka
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Sztorm Kosakowo 6 maja br. rozegrał przy Złotych Piaskach 
mecz kontrolny z  międzynarodową reprezentacją Akademii 
Marynarki Wojennej w  Gdyni. Spotkanie (2×45 minut) toczyło 
się w  przyjaznej atmosferze, nie brakowało ciekawych akcji 
z  obu stron, a  wynik – 2:0 dla Sztormu – na pewno poprawił 
nastroje przed zbliżającymi się zmaganiami ligowymi.

W  kolejnych derbach Gminy Kosakowo w  B-Klasie drugi 
zespół Sztormu Kosakowo wygrał 4:3 przy Złotych Piaskach 
z  Liderem Dębogórze. Pierwsza część spotkania należała 
jednak do Lidera, który prowadził już 3:1. Losy spotkania od-
wróciła bramka kontaktowa na 3:2 i chwilę później efektownie 
obroniony rzut karny przez Józefa Stromskiego – bramkarza 
Sztormu.

wygląda samobadanie skóry. Dodatkowo, dzieci brały udział 
w dyskusjach na temat tego, jak bardzo istotną rolę ma pro-
filaktyka zdrowotna w  kontekście zarówno czerniaka jak 

i  ogólnym. Wierzymy, iż inwestycja w  wiedzę naszych dzieci 
zaprocentuje w  przyszłości ograniczeniem zachorowalności 
na nowotwory.

Sparing Sztormu Kosakowo  
z reprezentacją AMW w Gdyni

Derby Gminy Kosakowo w B-klasie

SPORT

Po ponad miesięcznej przerwie, 25 kwietnia Sztorm Kosa-
kowo wznowił rozgrywki V ligi spotkaniem w Kosakowie z Bły-
skawicą Reda Rekowo. Goście objęli prowadzenie w  drugiej 
połowie, a Sztorm wyrównał po bramce Jacka Pieprzyka. Mecz 
obfitował w wiele sytuacji bramkowych – za-
równo z jednej, jak i z drugiej strony.

Po reorganizacji terminarza rundy wio-
sennej i podziale V ligi na grupy: mistrzow-
ską i  spadkową, Sztorm do końca sezonu 
2020/2021 rozegra łącznie tylko 10 spotkań:
– 6 marca (so), 19.00: SAP Sopot – Sztorm 

Kosakowo 2:0,
– 25 kwietnia (n), 11.00: Sztorm Kosakowo – 

Błyskawica Reda Rekowo 1:1,
– 1 maja (so), 13.00: Orzeł Trąbki Wielkie – 

Sztorm Kosakowo 1:0,
– 15 maja (so), 11.00: Sztorm Kosakowo – 

Bałtyk II Gdynia,
– 22 maja (so), 16.00: Sporting Leźno – 

Sztorm Kosakowo,
– 29 maja (so), 11.00: Sztorm Kosakowo – 

GKS Sierakowice,
– 6 czerwca (n), 18.00: GTS Goszyn – Sztorm 

Kosakowo,

– 12 czerwca (so), 11.00: Sztorm Kosakowo – Potok Pszczółki,
– 19 czerwca (so), 17.00: GTS Mokry Dwór – Sztorm Kosako-

wo,
– 27 czerwca (n), 17.00: Sztorm Kosakowo – Orlęta Reda.

Sztorm Kosakowo: Rozgrywki V ligi
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12 maja 2021 r. na profesjonalnym stadionie lekkoatletycz-
nym w Chojnicach odbył się pierwszy rzut Wojewódzkiej Ligii 
Młodzików (U-16) w Lekkiej Atletyce.

Zgodnie z regulaminem do rywalizacji stanęły 15 osobowe 
reprezentacje wybrzeżowych klubów . Suma punktów przeli-
czanych za uzyskany wynik w danej konkurencji, dawała koń-
cowy rezultat całego zespołu, pokazując aktualną pozycję 
klubu na lekkoatletycznej mapie województwa pomorskiego 
w kategorii U-16. Zespół SKOCZKA po raz pierwszy w swojej hi-
storii podjął walkę w tej prestiżowej rywalizacji klubowej. Za-
wodnicy stanęli na wysokości zadania , notorycznie bijąc swo-
je rekordy życiowe. Najwartościowszy wynik uzyskała sztafeta 
4 x100 m w składzie : Jakub Szemiot, Dawid Wilkiewicz, Jakub 
Kałaska i Wojciech Luniak (142 pkt) zaledwie o 3 pkt ustępując 
liderowi krajowych list - AML Słupsk. Indywidualnie bardzo do-
bre wyniki osiągnęli Zuzanna Przybyłowska na 80 m ppł. (122 
pkt) i Wojciech Luniak w biegu na 100 m (111 pkt.). Łącznie za-
wodnicy klubu ULKS Skoczek Pogórze zdobyli 1377 pkt. zajmu-
jąc wysokie 3 miejsce. 

Wojewódzka Liga Młodzików w Lekkiej Atletyce

Rocznik 2015 rozegrał 9 maja w Gdańsku swój kolejny wiel-
ki turniej. Była zabawa, pot, zmęczenie, a na koniec – uśmie-
chy i radość. Z kolei rocznik 2010 ma powody do zadowolenia 
z  wyników w  lidze JD2: w  pierwszym tygodniu maja młodzi 
Sztormowcy wyszli zwycięsko (2:1) z pojedynku w Kosakowie 
z  Pomorzaninem Gdynia, a  4 dni później zremisowali 3:3 na 
wyjeździe z Jedynką II Reda – w obu spotkaniach zdobywając 
decydujące bramki tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego!

Sztorm Kosakowo –  
Rozgrywki u Juniorów

Trwa nabór chłopców i dziewcząt już od 3. roku życia na treningi piłki nożnej do Sztormu Kosakowo. Zajęcia odbywają 
się na naturalnej nawierzchni, z podziałem na małe grupy. Zawodnicy są objęci opieką fizjoterapeuty, podologa, ortotyka, 
dietetyka. Kontakt: tel. 501-326-119 i  606-706-307. Dodatkowo przez cały okres letni pod okiem trenerów odbywać się 
będą cykliczne bezpłatne zajęcia dla najmłodszych – dokładne terminy ogłaszane będą na bieżąco na plakatach i w inter-
necie. Zapraszamy!

Zajęcia sportowe dla dzieci
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Wzorem ubiegłych lat, tak i  w  tym roku Yacht Club Rewa 
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkań-
ców Gminy Kosakowo do udziału w bezpłatnych ligach szkole-
niowych, które odbywają się min. 1x w tygodniu oraz do udziału 

w innych regatach organizowanych przez Klub. Uczestnictwo 
w regatach jest całkowicie bezpłatne. Wszelkie szczegóły pod 
numerem telefonu: 695-814-390.

Yacht Club Rewa

Yacht Club Rewa serdecznie zaprasza na kurs żeglarski na 
patent żeglarza jachtowego i  kurs motorowodny. Kurs jest 
bezpłatny dla młodzieży uczącej się do 26. roku życia oraz na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach w gminie Kosakowo. Wię-
cej szczegółów pod numerem telefonu: 695-814-390.

Ponadto Yacht Club Rewa serdecznie zaprasza dzieci 
w wieku 6-13 lat do udziału w wakacyjnych półkoloniach że-
glarskich, które będą odbywać się w wakacje od poniedział-
ku do piątku w godzinach 07.00-17.00. Więcej szczegółów na 
stronie internetowej www.ycrewa.pl/polkolonie/ oraz pod 
numerem telefonu: 500-275-455.
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Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą być 
odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat 
w  jednym związku małżeńskim. Medal jest nadawany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia jubileuszu 
mogą dokonać jubilaci lub członkowie rodziny (dzieci, wnuki, 
rodzeństwo) za zgodą jubilatów. W  zgłoszeniu należy podać 
imiona i nazwisko jubilatów, adres ich stałego zameldowania 
na pobyt stały w gminie Kosakowo, informację o dacie i miej-
scu zawarcia małżeństwa oraz informację o  adresie kontak-
towym. Wniosek dotyczący zgłoszenia jubileuszu Długoletnie-
go Pożycia Małżeńskiego dostępny jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kosakowie w zakładce 
Urząd Stanu Cywilnego. Wniosek należy złożyć w USC w Ko-
sakowie.

O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubi-
laci zostaną powiadomieni przez kancelarię Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Odznaczenia wręczane są jubilatom 
przez wójta gminy Kosakowo w terminie 6 miesięcy od nada-
nia medali. Urząd Stanu Cywilnego w  Kosakowie powiadomi 
Jubilatów o terminie wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.

Serdecznie podziękowania dla wszystkich, którzy włą-
czyli się do wspólnej akcji sprzątania odcinka rzeki Zagórska 
Struga oraz jej brzegów. Pomimo niesprzyjającej pogody na 
miejsce zbiórki przybyli przedstawiciele organizatorów oraz 
mieszkańcy zaangażowani w działania podejmowane w trosce 
o środowisko naturalne, w którym żyjemy. Specjalne podzię-
kowania kierujemy do Spółki Eko Dolina z Łężyc za nieodpłatne 
przyjęcie zebranych odpadów. 

Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Sprzątanie rzeki  
Zagórska Struga

zdjęcie autorstwa Kancelarii Prezydenta RP
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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 głębokim żalem zawiadamiamy, że  
w ostatnich dniach odeszli od nas

Marek Brodalski z Kazimierza, lat 55
Janina Dyks z Pogórza, lat 64

Zofia Jasińska z Mostów, lat 81
Janina Pennar-Kordek z Kosakowa, lat 79

Kazimierz Wruk z Rewy, lat 64

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z TERENU GMINY KOSAKOWO

12 CZERWCA 2021 ROKU – SOBOTA 
(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ, MECHELINKI)

19 CZERWCA 2021 ROKU – SOBOTA 
(POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE)

26 CZERWCA 2021 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!

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 pprrzzeedd  ppoosseessjjęę do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej! 
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Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, małe AGD, ramy okienne, drzwi, lampy,      
karnisze, kanistry + opony 

 
 

Odpady należy wystawić pprrzzeedd  ppoosseessjjęę do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej! 

  

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z TERENU GMINY KOSAKOWO 

12 CZERWCA 2021 ROKU - SOBOTA 
(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ,MECHELINKI) 

 
19 CZERWCA 2021 ROKU - SOBOTA 

(POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE) 
 

26 CZERWCA 2021 ROKU – SOBOTA 
(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE) 

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: 
 

                                                                                                            

                                                                                                                  +
 

 

    

małe AGD- Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać do punktu zbiórki odpadów 
niebezpiecznych (PZON) w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 44

Przypominamy również, że podczas zbiórki nie jest odbierany:
duży sprzęt RTV i AGD (powyżej 20 kg) - np. lodówki, pralki, telewizory. 
Sprzęt tego typu odbierany jest na indywidualne zgłoszenia z domów 
i mieszkań przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Przyjmowanie zgłoszeń - tel. 58 624-66-11. Zakaz demontażu sprzę-
tów, lodówki np. bez agregatów lub w częściach nie są przyjmowane!
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Podsumowanie edukacji ekologicznej 2020/2021 

W roku szkolnym 2020/2021 szkoły i przedszkola z terenu Gminy Kosakowo po raz kolejny 
uczestniczyły w działaniach edukacyjnych dot. ochrony środowiska regionu, w którym 
mieszkamy. Komunalny Związek Gmin w minionym roku zaprosił do udziału w konkursach i 
projektach edukacyjnych oraz przekazał naszym mieszkańcom liczne wydawnictwa dot. 
ochrony powietrza, wód i ziemi oraz gospodarki odpadami.  

Mimo wielu trudności związanych z pandemią (nauczanie 
zdalne, czasowe zamknięcie placówek), bardzo wielu 
uczniom udało się skorzystać z naszej oferty edukacyjnej – 
osiągając bardzo dobre rezultaty! Wspólnie z placówkami 
oświatowymi zebraliśmy z terenu ośmiu gmin członkowskich 
Związku prawie 20 ton elektroodpadów, niemal 7 ton baterii 
oraz 6,2 tony plastikowych nakrętek. Ponadto otrzymaliśmy 
163 prace plastyczne oraz 54 fotografie w ramach konkursu 
fotograficznego pt. „Błękitno – zielona infrastruktura w moim 
mieście”. Potwierdza to, że mimo trudnej sytuacji związanej z 
epidemią COVID-19 realizujemy nasze zadania w sposób 
ciągły i z dobrym efektem!  

Szczegółowe wyniki konkursów oraz listy laureatów dostępne są na naszej stronie 
internetowej w AKTUALNOŚCIACH oraz w zakładce EDUKACJA (wyniki konkursów). Wręczenie 
nagród odbędzie się w czerwcu br.  

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz dziękujemy szkołom i przedszkolom za aktywność 
i współpracę w minionym roku szkolnym.  

Dziękujemy także naszym partnerom:  Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, 
Trójmiejskiemu Parkowi Krajobrazowemu oraz spółkom komunalnym: Eko Dolina, OPEC, 
PEWIK GDYNIA za wspieranie naszych działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska. 

 

 


