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Od uroczystego odtworzenia Hymnu Rzeczypospolitej Pol-
skiej o  godzinie 13:00 rozpoczęło się w  dniu 13 czerwca br. 
odsłonięcie tablic pamiątkowych w  Ogólnopolskiej Alei Za-
służonych Ludzi Morza w Rewie. Wspólnie uczciliśmy pamięć 
o  wszystkich tych, którzy dla polskiego morza żyli, którzy na 
nim pracowali i  którzy życie w  jego toni utracili. Przed od-
słonięciem Gwiazd Zasłużonych Ludzi Morza głos zabrali go-
spodarz wydarzenia, kierujący pracami kapituły Zasłużonych 
Ludzi Morza wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek, a następnie 
senator X kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir 
Rybicki. 

Tytuł „Zasłużony Człowiek Morza” otrzymało czterech kan-
dydatów, trzech wyłonionych w tym plebiscy-
cie w ubiegłym roku oraz jeden tegoroczny:
•	 kmdr	dr	hab.	inż.	Ignacy	Gloza,
•	 kmdr	Roman	Francki,
•	 ks.	gen.	bryg.	Józef	Wrycza,
•	 kpt.	ż.w.	Zbigniew	Deyczakowski	 (wyłonio-

ny w tym roku).
Poniżej przedstawiamy sylwetki odznaczonych:

Komandor dr hab. inż. Ignacy Gloza, prof. 
Akademii Marynarki Wojennej	 (ur.	 23	 lipca	
1961	 r.,	 zm.	4	 listopada	2016	 r.)	w  latach	 1980-1985	studiował	
w  Wyższej Szkole Marynarki Wojennej jako słuchacz pod-
chorąży, na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. W  roku 
1994 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w  zakre-
sie budowy i  eksploatacji maszyn. Służbę w  Akademii Ma-
rynarki Wojennej rozpoczął w  1996 roku jako adiunkt Zakła-
du	 Pól	 Fizycznych	 Okrętu	 AMW.	 Od	 1999	 roku	 pełnił	 funkcję	
Kierownika Zespołu Hydroakustyki oraz Kierownika Zakła-
du	 Pól	 Fizycznych	 Okrętu.	 W  latach	 2004-2009	 był	 kierow-

nikiem	 Zakładu	 Radiolokacji	 i  Hydrolokacji	 AMW.	 W  2009	
roku	 został	 szefem	 Zespołu	 Badawczego,	 a  w  2011	 adiunk- 
tem	–	szefem	Centrum,	dyrektorem	Ośrodka	Technologii	Mor-
skich	AMW.	W roku	2014	uzyskał	tytuł	doktora	habilitowanego	
nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja ma-
szyn, nadany przez Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie 
oraz	mianowany	został	profesorem	nadzwyczajnym	Akademii	
Marynarki	Wojennej.	Piastował	między	innymi	funkcję	dzieka-
na Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Ma-
rynarki	Wojennej	im.	Bohaterów	Westerplatte	w Gdyni,	a także	
funkcję	prorektora	do	spraw	nauki	na	tejże	uczelni.	Był	wice-
przewodniczącym Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzy-

stwa Akustycznego oraz członkiem Komitetu 
Akustyki Polskiej Akademii Nauk.

Komandor Roman Wojciech Francki	(ur.	17	
kwietnia 1903, zm. 6 lipca 1996) był uczestni-
kiem	wojny	polsko-bolszewickiej	oraz	II	wojny	
światowej. W okresie międzywojennym pełnił 
funkcję	 dowódcy	 kanonierek	 „Generał	 Hal-
ler” i  „Komendant Piłsudski” oraz torpedowca 
„Mazur”. Od 1939 roku przebywał na Zachodzie 
Europy.	 Podczas	 II	 wojny	 światowej	 między	

innymi	 dowodził	 niszczycielem	 „Błyskawica”,	 po	 zakończeniu	
zmagań wojennych pozostał na emigracji.

Generał brygady Józef Wrycza	pseudonim	„Rawycz”,	 „Del-
ta”,	 „Śmiały”	 (ur.	 4	 lutego	 1884	 r.,	 zm.	 4	 grudnia	 1961	 r.)	 –	 pro-
boszcz Wojska Polskiego, duchowny katolicki, legendarny dzia-
łacz	niepodległościowy	na	Pomorzu	w latach	1917-1920,	działacz	
społeczny i  polityczny o  pochodzeniu narodowym, przywódca 
organizacji konspiracyjnych – Wojskowa Organizacja Niepod-
ległościowa	 i  Tajna	 Organizacja	 Wojskowa	 „Gryf	 Pomorski”	
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podczas	okupacji	niemieckiej.	Był	ojcem	chrzestnym	znanego	
i zasłużonego	dla	Torunia	mistrza	cukierniczego	Alfreda	Weyna.	
Pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady.

Kpt. ż.w. Zbigniew Deyczakowski,	 urodził	 się	 27.03.1902	
w Ottyni. W lipcu 1919 r. jako ułan-sekcyjny uczestniczył w wal-
kach	pod	Jazłowem,	w których	poległo	105	oficerów,	podofi-
cerów	i ułanów.	Zbigniew	Deyczakowski	w czasie	wojny	polsko	
–	bolszewickiej	był	w 14	Pułku	Ułanów	Jazłowieckich.	W latach	
1920	 –	 1923	 został	 słuchaczem	 Szkoły	 Morskiej	 w  Tczewie,	
po	ukończeniu	której,	podjął	pracę	na	 francuskich	statkach.	
W marcu	 1929	 r.	 objął	 dowództwo	 statku	 „Robur-1”,	 jako	 je-
den z  pierwszych absolwentów Szkoły Morskiej w  Tczewie. 
20	sierpnia	1939	r.	wypłynął	z Gdyni	dowodząc	„Roburem-VIII”	
[przemianowanym wkrótce na „Zagłobę”]. W czasie wojny pły-
wał głównie na atlantyckim szlaku. Na początku 1940 r. „Ro-
bura” wyposażono w kabel demagnetyzacyjny i zainstalowano 
na	rufie	działko	czterocalowe,	dwunastofuntówkę	przeciwlot-
niczą, dwa lewisy i  skierowano go na trudny szlak atlantycki 
z zadaniem	udziału	w zaopatrywaniu	Wielkiej	Brytanii,	dokąd	
przywoził uzbrojenie, czołgi, pojazdy wojskowe, samoloty, 
amunicję, środki wybuchowe, umundurowanie, żywność. Za 
strącenie	 niemieckiego	 Junkersa	 Zbigniew	 Deyczakowski	
wraz z  kompanami z  rąk Naczelnego Wodza generała Wła-
dysława Sikorskiego otrzymał Krzyż Walecznych. W  grudniu 
1942	 r.	 „Zagłoba”	 opuścił	 Nowy	 Jork	 kierując	 się	 do	Wielkiej	
Brytanii.	Poważnie	uszkodzony	w sztormie	wrócił	do	Halifaxu	
celem usunięcia uszkodzeń, po naprawie włączony został do 

konwoju	S.C.-118.	Przypadło	to	na	koniec	stycznia	1943	r.,	kiedy	
to załoga zmagała się z niezwykle silnym sztormem, a konwój 
uległ	rozproszeniu.	10.02.1943	r.	statek	zaginął	wraz	z całą	za-
łogą. Prawdopodobnie został zatopiony przez niemieckiego 
U-boota,	gdzie	zginął	kpt.	ż.	w.	Zbigniew	Deyczakowski,	prawy,	
dzielny i mądry marynarz wraz z 36 osobową załogą.

Po odsłonięciu tablic nastąpiła ceremonia wręczenia od-
znaczeń. Złotą Odznakę Szkoły Morskiej w  Tczewie wręczył 
prof.	dr	honoris	causa	Akademii	Marynarki	Wojennej,	kpt.	ż.w.	
Daniel	 Duda,	 honorowy	 prezes	 Polskiego	 Towarzystwa	 Nau-
tologicznego, jako jedyny honorowy tczewianin z pierwszego 
rocznika Szkoły Morskiej w  Tczewie podarował odznakę tzw. 
Znak Absolwenta Szkoły za krzewienie tradycji morskiej na 
ręce wójta gminy Kosakowo. 

Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków na ręce ko-
mendanta Komisariatu Policji w  Kosakowie Podkomisarza 
Marcina Wittbrodta wręczył prezes Związku Piłsudczyków 
okręgu Kaszubskiego w Kosakowie gen. bryg. zw. Władysław 
Paciuch	 wraz	 z  Profesorem	 Danielem	 Dudą.	 Medal	 za	 krze-
wienie	idei	i czynów	Pierwszego	Marszałka	Józefa	Piłsudskie-
go dla Gminy Kosakowo na ręce wójta gminy Marcina Majek 
wręczył prezes Związku Piłsudczyków okręgu Kaszubskiego 
w Kosakowie	gen.	bryg.	zw.	Władysław	Paciuch	wraz	z profe-
sorem	Danielem	Dudą.	

Na zakończenie uroczystości tradycyjnie złożone zostały 
wiązanki kwiatów pod Krzyżem Morskim w  Alei Zasłużonych 
Ludzi Morza.

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWNAIA PRZESTRZENNEGO

Stosownie	do	art.17	p.1	ustawy	z dnia	27	marca	2003 r.	o planowaniu	i zagospodarowaniu	przestrzennym	(t.j.	Dz.U.	z 2021,	poz.741	ze	zm.)	
oraz	art.	39	ust.1	i art.54	ust.3	ustawy	z dnia	3	października	2008 r.	o udostępnianiu	informacji	o środowisku	i jego	ochronie,	udziale	spo-
łeczeństwa	w ochronie	środowiska		oraz	ocenach	oddziaływania	na	środowisko	(t.j.Dz.U.	2021,	poz.247	ze	zm.);	

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia, że w oparciu o uchwałę Nr LIII/380/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 kwietnia 2021 r. przystąpiono do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 393, 392/1, 392/2, 392/3 obręb Dębogórze gmina Kosakowo, przy ul.
Długiej – oraz zawiadamia o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.

Osoby	fizyczne	i prawne	oraz	jednostki	organizacyjne	nieposiadające	osobowości	prawnej	mogą	składać		wnioski	do	w/w projektu.	
Wnioski	należy	kierować	do	Wójta	Gminy	Kosakowo	w formie	pisemnej	na	adres:	Urząd	Gminy	Kosakowo,	ul.Żeromskiego	69,	81-198	Ko-
sakowo	lub	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	orga-
nizacyjnej	i adresu,	oznaczenia	nieruchomości,	której	wniosek	dotyczy,	w nieprzekraczalnym	terminie	do	dnia	23	lipca	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 prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że admi-
nistratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządze-
nia planu miejscowego. Podstawę przetwarzania stanowi 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
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maja 2021 r. w sprawie: zmiany przyjęcia regulaminu udzielania 
stypendiów wójta gminy Kosakowo za wyniki w nauce dla uzdol-
nionych uczniów i  studentów w  ramach Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów w gminie 
Kosakowo;
5.	Uchwała nr LIV/393/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 
2021 r. w sprawie:	zmiany	budżetu	gminy	Kosakowo	na	rok	2021;
6. Uchwała nr LIV/394/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 
2021 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy	finansowej	gminy	Kosakowo	na	lata	2021-2029;
7.	Uchwała nr LIV/395/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 
2021 r. w  sprawie:	 rozpatrzenia	 skargi	 na	 działalność	 Dyrektor	
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kosakowie i  jednocze-
śnie	Przewodniczącą	Zespołu	Interdyscyplinarnego.

1. Uchwała nr LIV/389/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 
2021 r. w  sprawie: przystąpienia gminy Kosakowo do realizacji 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 
2021	realizowanego	ze	środków	Funduszu	Solidarnościowego;
2.	Uchwała nr LIV/390/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 
2021 r. w  sprawie: przystąpienia gminy Kosakowo do realizacji 
Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej „Opieka wy-
tchnieniowa”–	 edycja	 2021	 oraz	 zasad	 realizacji	 przedmiotowego	
programu	w Gminie	Kosakowo;
3. Uchwała nr LIV/391/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 
2021 r. w  sprawie: zmiany uchwały o  przystąpieniu do realizacji 
Projektu	 o  nazwie:	 „Budowa	 Systemu	 Roweru	 Metropolitalnego	
Obszaru	Metropolitalnego	Gdańsk-Gdynia-Sopot;
4. Uchwała nr LIV/392/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 27 

Uchwały podjęte podczas LIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 27 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE O PONOWNYM 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 2021 r.,	poz.	741	ze	zm.),	w wykonaniu	uchwały	Rady	Gminy	Kosakowo	Nr	XLII/283/2020	z dnia	29	października	2020	r.;

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę-

ści obrębu Mosty (gm. Kosakowo, na zachód od ulicy Gdyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem. 
Projekt	 planu	 udostępniony	 będzie	 w  siedzibie	 Urzędu	 Gminy	 Kosakowo,	 ul.	 Żeromskiego	 69,	 pokój	 nr	 258	 (II	 p.),	 w  dniach	 od	

12.07.2021 r.	–	 10.08.2021	r.	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,761,mpzp-wylozone-do-wgladu-projekty-planow-miejscowych.html	w zakładce	„MPZP	wyłożo-
ne do wglądu projekty planów miejscowych”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 15.07.2021 r. o godzinie 16.00 sali posie-
dzeń Urzędu Gminy Kosakowo, przy ul. Żeromskiego 69, I piętro. 

Jednocześnie	informuję,	że	zgodnie	z art.	46	pkt	1	oraz	art.	54	ust.	2	ustawy	z dnia	3	października	2008	r.	o udostępnieniu	informacji	
o środowisku	i jego	ochronie,	udziale	społeczeństwa	w ochronie	środowiska	oraz	ocenach	oddziaływania	na	środowisko	(t.j.	Dz.	U.	z 2021	
r.	poz.	247	ze	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 niezbędną	dokumentacja	sprawy	tj.	
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Pań-
stwowego	Powiatowego	Inspektora	Sanitarnego	w Pucku	oraz	opinią	Regionalnego	Dyrektora	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 2021	r.	poz.	741	ze	
zm.)	oraz	art.	40	ustawy	z dnia	3	października	2008	r.	o udostępnieniu	informacji	o środowisku	i jego	ochronie,	udziale	społeczeństwa	
w ochronie	środowiska	oraz	ocenach	oddziaływania	na	środowisko	(t.j.	Dz.	U.	z 2021	r.	poz.	247	ze	zm.),	osoby	fizyczne	 i prawne	oraz	
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz uwagi i wnioski do do-
kumentacji	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,	kwalifikowanego	certyfikatu	na	adres	ma-
ilowy:	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-pla-
nowania-i-zagospodarowania-przestrzennego;	z podaniem	imienia	i nazwiska	lub	nazwą	jednostki	organizacyjnej	i adresu,	oznaczenia	
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2021 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczo-
nego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą roz-
patrywane	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 fizycznych 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 stanowi 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
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1	czerwca	świętowaliśmy	Dzień	Dziecka	w wyjątkowy	spo-
sób. Prawie 3 tysiące dzieci ze wszystkich publicznych oraz 
niepublicznych placówek oświatowych działających na tere-
nie gminy miało dziś niespodziankę przygotowaną przez wójta 
gminy Kosakowo.

Do	ponad	20	żłobków,	przedszkoli	 i szkół	zajechały	w tym	
dniu	auta	wypełnione	kolorowymi	balonami.	Do	części	placó-
wek zawitali również wójt Marcin Majek oraz zastępca wójta, 
Marcin Kopitzki, by spotkać się z dziećmi, osobiście złożyć im 
życzenia oraz przekazać przygotowaną na tę okazję niespo-
dziankę. Radości, uśmiechów i dobrych słów było co niemiara. 

Pogoda sprzyjała wydarzeniu, dzięki czemu spotkania z dzieć-
mi mogły odbyć się na świeżym powietrzu. Oprócz balonów 
i słodkich krówek na ręce dyrektorów gminnych szkół podsta-
wowych	trafiły	piłki	do	gry	w piłkę	nożną	oraz	siatkową.

Dzieci	 miały	 również	 możliwość	 zadawania	 pytań	 wło-
darzom	 gminy,	 z  czego	 obficie	 korzystały.	 Padły	 m.in.	 pyta-
nia o budowę skateparku, o to, jak wygląda praca wójta oraz 
o  czym marzył, gdy był dzieckiem. Chcąc podziękować za 
otrzymane upominki, część maluchów przygotowała dla wój-
ta podziękowania w postaci własnoręcznie wykonanych prac 
plastycznych.

Dzień Dziecka w gminie Kosakowo

Za	nami	LVI	Zwyczajna	Sesja	Rady	Gminy	Kosakowo,	która	
odbyła	się	w dniu	24	czerwca	br.	w Sali	Posiedzeń	Urzędu	Gmi-
ny Kosakowo oraz częściowo w trybie zdalnym. Radni omówili 
sprawozdanie	finansowe	gminy	oraz	sprawozdanie	z wykona-
nia	budżetu	za	2020	rok,	opinię	Regionalnej	Izby	Obrachunko-
wej	w Gdańsku	o sprawozdaniu	finansowym,	a także	wniosek	
Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium wójto-
wi. Sesję zapoczątkowało sprawozdanie wójta gminy Kosako-
wo z prac w okresie międzysesyjnym. Wójt ma także obowią-
zek przedstawić Radzie Gminy raport podsumowujący jego 
i urzędu	działalność	w minionym	roku.	Dokument	ten	dotyczy	
polityk, programów i strategii, a także uchwał podjętych przez 
Radę Gminy Kosakowo. Po zapoznaniu się i  rozpatrzeniu ra-
portu Rada Gminy zdecydowaną większością głosów udzieliła 
wójtowi	Marcinowi	Majek	wotum	zaufania.

Kolejnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie 
sprawozdania	 finansowego	 gminy	 wraz	 ze	 sprawozdaniem	
z wykonania	budżetu	za	2020	rok.	Dochody	gminy	Kosakowo	
wyniosły	 117	046	799,	41	zł	 (w tym	bieżące:	 109	475	858,	 19	zł	

i majątkowe:	7	570	941,	22	zł)	–	wykonanie	budżetu	w 106,4%.	
Wydatki	z kolei	wyniosły	120	070	191,	42	zł	(w tym	bieżące:	88	
411	391,	07	zł	 i majątkowe:	31	658	800,	35	zł)	–	wykonanie	bu-
dżetu	w 95,2%.	Do	wyłącznej	właściwości	Rady	Gminy	należy	
m.in. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 
sprawozdania	 finansowego.	 W myśl	 ustawy	 ma	 to	 nastąpić	
w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budże-
towym.

Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w tej sprawie poprze-
dzone zostało działaniami Komisji Rewizyjnej, która rozpa-
trzyła	sprawozdania	finansowe	z wykonania	budżetu,	a także	
informację	o stanie	mienia	komunalnego	gminy.

Dnia	13	kwietnia	2021	roku	Regionalna	Izba	Obrachunkowa	
w Gdańsku zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykona-
nia	budżetu	gminy	Kosakowo	za	2020	 rok	wraz	z  informacją	
o stanie mienia komunalnego. Radzie Gminy przedstawiono jej 
stanowisko.

Rada Gminy zadecydowała o udzieleniu wójtowi gminy Mar-
cinowi Majek absolutorium.

Rada Gminy Kosakowo udzieliła wójtowi gminy Marcinowi Majek  
wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 rok
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2	czerwca	br.	w Urzędzie	Gminy	Kosakowo	odbyła	się	uroczystość	wręczenia	me-
dali	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie.	Medalem	mogą	być	odznaczeni	małżonkowie,	
którzy	przeżyli	co	najmniej	50	 lat	w  jednym	związku	małżeńskim.	Medal	 jest	nada-
wany	przez	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej.	Jubilaci	otrzymali	 również	 sym-
boliczną czerwoną różę, kosz ze słodkościami oraz list gratulacyjny od wójta gminy 
Kosakowo. W uroczystości wzięli także udział sołtysi sołectw, w których zamieszkują 
jubilaci	oraz	kierownik	Urzędu	Stanu	Cywilnego	w Kosakowie	Beata	Miszewska.

Uroczystość wręczenia medali  
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W sobotę	12	czerwca	br.	odbył	się	Piknik	Pozytywności	or-
ganizowany	przez	fundację	PoCoPozyTYwni	oraz	sołectwo	Po-
górze	na	terenie	rekreacyjnym	przy	osiedlu	Beauforta.	Mimo	
że pogoda przywitała uczestników pikniku deszczem, to, jak 
widać na zdjęciach, uśmiechy nie schodziły z twarzy. 

Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych mnóstwo 
atrakcji	 i zabaw,	tak	że	czas	minął	w mgnieniu	oka.	Bibliote-
ka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla zadba-
ła o  kreatywne spędzenie popołudnia przez najmłodszych 
uczestników pikniku i podczas rzęsistych opadów powstawa-

Piknik Pozytywności w sołectwie Pogórze
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ły	 prace	 artystyczne.	 Dzieci	 z  niezwykłą	 lekkością	 uwalniały	
pokłady swojej pomysłowości, tworząc naprawdę wspaniałe 
dzieła. W  namiocie odbywało się również wspólne czytanie, 
a opowieści o emocjach i wewnętrznym świecie człowieka za-
ciekawiły nie tylko małych ludzi. Ponadto w trakcie pikniku od-
były się niecodzienne warsztaty ekologiczne. Pan Marcin Kiełt 
z  Fundacji	 Planet	 For	 Generations	wprowadził	 najmłodszych	
w  tajemniczy świat naturalnych kosmetyków oraz środków 
czystości. Pokazał, jak w  prosty i  przyjemny sposób zadbać 
o matkę	 ziemię.	 Dzięki	 pozytywnej	 energii	 uczestników	 nad	

boiskiem zawitało słońce, które skłoniło do zabawy z muzyką. 
Kawiarnia	Mandala	oraz	Pan	Bogdan	Kulik	przygotowali	warsz-
taty muzyczne, zapewniając poznanie nowych brzmień i zato-
pienie	się	w oryginalnych	dźwiękach.	Podczas	Pikniku	organi-
zatorzy zaproponowali autorską grę rozrywkowo-rozwojową 
„Pozytywka”, stanowiącą przygodę z  pytaniami, poleceniami 
i  pląsami całego ciała. Podsumowaniem gry był prezent na 
pamiątkę,	 czyli	 fotografia	 oferowana	 przez	Magiczne	Lustro	
Trójmiasto. W  trakcie atrakcji dzieciom nie brakowało słod-
kich przysmaków, o które zadbały Lodostany.

22	maja	br.	odbyły	się	Otwarte	Mistrzostwa	Gminy	Kosako-
wo	w Biathlonie	Letnim	w randze	z cyklu	Pucharu	Pomorza.	Im-
prezie patronował wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, a głów-
nym jej organizatorem był Andrzej Olech, prezes Pomorskiego 
Okręgowego	Związku	Biathlonu,	na	co	dzień	trener	zawodni-
ków w KKS Neptun Kosakowo. W zawodach wzięło udział około 
50	uczestników	w wieku	od	7	do	18	lat.	W rywalizacji	uczestni-
czyły 3 pomorskie kluby specjalizujące się w biathlonie. Lokal-
ny zawodnik Marcin Sosnowiecki, uczący się w Szkole Mistrzo-
stwa	Sportowego	w Chorzowie,	mieszkaniec	Suchego	Dworu,	
miał	okazję	do	sprawdzenia	formy	przed	Mistrzostwami	Polski.	
Marcin był najlepszy w kategorii junior, a innymi mieszkańcami 
gminy Kosakowo, którzy wygrali swoje kategorie wiekowe byli: 
Sophia	Wyżlic,	Lucjan	Obrębski,	Bernard	Prokaziuk	i Julia	Ko-
peć. Gratulujemy wszystkim sportowcom.

W sobotę	22	czerwca	odbyły	się	zawody	wędkarskie	w poło-
wie belony z brzegu metodą spiningową pod nazwą Kaszubski 
Marlin o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. Zawody odbyły się na 
pięknych rewskich plażach. Organizatorem był Sportowy Klub 
Wędkarstwa	 Morskiego	Władek-Team	 wraz	 z  Referatem	 ds.	
sportu,	turystyki	i rekreacji	Urzędu	Gminy	Kosakowo.	Do	rywa-
lizacji	zgłosiło	się	35	zawodników	z terenu	całego	kraju.	Złowio-
no	łącznie	97	belon.	W wyniku	rywalizacji	wyłoniono	zwycięz-
ców	zawodów:	1.	Wawrzyniak	Rafał,	2.	Ceszke	Michał,	3.	Cempel	
Adam,	4.	Dechnik	Andrzej,	5.	Nastały	Łukasz,	6.	Jaskulski	Michał 
Najdłuższą	 rybę	 zawodów	 o  długości	 81,5	 cm	 złowił	 Andrzej	
Dechnik.	Gratulujemy	wszystkim	wspaniałej	sportowej	rywali-
zacji i zapraszamy za rok.

Otwarte Mistrzostwa gminy Kosakowo w Biathlonie Letnim

Kaszubski Marlin o Puchar Wójta Gminy Kosakowo –  
zawody wędkarskie Rewa 22.05.2021 r.
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W sobotę	19	czerwca	odbył	się	IV	Festiwal	Twórczości	dla	
dzieci „Karuzela sztuki”. Tegoroczna edycja odbyła się pod ha-
słem Wszystkie stworzenia duże i małe.	Jako	że	tytuł	zobowią-
zuje, spotkanie w Pierwoszynie stało się wspaniale zakręconą 
zabawą, która wywołała uśmiech na wielu buziach.

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była Agnieszka Sta-
nek-Pacholczyk, która niezwykle sprawnie kierowała przebie-
giem całej zabawy, mimo że poszczególne jej części odbywa-
ły	się	w dwóch	różnych	miejscach	(Dom	Kultury	 i plac	zabaw	
w Pierwoszynie).	Imprezę	rozpoczął	interaktywny	spektakl	pt.	
Cyrk leśnych robaczków. Następnie dzieci uczęszczające na 
zajęcia w Kosakowskim Centrum Kultury dały koncert pt. Koci 
wesoły świat. Młodych wokalistów do występu przygotowała 
Anna	Bronowicka,	instruktor	KCK.

W  kameralnych pomieszczeniach KCK dzieci mogły spró-
bować swoich sił w  warsztatach krawieckich pt. Zwierzaki 
spod igły oraz warsztatach charakteryzacji. W  części plene-
rowej Kosakowskie Centrum Kultury przygotowało stanowisko 
kreatywnej zabawy, na którym goście mieli 
szansę stworzyć własne ekozwierzątko. Pod 
chmurką można było również odwiedzić ga-
lerię prac malarskich: Aleksandry Krause 
oraz	Jolanty	i Mariusza	Kitowskich.	Czas	na	
świeżym powietrzu umilali artyści cyrkowi 
z Mosaic. 

Hitem	 imprezy	 okazała	 się	 I  Wystawa	
Psów Wielorasowych w  gminie Kosakowo. 
W konwencji towarzyskiego spotkania psia-
ków i  ich opiekunów przeprowadzono trzy 
konkurencje:	na	najoryginalniejszą	psią	fry-

Sołtys	 Bożena	 Roszak	 do	 Suchego	 Dworu	 przyjechała	
w 1968	r.	jako	dziecko.	Ojciec	Pani	Bożeny	dostał	pracę	w ów-
czesnych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, które były 
głównym ośrodkiem wiejskim, z  czasem przemianowanym 
na	 Centralę	 Nasiennictwa	 Ogrodniczo-Szkółkarskiego.	 Jak	
wspomina sołtys, gdy przyjechała z  rodzicami do Suchego 
Dworu,	nie	było	tu	dróg,	chodników,	oświetlenia,	nie	zajeżdżał	
tam	 żaden	 środek	 komunikacji	 miejskiej.	 Było	 kilka	 domów	
i wszechobecne pola, na których uprawiano ziemniaki, rzepak 
i zboża.

zurę,	najpiękniejszy	ogon	oraz	najsympatyczniejszego	psa	(ta	
nagroda	 została	 przyznana	 przez	 publiczność).	 Do	 konkursu	
stanęło osiem psich wielorasowych piękności.

Wszystkie wzbudziły aplauz publiczności. W jury konkursu 
zasiadła między innymi sołtys wsi Pierwoszyno Ewa Purska.

Biblioteka	 Publiczna	 Gminy	 Kosakowo	 w  namiocie	 ze-
wnętrznym, mimo niemal 40-sto stopniowego upału zaprosiła 
wszystkich chętnych do tworzenia plastelinowego ZOO. Zorga-
nizowano też konkurs plastyczny pt. Od 0 do 100 nóg, na który 
wpłynęły	73	prace.	Komisja	konkursowa	w składzie:	Agniesz-
ka Stanek-Pacholczyk, Aleksandra Krause oraz Małgorzata 
Balcerowska	 stanęła	 przed	 nie	 lada	 wyzwaniem.	 W  sobotę	
ogłoszono wynik tego konkursu oraz wręczono nagrody i wy-
różnienia jego uczestnikom. 
Wielkie brawa dla wszystkich 
małych	artystów.	Dziękujemy	
za wspólną zabawę i  zapra-
szamy za rok!

26	czerwca	2001	r.	Rada	Gminy	Kosakowo	podjęła	uchwa-
łę w sprawie podziału sołectwa Pogórze na sołectwo Pogórze 
i Suchy	Dwór,	określenia	ich	granic	oraz	nadania	odrębnych	
statutów.	10	lipca	2001	r.	na	zebraniu	wiejskim	zdecydowaną	
większością	głosów	wybrano	Bożenę	Roszak	na	pierwszego	
sołtysa	 nowo	 utworzonego	 sołectwa,	 którą	 to	 funkcję	 peł-
ni	do	dziś.	Przez	 te	20	 lat	działania	sołtys	wiele	się	 zmieni-
ło	m.in.:	powstały	drogi,	po	których	obecnie	jeździ	autobus,	
chodniki, oświetlenie uliczne dzięki któremu i  nocą miesz-
kańcy mogą bezpiecznie spacerować, a najmłodsi mają za-
dbany	plac	 zabaw.	W Suchym	Dworze	 jest	 również	miejsce	
integracji mieszkańców - świetlica sołecka, w  której odby-
wają się liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz siłownia na 
powietrzu.

Jak	sama	mówi,	Suchy	Dwór	 jest	całym	jej	życiem.	Zapy-
tana o swoją motywację odpowiedziała bez wahania, że działa 
dla	wszystkich	mieszkańców	miejscowości	Suchy	Dwór,	swo-
jej rodziny, dzieci, wnuków i kolejnych pokoleń, a jej najwięk-
szą radością jest po prostu móc widzieć, jak rozwija się jej 
ukochane sołectwo.

Przy tej okazji składamy na ręce sołtys serdeczne życzenia 
wytrwałości, nadziei i siły do pokonywania wszelkich trudów, 
a pełniona	funkcja	dla	dobra	lokalnej	społeczności	niech	przy-
nosi	satysfakcję	i szacunek.

Festiwal Twórczości dla dzieci „Karuzela Sztuki”

20 lat pełnienia funkcji sołtysa Suchego Dworu
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Z radością	przyjęliśmy	informację,	że	film	„Kaszuby	Północne	
- tutaj każdy znajdzie coś dla siebie” promujący m.in. gminę Ko-
sakowo	zdobył	I miejsce	w organizowanym	przez	redakcję	porta-
lu WaszaTurystyka.pl konkursie „Kadry z Polski... i nie tylko” w ka-
tegorii „Mój region najpiękniejszy”. Nagroda została przyznana 
podczas	gali	kończącej	VIII	Forum	Promocji	Turystycznej,	która	
odbyła	się	7	czerwca	2021	r.	w Kamienicy	Artystycznej	w Warsza-
wie.	Wyróżnienie	odebrali	(od	lewej):	Karol	Miller,	Marta	Balicka,	
Jarosław	Białk,	Żanna	Sępińska,	Anna	Padée.

Twórcą	tego	wyjątkowego	filmu	jest	Stowarzyszenie	Kaszuby	
Północne Lokalna Organizacja Turystyczna, którego członkiem 
jest gmina Kosakowo.

Spot	w swojej	formie	przypominać	ma	film	przyrodniczy.	Nar-
ratorem	filmu	jest	postać	wzorowana	na	takich	przyrodnikach	jak	
David	Attenborough	czy	Tony	Halik.	Nasz	przewodnik,	podróżnik	
i przyrodnik odkrywa przed nami zwyczaje niezwykłego plemie-
nia,	które	do	perfekcji	opanowało	współistnienie	z przyrodą.	Ko-
rzystający z uroków Północnych Kaszub turyści zostali przedsta-
wieni jako rzadki gatunek bytujący w dzikim rezerwacie przyrody.

Zapraszamy	do	oglądania	spotu	na	kanale	YouTube:
Kaszuby Północne

I miejsce w konkursie na film promocyjny „Kaszuby Północne  
– tutaj każdy znajdzie coś dla siebie”

Od	39	lat	związany	z lokalnym	samorządem,	Zdzisław	Jaro-
ni,	przeszedł	7	czerwca	br.	na	emeryturę.	Od	2011	r.	obejmował	
stanowisko	dyrektora	zarządu	PUK	PEKO.	Piastując	tę	funk-
cję,	przyczynił	się	do	znaczącego	rozwoju	Spółki.	Od	7	czerw-
ca br. stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych	PEKO	Sp.	z o.o.	w Kosakowie	objął	Tomasz	Drozdowski	
-	absolwent	Politechniki	Gdańskiej	(Wydział	Inżynierii	Lądowej	
i Środowiska), mgr inż. inżynierii środowiska. Ukończył on tak-
że	 studia	 magisterskie	 na	 Uniwersytecie	 Kardynała	 Stefana	
Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowe studia mene-
dżerskie	MBA.	Posiada	uprawnienia	budowlane	w specjalności	
instalacyjnej. Przez wiele lat był zatrudniony na stanowiskach 
kierowniczych, a  przez ostatnie 9 zajmował się gospodarką 
wodno-ściekową w gminie Wejherowo.

Zmiana dyrektora w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.

Na jesień br. budynek starej poczty w  Kosakowie będzie 
pełnił	 funkcje	Klubu	Seniora,	 goszcząc	 starszych	mieszkań-
ców naszej gminy na spotkaniach, zajęciach artystycznych, 
naukowych i aktywnościach rekreacyjnych. 

W miejscu, w którym przez wiele lat nadawaliśmy i odbiera-
liśmy przesyłki listowe i paczki oraz gdzie znajdowała się bud-
ka	telefoniczna	zostanie	tchnięte	nowe	życie.	Budynek	starej	
poczty położony jest w centralnej części Kosakowa, w bliskim 
sąsiedztwie ważnych punktów naszej gminy – urzędu, ośrodka 
zdrowia	i apteki	zostanie	przekształcony	w obiekt	infrastruk-
tury publicznej służący mieszkańcom. Lokalizacja została wy-
brana tak, by była dostępna zarówno dla osób poruszających 
się prywatnym samochodem, jak i  transportem publicznym. 
Obiekt będzie dostosowany i  przyjazny dla osób z  niepełno-
sprawnościami, mających trudności w poruszaniu się.

Powstaje nowy Klub Seniora w budynku starej poczty w Kosakowie



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 7/2021 9

28.	 gminny	 etap	 edycji	 konkursu	 „Piękna	 Wieś	 Pomor-
ska	2021”	organizowany	przez	Województwo	Pomorskie	przy	
współudziale pomorskich gmin i  powiatów został rozstrzy-
gnięty. Główną jego ideą jest ochrona i  poprawa wartości 
krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi 
oraz jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności 
wypoczynkowej obszarów wiejskich i integracja społeczności 
lokalnej. W tym roku do udziału w konkursie w kategorii „Wieś” 
zgłosiły	się:	Pierwoszyno,	Rewa,	Kazimierz	i Dębogórze.	Gmin-
na Komisja Konkursowa przyznała tytuł „Piękna Wieś Gminy 
Kosakowo	2021”	wsi	Rewa.	Otrzymała	ona	główną	nagrodę	 -	
voucher	w wysokości	2200	zł	do	wykorzystania	na	rzecz	upięk-
szania	sołectwa.	Pierwoszyno	i Dębogórze	zajęły	drugie	miej-

sce	 i otrzymały	voucher	po	 1000	zł,	a wieś	Kazimierz	 trzecie	
miejsce	nagrodzone	voucherem	na	800	zł.

Gminny etap 28. edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021”  
rozstrzygnięty

29	maja	br.	w Jastarni	od-
były się zawody dla wszyst-
kich	 fanów	 surfcastingu.	
Naszą gminę reprezentował 
Michał	 Jaskulski	 z  Pierwo-
szyna, który zdobył 3. miejsce 
w rzutówce	i 25.	w klasyfikacji	
generalnej,	 łowiąc	 2	 flądry	
o wymiarze	27	i 35	cm.	W za-
wodach	Surfcasting	Cup	brało	
udział	 87	 zawodników,	 z  cze-
go połowa nie złowiła żadnej 
ryby. Michałowi dodatkowo 
3 czerwca udało się złowić 
rekordową belonę mierzącą 
85,6	cm.	Gratulujemy	 i życzy-
my dalszych sukcesów.

W marcu br. odbyły się konsultacje społeczne z mieszkań-
cami	gminy	Kosakowo,	na	których	informowaliśmy	o planach	
związanych z  projektem koncepcyjnym budowy obwodnicy 
Pierwoszyna. Na spotkaniu zostały zaprezentowane cztery 
warianty	budowy	drogi	 łączącej	ulicę	Derdowskiego	w Kosa-
kowie z ulicą Gdyńską w Mostach.

Projektowana droga zakłada ominięcie istniejących za-
budowań w Pierwoszynie od strony zachodniej. Opracowanie 
miało na celu analizę wariantów dla drogi obwodnicy Pierwo-
szyna.	Docelowo	nowa	arteria	ma	skierować	ruch	tranzytowy	
występujący na terenie gminy Kosakowo poza obszar zabudo-
wany miejscowości Pierwoszyno.

Przez miniony okres zbierane były opinie i uwagi do przed-
stawionych wariantów. Po licznych konsultacjach wybrany 
został wariant czwarty przebiegu obwodnicy Pierwoszyna. 
Szczegóły wypracowanego wariantu przedstawione są na 
stronie gminakosakowo.pl

Nasz reprezentant 3.  
na zawodach Surfcasting Cup 

w Jastarni

Planowana inwestycja drogowa 
obwodnicy Pierwoszyna  

nabiera tempa

Wiosna w  pełni, co 
sprzyja spędzaniu czasu 
na świeżym powietrzu, 
często w  towarzystwie 
naszych ukochanych 
czworonogów. 

Musimy jednak pa-
miętać, iż poza czerpa-

niem przyjemności ze spacerów spoczywa na nas obowiązek 
sprzątania nieczystości pozostawianych przez zwierzęta. 
Nie jest to jedynie kwestia utrzymania czystości i  estetycz-
nego wyglądu przestrzeni publicznej, lecz także wyraz troski 
o zdrowie ludzi i zwierząt.

Zgodnie	z zapisami	§	35	Uchwały	nr XXVIII/189/2020	Rady	
Gminy	Kosakowo	 z  dnia	 26	marca	 2020	 roku	w  sprawie	Re-

gulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie gminy 
Kosakowo osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana 
jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń po-
zostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym 
zaleca się korzystanie z dystrybutorów woreczków na psie od-
chody – o ile są dostępne. W przypadku braku dystrybutorów 
woreczki z  odchodami można wrzucać do publicznych koszy 
na śmieci. Powyższy obowiązek dotyczy również osób utrzy-
mujących zwierzęta gospodarskie, które zobowiązane są do 
natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawio-
nych	przez	zwierzę	w miejscu	publicznym	(zgodnie	z §	36	pkt.	4	
w/w Regulaminu).	Nieprzestrzeganie	powyższego	obowiązku	
zgodnie	z art.	145	Ustawy	z dnia	20	maja	1971	r.	Kodeksu	wy-
kroczeń	 (Dz.U.2021.281	 t.j.	 z  dnia	 2021.02.12)	 podlega	 karze	
grzywny	do	500	zł.

Posprzątaj po swoim psie
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Wypielęgnowane trawniki i wypielone rabatki cieszą swo-
im widokiem w  pełnej okazałości. Pozostaje jedynie kwestia 
odpadów, które po ich porządkowaniu musimy zagospodaro-
wać.	Przypominamy,	że	w skład	odpadów	zielonych	(brązowe	
worki) wchodzi skoszona trawa, liście oraz drobne gałęzie i ko-
nary. Usuwając chwasty, należy pozbyć się resztek gleby z ko-
rzeni. Odpady te nie mogą zawierać ziemi. Tak przygotowane, 
wystawiamy	 w  brązowych	 workach	 przed	 posesję	 najpóź-
niej	do	godz.	 7.00	w dniu	wywozu	odpadów	segregowanych.	
Jednocześnie	 zwracamy	uwagę,	 iż	 ziemię	 z doniczek	należy	
umieszczać w odpadach zmieszanych.

Gmina Kosakowo prowadzi prace zmierzające do opraco-
wania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i  uzyskania 
decyzji	 ZRiD	 dla	 ulic	 w  rejonie	 Starego	 Pogórza:	 Szkolnej,	
Żeromskiego,	Broniewskiego,	Majakowskiego,	Słowackiego,	
Sienkiewicza i  Tuwima. W  związku z  powyższym wójt gmi-
ny, Marcin Majek zaprasza zainteresowanych tym tematem 
mieszkańców na konsultacje społeczne, które odbędą się 
w dniu	13	lipca	br.	o godz.	18.00	w Szkole	Podstawowej	w Po-
górzu.

Odpady zielone Konsultacje społeczne  
w Pogórzu 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji „Wio-
senne porządki w gminie Kosakowo” przeprowadzonej w okre-
sie marzec – kwiecień br.
Podczas akcji zebrano:
25	m3	odpadów	zmieszanych,	42	m3 
zużytych	opon,	7	m3 części samo-
chodowych, liczne elektroodpady 
(telewizory)	oraz	odpady	wielkoga-
barytowe	(sofy,	fotele).

Mimo iż z  roku na rok nasze 
społeczeństwo jest coraz bardziej 
świadome problemu, jakim jest 

obecność odpadów w środowisku, kwestia porzucania śmieci 
nasila	się.	Dziękujemy	mieszkańcom,	sołtysom	za	udział	i za-

angażowanie w  przedsięwzięcie, 
które ma na celu przypominać, jak 
ważna jest troska o środowisko na-
turalne, w  którym żyjemy, a  także 
zachęcać ludzi do wypracowania 
drobnych zmian w  swoim życiu co-
dziennym mających niebagatelny 
wpływ nie tylko na estetykę nasze-
go otoczenia, ale także na jakość 
naszego życia.

Podsumowanie z wiosennych porządków w gminie Kosakowo

W ramach	obchodów	Tygodnia	Bibliotek	2021	 (8-15	maja)	
– programu promocji czytelnictwa i  bibliotek organizowane-
go	 przez	 Stowarzyszenie	 Bibliotekarzy	 Polskich	 –	 Biblioteka	
Publiczna Gminy Kosakowo zaprosiła do udziału w  konkursie 
pt. „Znajdziesz mnie w  bibliotece”, skierowanym zarówno do 
młodszych	(konkurs	plastyczny),	 jak	i starszych	(konkurs	lite-
racko-fotograficzny)	mieszkańców	gminy	Kosakowo.	Na	kon-
kurs	wpłynęły	22	prace.	Komisja,	w składzie	której	tym	razem	
– z uwagi na temat – zna-
leźli	 się	 tylko	 i  wyłącznie	
pracownicy kosakowskiej 
książnicy	 (Anna	 Paturej,	
Daria	Gużewska	oraz	Mał-
gorzata	 Balcerowska),	
postanowiła przyznać na-
stępujące nagrody i  wy-
różnienia:

PRZEDSZKOLAKI: 
miejsce	I:	Bartosz	Wisz-
niewski,	miejsce	II:	Nata-
lia Klawikowska, miejsce 
III:	Milena	Kaźmierska;	
wyróżnienia: Pola Ci-
chosz,	Iga	Jankowska	
i Paweł	Brożyniak; 

UCZNIOWIE	KLAS	I-III: 
miejsce	I:	Milena	Reszczyńska,	miejsce	II:	Julita	Wica,	miej-
sce	III:	Darek	Kowal;	wyróżnienia:	Victor	Pardała,	Paweł	Je-
rzewski,	Alan	Szewczyk; 
MŁODZIEŻ	I DOROŚLI: 
miejsce	I:	Marta	Więcławska-Wałęsa, 
miejsce	II:	Katarzyna	Wica. 
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za udział 
w konkursie!

Wyniki konkursu „Znajdziesz mnie w bibliotece”

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

29	 maja	 br.	 na	 deskach	 sceny	 Kosakowskiego	 Centrum	
Kultury po raz pierwszy gościliśmy artystów stand up’u- Mi-
chała	 Pałubskiego	 oraz	 Damiana	 „Vikinga”	 Usewicza.	W  rolę	
konferansjera	wcielił	się	Szymon	Jachimek.

Stand up jako sztuka kabaretowa charakteryzująca się 
występem jednego artysty na scenie od wielu lat przyciąga 
rzeszę	widzów	 i  fanów	 tego	 trudnego,	 a  zarazem	 „odważne-
go’’ w  swojej wymowie spektaklu. Tego wieczoru sala wido-
wiskowa zapełniła się widzami stęsknionymi bezpośredniego 
kontaktu ze sztuką, a  wartość komiczna wydarzenia dodała 
wieczorowi wyjątkowej oprawy. Powiedzenie „śmiech to zdro-
wie” i w tym przypadku pokazało, że warto śmiać się z siebie 
samego i mieć dystans do otaczającej nas rzeczywistości. Po-
nad dwugodzinny show w wykonaniu artystów-kabareciarzy to 
było coś, na co czekaliśmy.

Stand up na deskach Kosakowskiego Centrum Kultury

W  sobotę	 12	 czerwca	 pracownicy	 Biblioteki	 Publicznej	
Gminy	Kosakowo	na	zaproszenie	sołectwa	Pogórze	oraz	Fun-
dacji	PoCoPozyTYwni	uczestniczyli	w „Pikniku	Pozytywności”.	

Po wielu miesiącach pracy za zamkniętymi drzwiami po raz 
pierwszy nadarzyła się sposobność aktywnej pracy w plenerze 
z czytelnikami. Tego rodzaju przedsięwzięcia to, poza podsta-
wową statutową działalnością − gromadzeniem i udostępnia-
niem książek, stały element kulturalnego programu biblioteki. 
Jej	 pracownicy	 posiadają	 spore	 doświadczenie	 w  tym	 za-
kresie, jednak ostatni okres absolutnie nie sprzyjał realizacji 
tego typu zajęć. Z tym większą przyjemnością zaproponowali 
uczestnikom pikniku swój program.

Na stoisku biblioteki znalazły się dziesiątki książek wyłącz-
nie z pozytywnym przesłaniem, które stanowiły bezpośrednie 
nawiązanie do idei pikniku. Ogromnym powodzeniem cieszyła 
się	wspólna	lektura	książki	pt.	„Nie	bój	się	misiu”	Steva	Small-
mana	 i  Caroline	 Pedler.	 Jednak	miarą	 tęsknoty	 czytelników	
za zajęciami w  bibliotece jak zwykle okazały się kreatywne 
warsztaty. Przez kilka godzin z rąk małych czytelników wycho-
dziły	uśmiechnięte	kwiatki,	słoneczka	i zakładki	do	książek.	Do	

wspólnej zabawy z nożyczkami w dłoniach z łatwością dali się 
również namówić dorośli. Wypada żywić nadzieję, że wspa-
niała sobotnia impreza w Pogórzu to tylko niewielki, pierwszy 
krok na drodze do upragnionej normalności.

Pozytywna biblioteka

Zgodnie	 z  rekomendacjami	 Biblioteki	 Narodowej	
kosakowska książnica zlikwidowała barierę z  pleksi, 
która	przez	ostatnich	15	miesięcy	nie	pozwalała	czy-
telnikom na swobodne poruszanie się wśród regałów 
(z  zachowaniem	zasad	 reżimu	sanitarnego).	Tym	sa-
mym od 1 czerwca br. przywrócony został wolny do-
stęp	do	półek	(ku	radości	zarówno	wypożyczających,	
jak i bibliotekarzy). 

Ponadto	z dniem	15	czerwca	zniesiony	został	obo-
wiązek	 kwarantanny	 książek.	 Informujemy	 również,	
że wzorem lat ubiegłych, w okresie wakacji szkolnych 
biblioteka nie będzie pracowała w soboty. Zachęcamy 
do częstych odwiedzin kosakowskiej placówki.

Funkcjonowanie Biblioteki – garść informacji
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5	 i  6	 czerwca	 br.	 w  Mechelinkach	 odbyła	 się	 największa	
impreza	 rozegrana	 w  ramach	 Żeglarskiego	 Pucharu	 Kaszub	
otwierająca	cykl	w 2021	r.	Po	dwóch	dniach	ścigania	wyłonio-
no zwycięzców. Regatom towarzyszyła moc atrakcji na lądzie: 
m.in. zawody wędkarskie, koncert Piotr ”Słupek” Słupczyński 
Shantymentalni, porady dietetyczne, pokazy kulinarne itp. 
oraz wystawa prac uczestników biorących udział w konkursie 
„Dbajmy	 o  morze”	 organizowanym	 przez	 Kosakowskie	 Cen-
trum Kultury wraz partnerem Stena Line Polska. Po raz kolejny 
zaprezentowane zostały piękne prace, które wpłynęły na nasz 
konkurs.	 Dzięki	 wydarzeniu	 poznaliśmy	 wielu	 wspaniałych	
ludzi, a  oni poznali naszą uroczą miejscowość – Mechelinki. 
Dziękujemy	Stowarzyszeniu	Port	Mechelinki	za	zaproszenie.

Żeglarski Puchar Kaszub w Mechelinkach

Z ŻYCIA SOŁECTW

W ostatnim czasie w ramach estetyzacji wsi Pierwoszyno 
wzbogaciło	 się	 o  piękne	 drewniane	 elementy	 infrastruktury.	
Nawiązują one do regionu oraz wpisują się w  charakter wsi. 

Są	 to	między	 innymi	figura	wiejskiej	 baby,	 będącej	 parą	 dla	
istniejącego	 już	 chłopa	 oraz	 folklorystyczne	 ławeczki.	 Ser-
decznie	dziękujemy	za	pomalowanie	ich	Krzysztofowi	Matejko.	

Sołectwo Pierwoszyno

Sołectwo Suchy Dwór
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Czerwiec	 dla	 sołtysa	 i  mieszkańców	 sołectwa	 Dębogó-
rze był miesiącem bardzo pracowitym. W czynie społecznym 
wykonano wiele czynności pielęgnacyjnych i  porządkowych, 
w których zadbano o tereny zielone, ulice, chodniki oraz pry-
watną posesję. Przy stawie od ul. Roślinnej, przy napisie z na-
zwą sołectwa, Obelisku Radtke, wokół zbiornika retencyjne-

go i w miejscu w którym powstaje skwerek zostały przycięte 
drzewka. Posprzątano również zaśmieconą, niezamieszkałą 
prywatną posesję przy ul. Pomorskiej, której wygląd rażą-
co	odstraszał	przechodniów.	Sołtys	Józef	Melzer	serdecznie	
dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, którym wizeru-
nek wsi nie jest obojętny. 

Sołectwo Dębogórze

STRONA SENIORA

Zapraszamy na brydżowe spotkania. Wszem i wobec 
ogłosić bowiem należy, że wielce szanowni brydżyści 
grają	swoje	wyrafinowane	karciane	koncerty	pod	batutą	
pani Elżbiety Skóry w każdy poniedziałek od godz. 11.00 
w rewskiej siedzibie senioralnej. Wszystkie koncerty tyl-
ko	i wyłącznie	w znakomitych	durowych	(czyli	wesołych)	
tonacjach, sowicie zakrapianych doskonałą kawą z eks-
presu.

Na arkadyjskiej polanie obok senioralnej siedziby 
w Rewie przy relaksacyjnej muzyce w każdy poniedziałek 
ćwiczymy w plenerze różne wygibasy, oddechy i specjal-
ne pozy, które jak najbardziej służą naszemu zdrowiu. 
Wszystko dzieje się pod czujnym okiem prowadzącego 
pana	Łukasza	Dziadaka.	

A  po ćwiczeniach – trzeba nadrobić trochę kalorii, 
nieprawdaż? Pyszna kawka, trochę słodyczy, owoców – 
to gwarancja udanego przedpołudnia. Zapraszamy: po-
niedziałki, godz. 10.00.

Powrót Brydżystów Pilates i gimnastyka kręgosłupa 
w plenerze
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Uprzejmie donosimy, że kosakowskim seniorom na-
dal się w najlepsze spaceruje, roweruje i piknikuje. Kolej-
ne tygodnie za nami, pełne wrażeń i aktywności. W śro-
dę spacerujemy – tradycyjnie od godz. 10.00, zbiórka 
w  różnych miejscach gminy. Pierwszy czerwcowy spa-
cer	 (2.06)	 postanowiliśmy	 okrasić	 drobną	 nadmorską	
niespodzianką. Najpierw zapuściliśmy się w  najdalsze 
zachodnie rejony Rewy i  Mostów – tam, gdzie Zatoka 
Pucka tworzy z  brzegiem rzadkiej urody zawijas, a  ro-
snące w pobliżu wysokie drzewa wyglądają jak ustawio-
ny w  jednym rzędzie batalion. Tam, gdzie przysłowiowy 
diabeł mówi dobranoc? Ach nie, nic z tych rzeczy. Tam, 
gdzie senior mówi smacznego. Owocowo-słodki piknik 
na plaży nad samym morzem przy delikatnej bryzie i mu-
zyce oraz tańcach współplażowiczów – to wyśmienita 
okazja do relaksu po nie najkrótszym spacerze.

Piknik nie byłby możliwy bez pomocy pana Mateusza 
Albeckiego z Rewy, któremu składamy serdeczne podzię-
kowania.

Drugi	tegoroczny	piknik	urządziliśmy	w ramach	Ogól-
nopolskiego	 Tygodnia	 Dajmy	 Uśmiech	 we	 współpracy	
z  Fundacją	Przytulny	Domek	oraz	 dwiema	nader	 pozy-
tywnymi	 paniami	 Paulą	 Dobrowolską	 oraz	 Pauliną	 Fi-
lipowicz. Roześmiany od ucha do ucha piknik nie mógł 
obyć	się	bez	wielkiego	i bardzo	(nie)poważnego	konkursu	
na najpiękniejszy uśmiech. Najwyższe podium przypadło 
pani	 Halinie	 Brzozowskiej,	 drugie	 miejsce	 –	 ex	 aequo	
wszystkim pozostałym obecnym seniorom. 

W  piątki	 jeździmy	 na	 rowerach	 –	 również	 od	 godz.	
10.00. Ostatnio podbiliśmy już po raz kolejny urokliwe 
tereny	Dębogórza	i Suchego	Dworu,	rezerwatu	przyrody	
Beka,	Osłonina	i Mrzezina,	a także	park	rodzinny	w Redzie.

W spacerowej, rowerowej i piknikowej Arkadii
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Szkoła Podstawowa w Kosakowie

Szkoła Podstawowa w Kosakowie po raz pierwszy była go-
spodarzem	 międzyszkolnego	 konkursu	 informatyczno-logo-
pedycznego „Paintowa przygoda z wierszykiem” zorganizowa-
nego dla pierwszoklasistów z  sąsiednich szkół. Zaproszenie 
do	 udziału	w  konkursie	 otrzymały	 SP	w Pogórzu,	 Dębogórzu	

Z ŻYCIA SZKÓŁ

oraz Mostach. Celem konkursu było kształtowanie umiejętno-
ści i nawyku poprawnej wymowy, rozwijanie twórczych talen-
tów, umiejętności pracy w  programie Paint oraz nawiązanie 
współpracy pomiędzy placówkami.

Z  nadesłanych prac wyłoniono zwycięzców, którzy zostali 
nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi:

1. miejsce:	Weronika	Gabatel	SP	Pogórze,	Zofia	Reiter	SP	
Kosakowo

2. miejsce: Patryk Grzywaczewski SP Pogórze, Szymon 
Brych	SP	Pogórze

3. miejsce:	 Mikołaj	 Kwiatkowski	 SP	 Kosakowo,	 Bartosz	
Wolbek SP Kosakowo

Prace można podziwiać na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej	w Kosakowie	oraz	na	FB.	Organizatorzy	konkur-
su:	Sylwia	Jędrzejczyk,	Marta	Pliszko.

„Paintowa przygoda z wierszykiem”
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Tegoroczny konkurs recytatorski Literatury Kaszubskiej 
był jubileuszowy, bo pięćdziesiąty. Sytuacja pandemiczna 
nie pozwoliła na przeprowadzenie etapów gminnych i powia-
towych, dlatego nagrania recytatorów kierowane były bez-
pośrednio	do	Chmielna.	Do	konkursu	wpłynęło	251	 zgłoszeń,	
wyboru	36	finalistów	dokonała	komisja	eliminacyjna.	Spośród	
nich	komisja	finałowa	wytypowała	laureatów.	Do	finału	dosta-
ły	się	dwie	uczennice	szkoły:	Marta	Koszałka	z klasy	 II	 i Julia	
Dziemińska	 z  klasy	 VIII.	 Julia	 zaprezentowała	 12	 czerwca	 na	

Uczniowie klas drugich i  trzecich podobnie jak w  latach 
ubiegłych	wzięli	udział	w Ogólnopolskim	Konkursie	Alfik	Mate-
matyczny.	Ogromne	gratulacje	dla	Kacpra	Gotowskiego	z kl.II	
A, który w tym konkursie zdobył najlepszy wynik – 1. miejsce 
w województwie	i 12.	w kraju.	W nagrodę	otrzymał	tygodniowy	
pobyt	na	obozie	w Serpelicach.	Tymon	Jachimek	z kl.III	A rów-
nież uzyskał bardzo dobry wynik - 6. miejsce w województwie 
i 101.	w kraju,	a Ignacy	Dalecki	z kl.III	A -	8.	miejsce	w wojewódz-
twie i 111. w kraju. Wyróżnienie w konkursie otrzymali - Milena 
Wychocka	 z  kl.	 II	 C	 oraz	 Oliwier	 Bober	 z  kl.	 III	 A.	Wszystkim	
uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

chmieleńskiej scenie poezję i prozę kaszubską przed komisją 
i zdobyła wyróżnienie w swojej kategorii. 13 czerwca podczas 
wręczania nagród okazało się, że jest również laureatką na-
grody specjalnej, którą wręczał wójt Chmielna za najlepszą re-
cytację	utworu	o Chmielnie.	Gratulacje	dla	Julii	i pozostałych	
uczestników ze szkoły z Mostów, którym nie udało się przejść 
do	finału,	są	jednak	finalistami	szkolnymi:	Nikodem	Machola	–	
Przedszkole	w Rewie,	Marta	Koszałka	i Julita	Wica	–	klasy	I –	III,	
Jakub	Markowc	–	klasy	IV	–	VI.

Sukces w Chmielnie

Sukces matematyczny 

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu

Z  ogromną	 przyjemnością	 informujemy,	 że	
Gleb Norka uczeń klasy 1a naszej szkoły zdobył 
wyróżnienie w  Ogólnopolskim Konkursie „Cała 
Polska	 parkiem	 białowieskim	 w  fotografii”	 pod	
patronatem Ministerstwa Klimatu i  Środowiska. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.	Obok	prezentujemy	wyróżnioną	fotogra-
fię.	Dziękujemy	również	wszystkim	uczestnikom	
za udział i promowanie piękna polskiej przyrody.

Sukces fotograficzny
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W akcji	wzięło	udział	12	zespołów	-	pojedyncze	osoby,	ro-
dziny i  grupy szkolne. Wszystkie nadesłane zdjęcia pokazują 
wielkie zaangażowanie dorosłych, młodzieży i  dzieci. Uczeń 
z naszej	szkoły	Bruno	Wożniakowski	również	zaangażował	się	
w poszukiwanie	„śmieciowych	skarbów”	–	udało	mu	się	znaleźć	
najstarszy śmieć – zapalniczkę porośniętą pąklami. Siedziba 
NPK we Władysławowie zaprasza po odbiór nagród w postaci 
książek	o Bałtyku	i materiałów	edukacyjnych.

Miło	 nam	 poinformować,	 że	 uczennica	 klasy	 6b	 Barbara	
Krause	 zdobyła	wyróżnienie	w XII	 Pomorskim	Konkursie	Po-
etyckim Uczniów: „Niektórzy lubią poezję…” organizowanym 
przez	 Towarzystwo	 Nauczycieli	 Bibliotekarzy	 Szkół	 Polskich	
z  siedzibą	w Gdyni.	 Do	 trzeciego	 etapu	 przyjęto	 64	wiersze.	

W SP	w Pogórzu	odbył	się	Finał	VII	Wojewódzkiej	Olimpiady	
Wiedzy	o św.	Janie	Pawle	II.	Tegoroczna	edycja	olimpiady	mia-
ła	 upamiętnić	 30.	 rocznicę	 Światowych	 Dni	Młodzieży,	 które	
w 1991 r. odbyły się w Częstochowie. Zadaniem konkursowym 
pierwszego etapu było zaliczenie testu wiedzy dotyczącego 
biografii	św.	Jana	Pawła	II.	Motto	konkursowych	zmagań	było	
również związane z ówczesną wizytą papieża Polaka w Czę-
stochowie i  brzmiało: „Nie otrzymaliście przecież ducha nie-
woli,	by	się	znowu	pogrążyć	w bojaźni,	ale	otrzymaliście	Ducha	
przybrania za synów, w którym możemy wołać »Abba, Ojcze!«„.

Finalistami	VII	Wojewódzkiej	Olimpiady	Wiedzy	o św.	Janie	
Pawle	II	w roku	szkolnym	2020/2021	r.	zostali	również	ucznio-
wie SP w Pogórzu:

I miejsce:	Wojciech	Myszk	(ex	aequo	z 2	innymi	uczestnika-
mi olimpiady), II miejsce:	Tomasz	Nikielski	(ex	aequo	z 4	inny-
mi uczestnikami olimpiady).

„Posprzątaj SWÓJ kawałek Bałtyku” - rozstrzygnięcie konkursu

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

VII Wojewódzka Olimpiada  
Wiedzy o św. Janie Pawle II

Basi	 wiersz	 „Życie”	 został	 opubliko-
wany	w specjalnie	wydanym	XII	Tomi-
ku poezji uczniowskiej. Gratulujemy 
wszystkim uczniom biorącym udział 
w tym konkursie.

Ogromny sukces naszej uczennicy

W słoneczną niedzielę 13 czerwca za-
kończyła się letnia edycja turnieju Liga 
JomaFive	 Junior,	 w  której	 występowały	
dwie drużyny Sztormu Kosakowo z  rocz-
nika	2012:	Sztorm	I (Austria)	oraz	Sztorm	
II	 (Portugalia).	 Zespoły	 rywalizowały	 co	 2	

tygodnie	w 5	kolejkach	 turnieju,	w którym	
udział	wzięło	28	zespołów.	Pierwszy	zespół	na	

koniec	rozgrywek	zajął	wysokie	2.	miejsce	w klasyfikacji	gene-
ralnej. Gratulujemy! 

II Miejsce Sztormu  
w lidze Joma Five Junior

SPORT
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W 27.	kolejce	V	 ligi	Sztorm	Kosakowo	rekordowo	wysoko,	
bo	 aż	 9:0	 pokonał	 outsidera	 V	 ligi	 Potok	 Pszczółki.	 Tydzień	
wcześniej, z wyjazdowego spotkania z GTS Goszyn kosakowia-
nie wrócili z 1 punktem, a w ostatniej, majowej kolejce Sztorm 
pokonał	na	własnym	terenie	3:2	GKS	Sierakowice.	Do	końca	

W dniu	22.05.2021	na	 stadionie	GOSiR	w Gdańsku	odbyły	
się	 zawody	 lekkoatletyczne	w sztafetach	szwedzkich	 (100	m	
-	200	m	-	300	m	-	400	m)	w ramach	Małego	Memoriału	Żyle-
wicza. Ogólnopolskie zawody dla kategorii U-14 i U-16 w szta-
fetach	poprzedzały	główną	imprezę	lekkoatletyczną	czyli	49.	
Memoriał	Józefa	Żylewicza.	

Podobnie jak w roku ubiegłym miłą niespodziankę sprawiły 
dziewczyny Skoczka Pogórze w kategorii U-14, które w dobo-
rowej obsadzie 9 zespołów z klubów krajowych uzyskały najlep-
szy	czas	2,35.21	sek.	i wygrały	rywalizację	sztafet	szwedzkich.	
Do	 tego	 sukcesu	 przyczyniły	 się:	 Amelia	 Hirsz,	 Klara	 Iwoła,	
Julia	Banaszak	i Karina	Łapka.	W kategorii	U-16	ambitnie	wal-
czyły zarówno zespół żeński jak i męski, ulegając jedynie szta-
fecie	z klubu	Zantyr	Sztum	 i AZS	Poznań.	Zespół	dziewcząt:	
Iga	Kłosińska,	Zuzanna	Przybyłowska,	Julia	Pilarska	i Zuzanna	
Klein,	zespół	męski:	Jakub	Szemiot,	Jakub	Kałaska,	Wojciech	
Luniak i Krystian Piotrowski. 

Ponad 40 zawodników Sztormu Kosakowo z zespołów ju-
niorskich udało się do Gdańska, aby obejrzeć trening Narodo-
wej Reprezentacji Polski przygotowującej się do meczów na 
Mistrzostwach	Europy	2021.

Zapraszamy dziewczęta i chłopców od 3. roku życia na 
treningi piłki nożnej do Sztormu Kosakowo. Zajęcia odby-
wają się na naturalnej nawierzchni z  podziałem na małe 
grupy.	Zawodnicy	są	objęci	opieką	fizjoterapeuty,	podolo-
ga, ortotyka, dietetyka. 

Kontakt:	tel.	501-326-119	i 606-706-307.

skróconych	rozgrywek	sezonu	2020/2021	zespół	Bartosza	Le-
wandowskiego	rozegrał	jeszcze	2	spotkania	ligowe:	wyjazdo-
we	z GTS	Mokry	Dwór	 (19	czerwca)	 i w Kosakowie	z Orlętami	
Reda	(27	czerwca).

Rozgrywki V ligi

Uczniowski Ludowy Klub  
Sportowy „Skoczek Pogórze” 

Juniorzy Sztormu na treningu 
Reprezentacji Polski

Nabór do grup młodzieżowych 
Sztormu Kosakowo
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W dniach	18-20	czerwca	br.	w Rewie	odbyły	się	Międzyna-
rodowe	Mistrzostwa	Polski	w klasie	Vaurien.	Niestety	z uwagi	
na	panujące	obostrzenia	epidemiczne	załogi	z Belgii,	Słowa-
cji i  Niemiec nie były w  stanie przyjechać. Niemniej jednak, 
na starcie stanęła cała czołówka krajowa, w  tym dwie załogi 
z Yacht	Clubu	Rewa.	Po	trzech	dniach	bardzo	emocjonującej	
i  wyrównanej	 rywalizacji	 żeńska	 załoga	 Yacht	 Clubu	 Rewa:	
sternik	Anna	Januszewska,	 załogant	Natalia	Lis	obroniły	wi-
cemistrzostwo Polski w kategorii Open i po raz kolejny zostały 
mistrzyniami	Polski	kobiet.	Druga	załoga	(sternik	Filip	Frącko-
wiak,	załogant	Grzegorz	Brzeziński)	zostali	o włos	wyprzedzeni	
ostatniego dnia, kończąc zawody na czwartym miejscu w ka-
tegorii Open oraz z brązowym medalem w kategorii juniorów.

2	czerwca	br.	na	stadionie	Gdańskiej	Akademii	Wychowa-
nia	Fizycznego	odbył	się	2.	rzut	Wojewódzkiej	Ligi	Młodzików	
w Lekkiej Atletyce. Skoczek Pogórze w doborowej stawce klu-
bów z wybrzeża po 1. rzucie zajmował bardzo wysokie 3. miej-
sce tuż za aktualnie najlepszym klubem w Polsce AML Słupsk 
i SKLA	Sopot.	Do	kolejnej	edycji	rozgrywek	zawodnicy	Skocz-
ka przystąpili z  nadzieją utrzymania medalowej pozycji w  li-
gowych rozgrywkach. Wyjątkowa mobilizacja i  determinacja 
całego	15-osobowego	składu	naszych	 lekkoatletek	 i  lek-
koatletów, a  zwłaszcza świetne wyniki Zuzanny Przyby-
łowskiej	(80	ppł),	Kariny	Łapki,	Nadii	Kłosin	(300	m),	Woj-
ciecha	 Luniaka,	 Kuby	Kałaski	 i  Dawida	Wilkiewicza	 (100	
m),	Krystiana	Piotrowskiego	(1000m)	pozwoliły	utrzymać	
3. lokatę, pozostawiając w pokonanym polu między inny-
mi KL Gdynia, AZS Gdańsk, MMKS Gdańsk, Zantyr Sztum 
i inne.

15	 czerwca	 na	 Wojewódzkich	 Zawodach	 Lekkoatle-
tycznych	DYSK	POMORSKI	2021	Karina	Łapka	wywalczyła	
złoty medal, uzyskując aktualnie najlepszy wynik w  Pol-
sce	w biegu	na	600	m.	w kat	U-14	 (1:40:80	sek.).	Karina	
aż	o 5	sekund	poprawiła	poprzedni	rekord	życiowy.	Wynik	
uzyskany przez jej koleżankę klubową, Natalię Kułakow-
ską w sprincie na 60 m jest 3. na krajowej liście w katego-
rii	U-12.	Bijąc	 rekordy	życiowe,	medale	zdobyli	 również:	
Marta	Leoniak	-	skok	w dal	(złoto),	Wojciech	Luniak	-	100	

m	(brąz),	Helena	Fabisz	-	300	m	(brąz),	Zuzia	Bald,	Natalia	Ku-
łakowska,	Szymon	Dzirba,	Nikodem	Bulczak	-	sztafeta	4x100	
U-12	mix	(srebro)	i sztafeta	U-14	mix	Karina	Łapka,	Julia	Jasiń-
ska,	Konrad	Karaś,	Tymon	Steinke	(brąz).	-	Cieszy	mnie	fakt	że	
w województwie pomorskim jesteśmy równorzędnym partne-
rem w sportowej rywalizacji i coraz częściej to nasi zawodnicy 
dyktują tempo biegu, którego rywale nie zawsze wytrzymują 
- mówi trener, Wojciech Niemkiewicz.

Yacht Club Rewa

Sukcesy lekkoatletyczne
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sakowo  odbywające się cztery razy w tygodniu. Szczegóły na 
stronie internetowej: www.ycrewa.pl/szkolka/

Yacht	Club	Rewa	serdecznie	zaprasza	wszystkich	zaintere-
sowanych dorosłych mieszkańców gminy Kosakowo do udzia-
łu	w bezpłatnych	 ligach	szkoleniowych	 (również	dla	osób	nie	
potrafiących	żeglować),	które	odbywają	się	przynajmniej	 raz	
w tygodniu oraz do udziału w innych regatach organizowanych 
przez klub. Uczestnictwo w regatach jest całkowicie bezpłat-
ne.	Wszelkie	szczegóły	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 poniedziałku 
do	piątku	w godzinach	7.00-17.00.	Więcej	szczegółów	na	stro-
nie internetowej www.ycrewa.pl/polkolonie/ oraz pod nume-
rem	telefonu:	500-275-455.

Wzorem ubiegłych lat zapraszamy również na bezpłatne 
wakacyjne zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży z gminy Ko-

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Liczba osób niepełnosprawnych z roku na rok rośnie. Sza-

cuje	się,	że	obecnie	na	świecie	żyje	około	550	mln	osób	nie-
pełnosprawnych.	W Polsce	natomiast	 jest	 ich	około	4.5	mln.	
Ludzie niepełnosprawni żyją wśród nas, spotykamy ich na 
ulicy, w szkole, pracy. Głównym celem działalności Ośrodków 
Pomocy Społecznej jest ułatwianie osobom z niepełnospraw-
nością korzystania z  rehabilitacji, stworzenie warunków dla 
jej prowadzenia i sprawowanie właściwej opieki w przypadku 
niezdolności do pracy. 

GOPS w  Kosakowie przystąpił w  tym roku do realizacji 
dwóch programów zapewniających wsparcie osobom niepeł-
nosprawnym	oraz	ich	opiekunom,	finansowanych	w całości	ze	
środków	pochodzących	z Funduszu	Solidarnościowego.	

1. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 
Program polega na objęciu usługami asystenta osób nie-

pełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu	w życiu	społecznym.	
Cel programu: 
a) wprowadzenie ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. 

roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności spełniają-

cych łącznie wskazania konieczności stałej lub długotrwa-
łej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna, a  także osób 
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

b) skorzystanie przez ww. osoby z pomocy asystenta w sytu-
acjach	takich	jak	wyjście/powrót/dojazd	np.	do	domu,	pra-
cy, świątyni, placówki szkoleniowej i oświatowej, ośrodka 
zdrowia, urzędu, znajomych, instytucji państwowych, kul-
turalnych, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, roz-
rywkowych, społecznych, sportowych, załatwianie spraw 
urzędowych, nawiązywanie kontaktu z  różnego rodzaju 
organizacjami itp. 

c) ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez sty-
mulowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia aktywno-
ści i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego 
życia 

d) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełno-
sprawność oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełno-
sprawnych ze społeczeństwa 
2. Opieka wytchnieniowa 
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, 

którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi, czy też oso-
bami dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a potrze-
bują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki. 
Cel programu:
a) wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad dziećmi z  orzeczeniem o  nie-
pełnosprawności, a także osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności 

b) wzmocnienie systemu wsparcia w  ramach polityki spo-
łecznej 

c) odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze 
sprawowaniem opieki nad chorymi osobami zależnymi po-
przez wsparcie w wykonywaniu obowiązków lub zapewnie-
nie czasowego zastępstwa, co przekłada się na możliwość 
odpoczynku, regeneracji sił, załatwienia spraw w różnych 
instytucjach, zrobienia zakupów itp. 

Bezpłatne ligi szkoleniowe dla mieszkańcow
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d) okresowe zabezpieczenie potrzeb osób niepełnospraw-
nych w sytuacji, gdy ich opiekunowie z różnych powodów 
nie mogą w pełny sposób sprawować opieki 
Osoby, które spełniają warunki objęcia programem „Asy-

stent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wy-

tchnieniowa” mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Kosakowie, który prowadzi nabór wniosków. 
Ilość	 miejsc	 jest	 ograniczona,	 dlatego	 decyduje	 kolejność	
zgłoszeń. Usługa asystenta oraz usługa opieki wytchnieniowej 
świadczona jest nieodpłatnie dla uczestników programu.

Do	 realizacji	 prac	spisowych	GUS	zatrudnił	 rachmistrzów	
– pomogą oni spisać się respondentom, którzy nie spisali się 
dotychczas	 samodzielnie	 poprzez	 formularz	 internetowy	 lub	
telefonicznie	na	infolinii	spisowej.	Rachmistrz	może	zadzwo-
nić	z numeru	22	828	88	88	lub	22	279	99	99.	Jeśli	już	zrealizo-
wałeś	obowiązek	spisowy	przez	internet	albo	poprzez	infolinię	
spisową nikt z GUS nie będzie dzwonić do Ciebie w tej sprawie. 
Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych. Prawdzi-
wy rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne 
przedmioty	w domu,	numer	konta,	PIN	do	karty	czy	dane	 lo-
gowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą 
wskazywać na próbę wyłudzenia danych, co należy zgłosić na 
policję. Pamiętaj, że aż do odwołania rachmistrzowie nie będą 
odwiedzać respondentów w domach. Tożsamość rachmistrza 
można	zweryfikować	przez	specjalnie	przygotowaną	aplikację	
dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ oraz kon-
takt	z infolinią	spisową	pod	numerem	22	279	99	99	(wybierz	1	–	
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 
2	–	weryfikacja	tożsamości	rachmistrza).

Jeśli	nie	spisałeś	się	przez	Internet	lub	na	infolinii,	zadzwo-
ni	do	Ciebie	rachmistrz;	zgodnie	z ustawą	nie	możesz	odmó-
wić przekazania danych rachmistrzowi.

Wszystkie dane przekazane w  spisie są objęte tajemnicą 
statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicz-
nej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każ-
da osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną ano-
nimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane 
do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzy-
manie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Nie spisałeś się przez internet?  
Spodziewaj się telefonu od rachmistrza!

Program Dobry start będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Zgodnie	z Rozporządzeniem	Rady	Ministrów	z dnia	15	czerwca	2021	r.	realizację	pro-
gramu	„Dobry	start”	od	1	lipca	br.	przejmie	Zakład	Ubezpieczeń	Społecznych.
Tym	samym	Biuro	Polityki	Społecznej	nie	będzie	już	przyjmowało	wniosków	o świad-
czenie	„Dobry	start”.
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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.	692	943	433;

- 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
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K A L E N D A R Z  W Y D A R Z EŃK A L E N D A R Z  W Y D A R Z EŃ
L I P I E C  -  W R Z E S I EŃL I P I E C  -  W R Z E S I EŃ

  

  
28.06.2021 -
02.07.2021 Wakacje teatralne - projekt dla dzieci i młodzieży Mechelinki - Scena plenerowa

Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

26-30.07.2021 08:00 Minecraft - projekt wakacyjny dla dzieci Suchy Dwór ul. H. Paska 6

02-06.08.2021 08:00 English Summer project - "Podróż w kosmosie",
projekt wakacyjny dla dzieci Mechelinki - Scena plenerowa

09-13.08.2021 "Zaczarowany świat" - warsztaty malarskie, 
projekt wakacyjny dla dzieci

Kosakowskie Centrum Kultury,
Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

14.07.2021 16:00 Dzień Francuski Rewska siedziba senioralna
Rewa ul. Morska 56

02-04.07.2021 10:00 Mistrzostwa Polski w Kitesurfingu Plaża w Rewie

03.07.2021 11:00 Eko Piknik Mechelinki Plaża w Mechelinkach

11.07.2021 09:00 IX Regaty o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Kosakowo Zatoka w Rewie

12.07.2021 16:30 Zajęcia żeglarskie dla dzieci z hospicjum w Pucku Plaża w Mechelinkach

17.07.2021 09:00 Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo Zatoka w Rewie

31.07.2021 09:00 Mistrzostwa Polski w skuterach wodnych Plaża w Mechelinkach

31.07.2021 09:00 Mistrzostwa Gminy Kosakowo w żeglarstwie Zatoka w Rewie

15.08.2021 10:00 Bieg Tropem Wilczym - Kosakowo Ścieżka przy bramie lotniska
w Pierwoszynie

21.08.2021 10:00 XXI Marsz Śledzia Kuźnica - Rewa

04-05.09.2021 10:00 Mechelinki - Katamaran Cup Plaża w Mechelinkach

04.07.2021 09:00 Regaty IX Memoriał Teresy Remiszewskiej Zatoka w Rewie

01.08.2021 10:00 Turniej Siatkówki Plażowej - Rewa 2021 Plaża w Rewie

14.08.2021 17:00 Dni Gminy Kosakowo Kosakowo (plac przy górce)

15.08.2021 14:00 Festyn Kaszubski w Rewie

26.08.2021 19:00 Koncert Fabrizio Walker z Kostaryki Mechelinki - Scena plenerowa

11.09.2021 14:00 Dożynki Gminno-Powiatowe Kosakowo (plac przy górce)

18.09.2021 18:00 Koncert "Niepodległa" Kosakowskie Centrum Kultury,
Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

11:00

08:00

Rewa  (przy hotelu Skipper)

16-20.08.2021 08:00 Ekoprzygoda - projekt wakacyjny dla dzieci Suchy Dwór ul. H. Paska 6


