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KONCERTY PRZY GÓRCE W KOSAKOWIE

XX festyn kaszubski w rewie przy SZPËRKU

 godz. 19:40

Msza Święta przy rewskim krzyżu

Rozpoczęcie festynu

Występy zespołów: Kosakowianie, Orkiestra Dęta Gminy
Kosakowo, Dębogórskie Kwiatki, Jantarki z Mostów

 godz. 21:00

Koncert Weroniki Korthals-Tartas  z zespołem

13:30 Przemarsz z orkiestrą przez Rewę

13:30 

15:15 

15:30-18:00

18:00 

w programie również orkiestra dęta gminy kosakowo, animacje dla dzieci,
warsztaty tematyczne, dmuchańce, food trucki oraz lokalni wystawcy

GMINA KOSAKOWO

NR 8/21, Sierpień 2021 r.
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RADA GMINY KOSAKOWO

Gminy Kosakowo w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ko-
sakowo;
11. Uchwała nr LV/406/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w sprawie: zaliczenia kolejnych dróg do kategorii 
dróg gminnych;
12. Uchwała nr LV/407/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 czerw-
ca 2021 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do pod-
pisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jednostkami samo-
rządu terytorialnego oraz udzielenia powiatowi puckiemu pomocy 
finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania w ciągu 
dróg powiatowych przebiegających przez gminę Kosakowo;
13. Uchwała nr LV/408/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej czę-
ści obrębu Mosty gm. Kosakowo, w rejonie ulicy Cisowej;
14. Uchwała nr LV/409/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położo-
nych przy ul. Kaprów, Szkutniczej i  Sieciowej w  Rewie gm. Kosa-
kowo;
15. Uchwała nr LV/410/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum admi-
nistracyjno-usługowego w Kosakowie;
16. Uchwała nr LV/411/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w  sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na 
rok 2021;
17. Uchwała nr LV/412/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w  sprawie: zmiany uchwały w  sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021-
2029;
18. Uchwała nr LV/413/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowa-
nia policjantów oddelegowanych do służby na terenie gminy Kosa-
kowo w sezonie letnim 2021;
19. Uchwała nr LV/414/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w  sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych „PEKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Kosakowie i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika 
gminę Kosakowo.

3. Uchwała nr LVI/417/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 24 
czerwca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finanso-
wego gminy Kosakowo za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu gminy Kosakowo za 2020 rok;
4. Uchwała nr LVI/418/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 24 
czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gmi-
ny Kosakowo na 2020 rok.

1. Uchwała nr LV/396/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 czerw-
ca 2021 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie do-
datku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospo-
darstwa domowego;
2. Uchwała nr LV/397/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w sprawie: nadania nazwy Czesława Miłosza ulicy 
położonej we wsi Kosakowo na terenie gm. Kosakowo;
3. Uchwała nr LV/398/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w sprawie: nadania nazwy Zimowa ulicy położonej 
we wsi Dębogórze na terenie gm. Kosakowo;
4. Uchwała nr LV/399/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kosako-
wo XLVI/57/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy 
Janusza Korczaka ulicy położonej we wsi Pogórze na terenie gm. 
Kosakowo;
5. Uchwała nr LV/400/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kosako-
wo nr XI/71/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy 
Ignacego Jana Paderewskiego ulicy położonej we wsi Pogórze na 
terenie gm. Kosakowo;
6. Uchwała nr LV/401/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo 
nr LXI/57/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania nazw 
Sezamkowa i Dyniowa ulicom położonym we wsi Dębogórze na te-
renie gm. Kosakowo zmienionej uchwałami Rady Gminy Kosakowo 
nr XI/47/2015 z dnia 28 maja 2015 r. i XXXI/75/2016 z dnia 3 listopada 
2016 r.;
7. Uchwała nr LV/402/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo 
nr XLVI/59/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy 
Ks. Jana Twardowskiego ulicy położonej we wsi Pogórze na terenie 
gm. Kosakowo;
8. Uchwała nr LV/403/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostek pa-
liwa w gminie Kosakowo na rok szkolny 2021/2022;
9. Uchwała nr LV/404/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w  sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosako-
wo do podpisania porozumienia z gminą miasta Gdynia w sprawie 
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 
dotyczącego wspólnego prowadzenia kąpieliska strzeżonego Gdy-
nia Babie Doły;
10. Uchwała nr LV/405/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 15 
czerwca 2021 r. w  sprawie: skierowania do zaopiniowania przez 
rady sołeckie i dowódców garnizonów (jednostek wojskowych zlo-
kalizowanych na terenie gminy Kosakowo) projektu uchwały Rady 

1. Uchwała nr LVI/415/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 24 
czerwca 2021 r. w  sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Kosakowo;
2. Uchwała nr LVI/416/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 24 
czerwca 2021 r. w  sprawie: udzielenie wotum zaufania Wójtowi 
Gminy Kosakowo;

Uchwały podjęte podczas LV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 15 czerwca 2021 r.

Uchwały podjęte podczas LVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 24 czerwca 2021 r.
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górze Wybudowanie, dotyczących zmiany granic obrębów geode-
zyjnych wsi Kazimierz i Dębogórze;
5. Uchwała nr LVII/423/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 lipca 
2021 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2021;
6. Uchwała nr LVII/424/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 lipca 
2021 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021-2029;
7. Uchwała nr LVII/425/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 lipca 
2021 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Kosakowo;
8. Uchwała nr LVII/426/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 lip-
ca 2021 r. w sprawie: udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny 
Finansów Publicznych właściwemu w  sprawach rozpoznawanych 
przez Regionalną Komisję Orzekającą w  Sprawach o  Naruszenie 
Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej w Gdańsku.

1. Uchwała nr LVII/419/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 lipca 
2021 r. w sprawie: nadania nazwy Gryfa Pomorskiego ulicy położo-
nej we wsi Kosakowo na terenie gm. Kosakowo;
2. Uchwała nr LVII/420/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 lip-
ca 2021 r. w sprawie: udzielenie ustalenia maksymalnej liczby ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych na terenie 
gminy Kosakowo;
3. Uchwała nr LVII/421/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 lip-
ca 2021 r. w  sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych 
mieszkańców sołectw: Kazimierz, Dębogórze, Dębogórze-Wy-
budowanie oraz Mosty dotyczących zmiany granic sołectw: Kazi-
mierz, Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie oraz Mosty;
4. Uchwała nr LVII/422/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 12 
lipca 2021 r. w  sprawie: udzielenia przeprowadzenia konsultacji 
społecznych mieszkańców sołectw: Kazimierz, Dębogórze i Dębo-

Uchwały podjęte podczas LVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 12 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW 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 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. centrum administracyjno-usługowego w Kosakowie w oparciu o uchwałę nr LV/410/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 czerwca 2021 r.;
2. działek położonych przy ul. Kaprów, Szkutniczej i Sieciowej w Rewie gm. Kosakowo - w oparciu o uchwałę nr LV/409/2021 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 15 czerwca 2021 r.;
3. części obrębu Mosty gm. Kosakowo, w rejonie ulicy Cisowej – w oparciu o uchwałę nr LV/408/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 czerw-
ca 2021 r. oraz zawiadamia o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać wnioski do ww. projektu. 
Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Kosakowo w  formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, 81-198 
Kosakowo lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwa-
lifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo 
www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego; z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 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

W gminie Kosakowo w czasie letnich upałów dochodzi do 
sytuacji, w  której mieszkańcy borykają się z  problemem ni-
skiego ciśnienia bądź braku bieżącej wody w kranie. Sytuacja 
ta ma nierozerwalny związek z  pogodą. Gdy przychodzi fala 
upałów sięgających 30°C, obserwowany jest nawet trzykrotny 
wzrost zużycia wody w porównaniu do pozostałych dni.

Przykładowo, Mosty zużywają na co dzień ok. 250 m3/dobę, 
a w trakcie upałów ponad 700 m3/dobę. Sytuacja ta jest spo-
wodowana zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę w  celu 
podlewania przydomowej roślinności, napełnianiem basenów 

itp. Nie jest ona jednak identyczna w  całej gminie. Takiego 
problemu nie obserwuje się w miejscach o przeważającej za-
budowie wielorodzinnej. Zgłoszenia dotyczące braku wody 
w upalne dni dotyczą co do zasady trzech sołectw: Mosty, Ko-
sakowo i Suchy Dwór. Zgłoszenia dotyczące problemu z wodą 
często dochodzą z Mostów. Nie odnotowano w tamtejszej hy-
droforni jednak ani razu braku wody nawet przy największych 
upałach. Niestety tak duży rozbiór wody powoduje, że nie jest 
ona w stanie dopłynąć do najwyżej położonych części sołec-
twa. Modernizacja hydroforni w Mostach polegała na wymianie 

Modernizacje hydroforni w gminie Kosakowo
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W  dniach 23-27 sierpnia 2021 r. 
we wszystkich sołectwach naszej 
gminy planowane są zebrania wiej-
skie. Na spotkaniach mieszkańców 
wsi Kazimierz, Dębogórze, Dębo-
górze-Wybudowanie oraz Mosty 
zostaną przeprowadzone konsul-
tacje społeczne w  sprawie zmiany 
obrębów geodezyjnych oraz granic 
tychże sołectw. W  dyskusji mają 
prawo brać udział osoby uprawnio-
ne do głosowania w  wyborach po-
wszechnych stale zamieszkujące te 
miejscowości. Na proces konsulta-
cji złożą się również badania ankie-
towe, dzięki którym poznamy opinie 
mieszkańców w  temacie planowa-
nych zmian.

Ankiety dostępne będą od 
16.08.2021 r. do 7.09.2021 r. na stro-
nie internetowej www.kosakowo.pl, 
bip.kosakowo.pl w  zakładce Kon-
sultacje z  mieszkańcami, w  Biurze 

Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ko-
sakowo oraz u sołtysów wsi.

Wypełniony formularz ankiet konsul-
tacji będzie można przekazywać: bez-
pośrednio do Urzędu Gminy Kosakowo 
(skrzynka podawcza przed wejściem 
głównym budynku); drogą elektronicz-
ną na adres mailowy: kancelaria@ko-
sakowo.pl; drogą korespondencyjną 
na adres Urząd Gminy Kosakowo, ul. 
Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo; soł-
tysom wsi za pokwitowaniem odbioru; 
przez e-PUAP.

Wyrażenie opinii polegać będzie na 
umieszczeniu w jednej z rubryk „jestem 
za”/”jestem przeciw”/”wstrzymuję się” 
znaku X i  wypełnieniu tabeli z  danymi 
identyfikującymi głosującego i złożeniu 
własnoręcznego podpisu na ankiecie.

Mapy przedstawiające planowa-
ne zmiany dostępne są na stronie UG: 
www.gminakosakowo.pl/aktualnosci/
zmiana-granic

Konsultacje społeczne dla mieszkańców sołectw:  
Kazimierz, Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie oraz Mosty  

dotyczące zmiany obrębów geodezyjnych oraz granic sołectw

zbiorników filtrujących na większe, wybudowaniu zewnętrz-
nego, retencyjnego zbiornika wody o  pojemności V=100m3 
oraz zamontowaniu zestawu pompowego II stopnia o większej 
wydajności. Przyniosło to wymierne skutki i w porównaniu do 
lat ubiegłych sytuacja z ciśnieniem wody w sieci się poprawiła. 
Podobna sytuacja panuje w Suchym Dworze, gdzie zapotrze-
bowanie na wodę przewyższa możliwości wydajności układu 
wodociągowego, czego skutkiem jest po pewnym czasie brak 
wody.

Do dziś z powodzeniem zakończona została modernizacja 
dwóch hydroforni: w Kosakowie oraz Mostach, a w trakcie re-
alizacji jest modernizacja hydroforni w  Suchym Dworze. Rok 
2022 zakłada modernizację w Dębogórzu. Każda z nich to nie 
tylko poprawa parametrów wydajności, ale również lepsza 
jakość wody dostarczanej do mieszkańców. Poza wskazany-
mi inwestycjami gmina Kosakowo wykonała m.in. dodatkowy 
zbiornik retencyjny na ul. Słonecznikowej. W ciągu ostatnich 
lat wybudowane zostało nowe ujęcie wody w Dębogórzu oraz 
sieci wodociągowe i sanitarne w Mostach (ul. Cyprysowa, Li-
ściasta, Rajska), Pogórzu (ul. Asnyka, Szymborskiej, Zapol-
skiej, Kownackiej), Suchym Dworze (ul. Reja). Obecnie trwają 
prace nad dokumentacją dla nowych ujęć wody w Kosakowie 
i Suchym Dworze, dzięki którym możliwe będzie wydobycie jej 
w większej ilości.

Wszystkie te działania są elementem długofalowej polityki 
inwestycyjnej w poprawę zaopatrzenia w wodę w gminie Ko-
sakowo. Gmina planuje kolejne modernizacje polegające na 
wybudowaniu dodatkowych studni głębinowych, zwiększeniu 
możliwości wydobycia wody oraz budowie dodatkowych stacji 
podnoszenia ciśnienia. Po zwiększeniu możliwości wydobycia 

wody możliwe będzie wykonanie przebudowy głównych odcin-
ków sieci wodociągowej, umożliwiając transport wody w od-
powiedniej ilości i  o  odpowiedniej jakości. Niestety, proces 
ten jest bardzo czasochłonny i rozłożony na lata. Z podobnymi 
problemami gmina boryka się już od dłuższego czasu i dotych-
czas zostały podjęte stosowne kroki zmierzające ku całko-
witemu rozwiązaniu opisywanych trudności. Pierwsze z  nich 
miały miejsce już w  2018 r., kiedy to został przyjęty program 
inwestycyjny zakładający realizację rozwoju sieci: systema-
tyczne zwiększanie jej zasięgu poprzez wykupy sieci i  nowe 
inwestycje. Dotychczasowe nakłady finansowe w tym zakresie 
na przestrzeni lat 2018 – 2021 wyniosły 2,73 mln zł. Wszystko po 
to, by wraz z rozwojem gminy móc zapewnić dotychczasowym 
jej mieszkańcom stały dostęp do wody, a kolejnym możliwość 
przyłączenia do sieci.

Mapa przedstawia granice sołectw  
po planowanych zmianach.
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W sierpniu br. we wszystkich sołectwach gminy Kosakowo 
odbędą się zebrania wiejskie. Głównym tematem lokalnych 
spotkań będzie podjęcie decyzji o rozdysponowaniu środków 
funduszu sołeckiego na rok 2022. Pieniądze te można prze-
znaczyć na realizację zadań gminy, które będą służyły popra-
wie jakości życia mieszkańców każdego sołectwa.

– Propozycje związane z funduszem sołeckim w każdej wsi 
mogą mieć różny charakter, a o szczegółach zdecydują miesz-
kańcy podczas zebrań wiejskich – informuje Marcin Majek, wójt 
gminy Kosakowo. – Budowa lub remonty placów zabaw, po-
prawa jakości chodników, większa troska o porządek czy nowe 
nasadzenia zieleni – to przykładowe inwestycje, które mogą być 
sfinansowane z  funduszu sołeckiego. Decyzje będą zapadać 
podczas zebrań wiejskich, zapraszam mieszkańców do aktyw-
nego uczestnictwa i zgłaszania propozycji.

Fundusz sołecki 2022 – przyjdź na zebranie i zdecyduj o wydatkach

Sołectwo

Liczba mieszkańców w po-
szczególnych sołectwach

wg ewidencji ludności
stan na 30.06.2021 r.

Fundusz sołecki
obliczony

wg wzoru

Dębogórze 1 918 66 676,00

Dębogórze 
Wybudowanie

265 31 005,00

Kazimierz 372 38 140,00

Kosakowo 2 206 66 676,00

Pierwoszyno 1 199 66 676,00

Mosty 3 075 66 676,00

Mechelinki 412 40 805,00

Rewa 939 66 677,00

Pogórze 4 329 66 676,00

Suchy Dwór 1 730 66 676,00

Razem 16 445 576 683,00

Określenie kwoty bazowej funduszu sołeckiego na rok 2022
                                    wykonanie dochodów bieżących  

                                    gminy za rok 2020 
Kwota bazowa = 

                                    liczba mieszkańców gminy 
                                    na dzień 31.12.2020 r. (wg GUS)

KB = 109 475 858,19: 16 419 = 6 667,63
(dziesięciokrotność KB = 66 676)

Wzór na podstawie, którego wyliczany jest fundusz sołecki:

Wyliczenie funduszu sołeckiego na 2022 r. 
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13 lipca br. w  Szkole Podstawowej w  Pogórzu odbyły się 
konsultacje społeczne z  udziałem mieszkańców, wójta gminy 
Kosakowo Marcina Majek oraz referatu ds. inwestycji Urzędu 
Gminy Kosakowo. Uczestnicy spotkania chętnie brali udział 
w dyskusji. Ze strony mieszkańców padały liczne sugestie do-
tyczące m.in. wprowadzenia na dwóch ulicach ruchu jednokie-
runkowego oraz montażu progów zwalniających. Mieszkańcy 
pozytywnie podchodzą do założeń planowanego przedsięwzię-
cia, które z pewnością usprawni komunikację w ich sołectwie. 
Jedno z  pytań dotyczyło kwestii terminu realizacji, który na 
tak wstępnym etapie jest trudny do ustalenia. Prawdopodob-
nie pierwszy etap inwestycji rozpocznie się w przyszłym roku, 
a  będzie to m.in. budowa przejścia dla pieszych obok szkoły 
podstawowej. Gmina Kosakowo prowadzi obecnie prace zmie-
rzające do opracowania dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej i uzyskania decyzji ZRiD dla ulic w rejonie Starego Pogó-
rza: Szkolnej, Żeromskiego, Broniewskiego, Majakowskiego, 
Słowackiego, Sienkiewicza i  Tuwima. W  ramach planowanej 
wieloletniej inwestycji przewiduje się rozbudowę ulic w rejonie 
starego Pogórza, w tym ulice: Szkolna, Słowackiego, Majakow-
skiego, Broniewskiego, Żeromskiego i Konopnickiej. 
Projekt rozbudowy ww. ulic będzie polegał na:

•	 rozbudowie	jezdni	ul.	Szkolnej	wraz	z budową	przejścia	dla	
pieszych z sygnalizacją świetlną w pobliżu szkoły;

•	 rozbudowie	jezdni	ul.	Słowackiego	wraz	z ulicami	dojazdo-
wymi i chodnikami;

•	 rozbudowie	 jezdni	ul.	Majakowskiego,	Broniewskiego,	Że-
romskiego i Konopnickiej wraz z chodnikami;

•	 zaprojektowaniu	 docelowych	 rozwiązań	 technicznych	
jezdni, miejsc postojowych, chodników, ścieżki rowerowej, 
zjazdów, zatok komunikacji miejskiej;

•	 dowiązaniu	 projektu	 do	 istniejących	 i  zaprojektowanych	
węzłów komunikacyjnych;

•	 zaprojektowaniu	 branży	 sanitarnej,	 teletechnicznej	 oraz	
energetycznej w zakresie przebudowy lub usunięcia kolizji 
istniejącej sieci.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych projektowane są podziały działek. W pobliżu pro-
jektowanych zatok autobusowych przewidziano montaż wiat 
przystankowych. Projektowane rozwiązanie porządkuje spo-
sób zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roz-
topowych na terenie objętym inwestycją.

W  ramach opracowania przewidziano: przebudowę prze-
wodów wodociągowych, gazociągu średniego i  niskiego ci-
śnienia oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej; przebudowę 
urządzeń oświetlenia ulicznego poprzez demontaż istnieją-
cych, znajdujących się w  złym stanie technicznym urządzeń 
oświetleniowych oraz budowę nowego oświetlenia spełniają-
cego aktualnie obowiązującą normę dotyczącą oświetlenia 
dróg; przebudowę sieci teletechnicznych w  zakresie kolizji 
z projektowanym układem drogowym i budowę kanału techno-
logicznego dla potrzeb telekomunikacyjnych.

Większość projektowanych dróg jest drogami prywatnymi, 
planujemy uregulować ich strukturę własnościową. Jest to 
dość skomplikowany temat. Celem jest fizycznie ich wybudo-
wanie, zapewnienie bezpiecznego dojazdu i  dojścia do szkoły 
z sygnalizacją świetlną, czyli kompleksowe rozwiązanie tema-
tu. Zarząd Dróg Powiatowych otrzymał już wstępną promesę na 
dofinansowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szko-

le Podstawowej w Pogórzu w kwo-
cie 200 000 zł. Jeżeli wszystko 
dobrze pójdzie, chcemy wspólnie 
zrealizować to zadanie w przyszłym 
roku. Przy okazji projektowania 
tych dróg planujemy uregulować 
dwie bardzo ważne kwestie: pierw-
sza to są wszystkie sieci i przyłącza 
gazowe do wszystkich praktycznie 
zabudowań które tam są. Sieci są 
bardzo stare, wyeksploatowane 
i  wspólnie w  porozumieniu z  Pol-
ską Spółką Gazownictwa Oddział 
Gdańsk chcemy taką inwestycję 
przeprowadzić. Dodatkowo planu-
jemy przebudować niektóre sieci 
wodociągowe i kanalizacji sanitar-
nej wspólnie z  PEWiK Gdynia Sp. 
z o.o. – mówi wójt gminy Kosakowo 
Marcin Majek.

Konsultacje w sprawie rozbudowy dróg w rejonie starego Pogórza



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 8/2021 7

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie? A może nagły 
wzrost ilości transportów ciężarowych, jakie zaczęły przyjeż-
dżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej za-
budowy mieszkalnej, w  okolicy lasów, miejsc rzadko uczęsz-
czanych i  nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz 
pojawienie się na ich terenie różnego rodzaju beczek i pojem-
ników? Zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów 
przez nieuczciwe podmioty gospodarujące odpadami. Odpady 
nielegalnie deponowane są na terenach leśnych, wyrobiskach 
poeksploatacyjnych, opuszczonych terenach przemysłowych. 
Duży problem stanowi również porzucanie odpadów przez 
nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób 
prywatnych. W związku z tym Główny Inspektor Ochrony Śro-
dowiska ostrzega właścicieli gruntów oraz magazynów pod 
wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują ma-
gazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności 
i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnie-
niu obiektu zaprzestają działalności i znikają. Oszuści działają 
zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem 
podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracu-
jąca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krót-
kim czasie zostaje zapełniony odpadami, a  następnie firma 
znika z rynku, pozostawiając problem właścicielowi.

Zgodnie z  ustawą o  odpadach, posiadacz odpadów jest 
obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z  miejsca nie-
przeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. 
W  przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu, który 
zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia od-
padów spoczywa więc na właścicielu nieruchomości, który 
musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji. Dlatego należy 
zachować dalece idącą ostrożność, dokładnie weryfikować 
firmy, z którymi zawierane są umowy oraz regularnie kontro-

W  miejscowości Mechelinki w  przystani morskiej, gdzie 
coraz częściej żeglarskie rodziny odwiedzają to urokliwe miej-
sce, powstała sezonowa konstrukcja w postaci po-
mostu pływającego o  wymiarach 3,0 m x 25,0 m. 
To niewątpliwe zasługa prężnie działających w na-
szej gminie trzech stowarzyszeń: Port Mechelinki, 
Morska Baza Szkoleniowa oraz Nasze Mechelinki.

Wspomniana konstrukcja została zamonto-
wana z  gotowych elementów polietylenowych, 
zacumowana do betonowej wylewki za pomocą 
przegubowego połączenia i zakotwiona za pomo-
cą betonowych kotwic na dnie. Na okres zimowy 
pomost będzie demontowany i przechowywany na 
lądzie.

Powstanie pomostu z pewnością przyczyni się 
do wzbogacenia programów, które dla mieszkań-
ców naszej gminy oferują stowarzyszenia - progra-
my edukacyjne i rozwojowe, propagowanie wśród 
dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, m.in. po-
przez zgłębianie wiedzy z  zakresu żeglarstwa, do 

lować wynajmowane pomieszczenia i grunty. W przeciwnym 
wypadku kosztem utylizacji takich odpadów, który często 
może wynosić kilka milionów złotych, mogą zostać obciąże-
ni właściciele gruntów. Ograniczone zaufanie oraz rzetelna 
analiza umów i  osób, z  którymi je zawieramy, mogą zaosz-
czędzić sporych kłopotów finansowych. Należy pamiętać, że 
przyjmując na swój teren odpady, bierzemy na siebie olbrzy-
mi koszt ich utylizacji, o który wzbogaciła się zorganizowana 
grupa przestępcza.

Jednocześnie Główny Inspektor Ochrony Środowiska ape-
luje do wszystkich, aby uważnie obserwowali swoje najbliższe 
otoczenie i  niezwłocznie informowali Policję oraz Inspekcję 
Ochrony Środowiska o podejrzeniu nielegalnego postępowa-
nia z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze śro-
dowiska.

W  celu ułatwienia zgłaszania tego rodzaju nielegalnej 
działalności na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska został stworzony specjalny interaktywny 
formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłosze-
nie np. nielegalnego składowiska odpadów (https://www.gios.
gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz). Wystarczy wskazać 
lokalizację danego miejsca i  dodać krótki opis danego zgło-
szenie (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). Zgło-
szenia można dokonać również w sposób anonimowy. Wszyst-
kie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio 
do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, 
który po ich dokładnej analizie podejmuje decyzję o dalszych 
działaniach w sprawie.

Pamiętajmy o odpowiedzialności za nasze dobro wspólne 
jakim jest środowisko – dzięki wspólnym działaniom organów 
ochrony środowiska oraz obywateli chronimy je i razem ogra-
niczmy negatywne skutki działalności mafii śmieciowej.

Link do strony: https://www.gios.gov.pl/pl

uprawiania którego mamy znakomite warunki. Nigdy bowiem 
nie jest za późno, by poczuć zew morza.

Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

Pomost pływający w przystani Mechelinki
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Z początkiem lipca informowaliśmy o rozpoczęciu budowy 
ulicy Jachtowej w Rewie wraz z oświetleniem ulicznym, a już 
dziś wiemy, że teren tej inwestycji okazał się niezwykłą gratką 
dla archeologów. Najstarsze znalezisko w tym miejscu to krze-
mienne ostrze sprzed 11 tysięcy lat oraz pozostałości sprzed 
5,5 – 6 tysięcy lat, czyli zabytki z  epoki kamienia. Starsze ze 
znalezisk można wiązać ze schyłkowym paleolitem, a młodsze 
z  neolitem. W  neolicie znajdowała się w  tym miejscu osada 
tzw. kultury pucharów lejkowatych, czyli pierwszych rolników, 
którzy osiedlili się nad współczesną Zatoką Pucką.

Około 11 tys. lat temu, pod koniec epoki lodowcowej, teren 
związany ze współczesną Zatoką Pucką był zupełnie inaczej 
ukształtowany. Obecne morze było wtedy jeziorem, a w miej-
scu dzisiejszej ulicy Jachtowej znajdowała się potężna Pra-
dolina Redy. Roślinność przypominała wówczas dzisiejszą 
Syberię – tundra, rzadki las i niskie drzewa oraz typowa zwie-
rzyna. Z  tego czasu pochodzi znalezione w  trakcie badań 
ostrze.

Przy pomocy takich przedmiotów pradziejowe społeczno-
ści polowały na żyjące wówczas na tych terenach zwierzęta, 
m.in.: renifery. Do polowań na nie i  inne większe zwierzęta 
używano również harpunów wykonanych z poroża. Przedmioty 
takie znajdowane były na terenie Pomorza jeszcze przed woj-
ną, np. podczas wykopywania torfu na opał.

Znalezione podczas aktualnych wykopalisk ostrze jest 
dowodem na odległe wędrówki i  dalekie wpływy kulturowe – 
ostrze jest wykonane z importowanego krzemienia.

Na dzień dzisiejszy archeolodzy nie wiedzą, czy ostrze jest 
pojedynczym znaleziskiem czy było tu jakieś obozowisko, któ-
re zostało zniszczone przez późniejsze osadnictwo.

Kolejne znaleziska z Jachtowej przenoszą nas jakieś 5 ty-
sięcy lat później. Odsłonięte tu pozostałości świadczą o obec-
ności w  tym czasie sporej osady położonej wokół zbiornika 
wodnego lub rozlewiska rzeki. W pasie drogi znaleziono ślady 
palenisk i  innych konstrukcji. Z  warstw wyschniętego cieku 
z  kolei zebrano sporo przedmiotów pochodzących sprzed 6 
tys. lat. Są to: fragmenty ceramiki, narzędzia krzemienne i ka-
mienne. Wszystkie te znaleziska świadczą o tym, że ludność 
w tym czasie zamieszkiwała ten teren w sposób stały. Osadę 
zamieszkiwali rolnicy, była to ludność przez nazywana arche-
ologów umownie tzw. kulturą pucharów lejkowatych. Nazwa 
tej kultury pochodzi od charakterystycznej dla tego okresu 
formy naczynia.

W nawarstwieniach zbiornika wodnego znaleziono też kil-
ka całych naczyń pod którymi znajdowała się dobrze zachowa-
na siekiera kamienna. Pozostałości te mogły być elementem 
spełnianych rytuałów, ofiar.

O kilka słów w sprawie badań archeologicznych prowadzo-
nych na ulicy Jachtowej poprosiliśmy archeologów realizują-
cych badania na terenie inwestycji:

Najstarsze publikowane znaleziska z gminy Kosakowo po-
chodziły sprzed 2,5 tysięcy lat. Teraz odkryliśmy ślady arche-
ologiczne sprzed 11 i  6 tysięcy lat. Łatwo policzyć, że jest to 
o kilka tysięcy lat starsze znalezisko. Te wykopaliska są abso-
lutnie rewelacyjne. Niestety nie możemy rozszerzać tych ba-
dań, ale wiadomo już od tego momentu, z  jaką epoką mamy 
do czynienia i co tu się znajduje. Z pewnością na tym terenie 
będą prowadzone w przyszłości dalsze prace. Obecność tych 
zabytków nie zagraża żadnej prowadzonej inwestycji czy bu-
dowie domów na tym obszarze. Naszą rolą jest wydobycie 
i  zabezpieczenie zabytkowych znalezisk oraz zdeponowanie 
ich w  odpowiednim miejscu. Te konkretne zabytki z  badań 
ulicy Jachtowej trafią do magazynu Instytutu Archeologii na 
Uniwersytecie Gdańskim. Przedmioty te zostaną opracowa-
ne i  opublikowane. Dzięki temu odkryciu możemy bardziej 
uszczegółowić prahistorię terenu wokół współczesnej Zatoki 
Puckiej, tj. więcej powiedzieć o  tym miejscu i  zamieszkują-
cych ją dawniej społecznościach – mówi Lech Czerniak, dr hab. 
prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prace budowlane mają potrwać do końca września br.

Prahistoryczne znalezisko w Rewie
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Od 1 kwietnia 2021 r. trwa Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021. W związku 
z licznymi pytaniami mieszkańców oraz trwają-
cą epidemią COVID-19 Gminne Biuro Spisowe 
podjęło decyzję o utworzeniu Mobilnego Punktu 
Spisowego, w  których mieszkańcy będą mogli 
wypełnić ustawowy obowiązek. W punkcie bę-
dzie można dokonać spisu u dyżurującego tam 
rachmistrza.

Mobilny Punkt Spisowy - 
NSP 2021

„To zwykłe domki letniskowe, a nie lecznica dla chorych na 
koronawirusa – stwierdził nadzór budowlany i postawił szlaban 
na dalsze prace przy słynnym już na całą Polskę tak zwanym 
osiedlu covidowym nad samym brzegiem Bałtyku” – czytamy 
w artykule pod relacją TVN z dnia 5 lipca 2021 r. 

Po 10 miesiącach nieustannej walki wójta gminy Kosakowo 
o  przywrócenie do stanu pierwotnego malowniczego terenu 
w  Mechelinkach nad samym brzegiem morza, zdewastowa-
nego przez powstające nielegalnie osiedle domków rzekomo 
mających służyć walce z  koronawirusem, w  końcu nastąpił 
przełom w sprawie. Postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 r. Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymał roboty 
budowlane 10 prawie już ukończonych budynków. 

Niecały rok trwała batalia, by nadzór budowlany dostrzegł, 
że powstaje w tym miejscu zabudowa mająca prawdopodob-
nie funkcję domków letniskowych, a nie izolatorium dla cho-
rych na koronawirusa czy też ozdrowieńców. 

Teren inwestycji stanowi enklawę położoną w otulinie Nad-
morskiego Parku Krajobrazowego, w obszarze pasa ochronne-
go brzegu morskiego, w strefie ochrony konserwatorskiej, na 
obszarze strefy ochrony ekspozycji zespołu ruralistycznego 
wsi Mechelinki, a przede wszystkim na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią. Obowiązują tu również ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała 
nr XXXII/69/2012 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 26 września 
2012 r.), zgodnie z którym teren ten oznaczony jest symbolem 
71.ZE – teren zieleni nieurządzonej z zakazem zabudowy.

Wójt gminy wystosował szereg pism w tej sprawie. W pierw-
szej kolejności złożył doniesienie do Prokuratury Rejonowej 
w Pucku, która ostatecznie okazała się największym sprzymie-
rzeńcem gminy w tej sprawie. Pozostałe pisma przesłano do 
PINB w Pucku i Starosty Puckiego. Wójt zwrócił się również do 
Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa 
Ziobry, Wojewody Pomorskiego, Wód Polskich, Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska, Nadmorskiego Parku Krajo-
brazowego, Urzędu Morskiego, Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a  także do Ministra Rozwoju, który 

już w  zeszłym roku, gdy inwestycja w  Mechelinkach dopiero 
zaczęła powstawać, wydał komunikat, w którym jasno określił, 
że powoływanie się na art. 12 tzw. „ustawy o przeciwdziałaniu 
COVID-19” pozwalający ominąć przepisy m.in. prawa budowla-
nego i planu miejscowego, dopuszczalne jest w wyjątkowych 
przypadkach, wymagających szczegółowego uzasadnienia 
i wskazania właściwej podstawy realizowanej inwestycji.

Inwestycja w Mechelinkach przez prawie rok była kontynu-
owana bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, po-
zwolenia wodnoprawnego i  innych. W  grudniu zeszłego roku 
dzięki Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 
nadzór budowlany w Pucku zobligowany został do ponownego 
rozpatrzenia sprawy, a dopiero w lipcu br. wójtowi gminy Ko-
sakowo udało się przy pomocy Prokuratury Rejonowej w Puc-
ku oraz mediów doprowadzić do zmiany stanowiska PINB, co 
daje realne szanse na właściwe zakończenie tej sprawy w zgo-
dzie z obowiązującymi przepisami.

Czekamy teraz na rozstrzygnięcie o  nakazie rozbiórki 
i przywróceniu tego malowniczego terenu do stanu sprzed bu-
dowy, co będzie niebywale trudne. Środowisko naturalne do-
znało znacznego uszczerbku, a wiele siedlisk bytujących tam 
organizmów prawdopodobnie zostało zniszczonych.

 

Kosakowskie Centrum Kultury 
ul. Kaszubska 11, 81-198 Pierwoszyno 

Dyżury w dniach: 
 

7, 14, 21 i 28 sierpnia br. 
(soboty)  

w godzinach 1000 - 1500 

Przełom w sprawie osiedla domków „covidowych” w Mechelinkach
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Z ŻYCIA SOŁECTW

W  czerwcu br. mieszkańcy sołectwa Mechelinki uczest-
niczyli w  wycieczce do Muzeum II Wojny Światowej w  Gdań-
sku. Na jednej z największych powierzchni wystawienniczych 
w Europie za pomocą nie tylko eksponatów, ale również no-
woczesnych technologii przedstawiona została historia lud-
ności cywilnej żyjącej w  trakcie II wojny światowej, a  także 

Wraz z  rozpoczęciem sezonu letniego w  sołectwie Dębo-
górze zamontowano ponownie fontannę nad stawem. Dzięki 
inicjatywie i działaniom sołtysa miejscowości Dębogórze fon-
tanna zyskała nową dyszę. 

wyjątkowość polskiego doświadczenia na tle innych narodów. 
Uczestnicy oprócz głównej wystawy obejrzeli archiwalne 

fotografie, filmy, a także rekwizyty z minionych czasów. Zapo-
znali się z interaktywnymi mapami oraz analizowali eksponaty 
obrazujące życie codzienne podczas wojny.

W czerwcu br. nad stawem w Dębogórzu odbyły się trady-
cyjnie obchody Nocy Świętojańskiej. Rozpalono ognisko, nie 
zabrakło smakołyków dla dzieci i dorosłych. Wszystkim miesz-
kańcom sołectwa towarzyszyła dobra zabawa. 

Sołectwo Mechelinki

Sołectwo Dębogórze

STRONA SENIORA

Słowiańskie bóstwo zawitało do rewskiej siedziby se-
niorów 24 czerwca br. – troszkę się co prawda spóźniło, 
bowiem Święto Kupały tradycyjnie obchodzono w czasie 
najkrótszej nocy w roku, ale przyjęło się, że kosakowscy 
Seniorzy najlepiej bawią się w  czwartki, więc Kupałę 
wraz z licznie przybyłymi gośćmi postanowiliśmy zapro-
sić wyjątkowo dwa dni później. Jaki okazał się rewski 
Kupała? Muzyczny, śpiewny, grillowy. Pod koniec impre-
zy Kupała zjawił się w postaci ciepłego letniego deszczu, 
kameralizując wydarzenie do wnętrza senioralnej sie-
dziby – pogoda nie do końca dopisała, humory dopisały 
jednak do końca. Kto nie był, niech żałuje.

Noc Kupały w rewskiej siedzibie senioralnej
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Środa 7 lipca br. należała do Dębogórza. Wyperfumo-
wani od stóp do głów antykleszczowymi specyfikami ru-
szyliśmy w głąb dębogórskiej dżungli oprowadzani przez 
Panią Aleksandrę Urla, której za wyznaczenie cudnej le-
śnej trasy składamy serdeczne podziękowania. Punktem 
wyjścia, a  zarazem i  punktem dojścia była dębogórska 
leśniczówka. A  po drodze – zadziwiająco wyglądająco 
drzewa i pnie, nie najłatwiejsze podejścia pod górę, ka-
zimierskie pogranicza, nie do końca jeszcze dojrzałe ja-
gody. Jednym słowem – leśne królestwo Natury w całej 
swojej okazałości. Spacerujemy w każdą środę od godz. 
10.00 – zbiórka w  różnych miejscach gminy, polecamy 
śledzić naszą senioralną podstronę internetową: 

https://gminakosakowo.pl/seniorzy

W powszechnym odczuciu kajakarstwo uważane jest 
za sport fascynujący, ale i  fizycznie obciążający. Mieli-
śmy swoje obawy – i  to pomimo tego, że w  pełni profe-
sjonalni i równie sympatyczni instruktorzy Morskiej Bazy 
Szkoleniowej Mechelinki przekonywali, że kajakarstwo 
w specjalnych, bezpiecznych i komfortowych kajakach to 
aktywność rekreacyjna dostępna dla każdego. Mieli rację. 
Kiedy i gdzie kajakujemy? W każdy wtorek od godz. 10.00 
w Morskiej Bazie Szkoleniowej w Mechelinkach pod czuj-
nym okiem instruktorów. Jest bezpiecznie, każdy może 
popływać w  tempie dostosowanym do jego możliwości 
i poziomu energii w danym dniu. Solo lub w parach. Nasi 
Seniorzy świetnie się przy tym bawią: zajęcia kajakowe 
okazały się nie tylko okazją do uprawiania sportowej re-
kreacji, ale i do pogaduszek oraz pośpiewania. 

Tradycyjnie już hucznie i  z  wielkim impetem 
uczciliśmy francuskie święto Zdobycia Basty-
lii w  rewskiej siedzibie senioralnej, organizując 
z tej okazji Wieczór Francuski, który przyciągnął 
nieco starszą młodzież poprzebieraną w  ele-
ganckie stroje nawiązujące do barw narodowych 
kraju Moliera. Wieczorem 14 lipca br. rozkoszo-
waliśmy się oryginalnymi francuskimi przysma-
kami oraz znakomitą muzyką na żywo w  wyko-
naniu Jerzego Czuczmana i Zdzisława Urli.

Dębogórskie zacisze

Kajakowe wtorki

Senioralna siedziba w Rewie 
w trójkolorowych barwach
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Po upływie ponad pięciu lat udało się szczęśliwie dopro-
wadzić do końca proces redakcji tekstów poświęconych hi-
storii szkół w gminie Kosakowo. Dzieło, które powstało z  ini-
cjatywy Zygmunta Miszewskiego stanowi efekt pracy wielu 
osób związanych emocjonalnie, bądź zawodowo z systemem 
szkolnictwa na terenie gminy. Pan Zygmunt, powszechnie 
znany miłośnik historii ziemi kosakowskiej, od wielu lat rów-
nież mieszkaniec Mostów, do realizacji projektu zaprosił także 
Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo.

Myślą przewodnią było opublikowanie drukiem treści ory-
ginalnych, pisanych ręcznie kronik szkół w  Mostach, Rewie 
i  Pierwoszynie. Uzupełnieniem tych tekstów stało się kilka 
syntetycznych opracowań. Cały zbiór cechuje różnorodność 
stylu pisarskiego fluktuującego pomiędzy klasycznym warsz-
tatem historycznym a gawędą. Poszczególne części pracy po-
wstawały w różnym okresie, a ich autorzy preferowali odmien-
ny sposób przedstawiania faktów historycznych.

Praca nad tym zbiorem zajęła dość dużo czasu. Począt-
kowe emocjonalne wizje zweryfikowała niestety proza życia. 
Już samo przepisanie na komputerze treści kronik okazało się 
tytaniczną pracą. Zespół autorski trapiły zwykłe ludzkie przy-
padłości, czy choroby. Kłopotliwy okazał się również często 
dostęp do zasobów archiwalnych. Co więcej, ostatnie kilkana-
ście miesięcy odcisnęło piętno na możliwościach finansowych 
wielu placówek kulturalnych w Polsce, w tym również naszej. 

W  marcu informowaliśmy, że Biblioteka Publiczna Gminy 
Kosakowo znalazła się w gronie 111 tegorocznych beneficjen-
tów Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Dzięki dofinanso-
waniu rozpoczęliśmy przygotowania do planowanego przed-
sięwzięcia. Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców 
gminy Kosakowo do wspólnego świętowania kolejnej roczni-
cy odzyskania niepodległości. Widzimy się 18 września 2021 
r. w Kosakowskim Centrum Kultury. W programie znajdą się: 
prelekcja dr. Zdzisława Krygera pt. „Polska droga ku morzu”, 
solowy koncert Norberta Smoły Smolińskiego – lidera zespołu 
„Contra Mundum” oraz dwie wystawy: “Józef Klebba – działacz 
niepodległościowy z  Kosakowa” i  „Rewskie szkuty – zalążek 
floty handlowej odrodzonej Polski”. Szczegóły znajdą Państwo 
na stronie: http://polskadrogakumorzu.kosakowo.eu/. 

Z tego względu obecnie nie jesteśmy w stanie oddać do druku 
tego opracowania. Chwilowo jest ono dostępne w naszej pla-
cówce wyłącznie w  formie maszynopisu. Najważniejsze jed-
nak, że ostateczny materiał powstał (prawie 500 stron tekstu 
i zdjęć!). Zrealizowaliśmy to zadanie i pragniemy pochwalić się 
tym faktem. W tym miejscu pragniemy serdecznie podzięko-
wać Zygmuntowi Miszewskiemu za niezachwianą wiarę w po-
wodzenie całego przedsięwzięcia i wspieranie nas przez cały 
czas trwania pracy edytorskiej.

Kroniki szkół gminy Kosakowo opublikowane

Projekt „Polska droga ku morzu”

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO
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Efekty malarskiej pasji Czesławy Kaczmarczyk 
niejednokrotnie gościły już w  murach Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Kosakowo. Artystka posługuje się 
ciepłą paletą barw, zaś tematykę jej prac stanowi 
najczęściej nadmorski krajobraz. Pani Czesława jest 
miłośniczką przyrody, z  którą obcuje np. podczas 
spacerów brzegiem zatoki. Zaowocowały one m.in. 
bogatą kolekcją bursztynów zebranych na plażach 
w  Rewie, Mechelinkach i  Sobieszewie. Te naturalne, 
bałtyckie skarby stały się inspiracją do kolejnego ar-
tystycznego spotkania. Tym razem wspólnie z mężem 
postanowili zaprezentować znalezione bursztynowe 
samorodki w otoczeniu jubilerskich prac pana Fran-
ciszka, który jantarowe dary natury zamyka w srebr-
nych okowach. Natomiast malarskie prace pani Cze-
sławy pt. „Dwadzieścia lat malowania”- wśród których 
nie zabraknie nadmorskich widoków - stanowić będą 
tło całej wystawy. Obie ekspozycje będą czynne do 
końca sierpnia br.

Jantarowym szlakiem – wystawa Czesławy Kaczmarczyk

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Kostarykański artysta, który swoje muzyczne opowieści 
plecie, łącząc elementy tradycyjnych pieśni latynoamery-
kańskich, soulu, rocka, reggae, bolero, calypso oraz rapu. 
W 2010 r. dołączył do zespołu Infibeat – kolektywu inspirują-
cego się jazzem, funkiem i brzmieniami karaibskimi. W 2016 r. 
Fabrizio zdecydował się na równoległą, solową karierę, nagry-
wając album „La Cola del Pescado”. W tym samym roku Infibe-
at rozpoczął współpracę z Elijah Brueggeman, z którym nagrał 
i wydał płyty „RitmosCimarronesVol.I” i „RitmosCimarronesVol. 
II” – obie nagrodzone w kategorii Best Latin Fusion Album. Ko-
lejny solowy album „Leirundé” ukazał się w roku 2018, nagrany 
zaledwie w  ciągu jednego dnia, zarejestrowany przez muzy-
ków w studio całkowicie na żywo. Usłyszymy przekrój piose-
nek z całego dziesięciolecia jego muzycznej kariery.

Sezon wakacyjny sprzyja atrakcjom na świeżym powietrzu, 
które to w  każdy piątkowy wieczór lipca zapewniało miesz-
kańcom naszej gminy Kosakowskie Centrum Kultury. Na placu 
przy ul. Żeromskiego w Kosakowie odbywały się seanse w ra-
mach plenerowego kina letniego. Na ekranach znalazły się 
słynne filmowe pozycję począwszy od lat siedemdziesiątych. 
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za pozytywny odbiór 
i uczestnictwo w seansach.

Fabrizio Walker

Kino plenerowe w Kosakowie
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zasiłek rodzinny
Dla prawidłowego funkcjonowania rodziny ważne jest, aby 

miała ona zapewnione odpowiednie warunki bytowe: dochód 
pozwalający zaspokoić co najmniej podstawowe potrzeby, 
mieszkanie, odpowiednią opiekę zdrowotną, możliwość edu-
kacji dzieci oraz bezpieczeństwo. Wiele rodzin jednak boryka 
się z trudnościami, które niejednokrotnie zmuszają je do ogra-
niczania swoje potrzeby. To właśnie dla nich państwo stara się 
wprowadzać dodatki, które pomogą ustabilizować sytuację 
i  wyrównać szanse, dając możliwość rozwoju i  przetrwania 
trudnego okresu. Pomoc ta jest realizowana przede wszyst-
kim poprzez system świadczeń rodzinnych, który stanowi 
podstawowy instrument polityki rodzinnej.

Jednym z takich świadczeń jest zasiłek rodzinny, który ma 
na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z  utrzy-
maniem dziecka. O takie wsparcie mogą ubiegać się: rodzice 
dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opie-
kun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się, przy spełnie-
niu warunków określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych. Zasiłek rodzinny przysługuje do 
ukończenia przez dziecko: 18. roku życia, nauki w szkole, jed-
nak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, 24. roku życia, 
jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legity-
muje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje także oso-
bie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej 
niż do ukończenia 24. roku życia.

Obecnie zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód ro-
dziny w  przeliczeniu na osobę albo 
dochód osoby uczącej się nie prze-
kracza kwoty 674 zł. W  przypadku 
gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub orzeczeniem 
o  umiarkowanym albo o  znacznym 
stopniu niepełnosprawności, kryte-
rium dochodowe wynosi 764 zł.

Kwoty kryteriów dochodowych 
oraz kwoty zasiłków rodzinnych 
podlegają weryfikacji co 3 lata, 

z  uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodo-
wego rodzin. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2018 r. Ko-
lejna przypada zatem na 1 listopada 2021 r. Decyzję o zakresie 
tej weryfikacji, czyli o ewentualnej zmianie wysokości świad-
czeń, czy kryteriów dochodowych, które obowiązywałyby od 1 
listopada 2021 r. podejmie Rada Ministrów. Do zasiłku rodzin-
nego przysługują dodatki z  tytułu: urodzenia dziecka, opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawcze-
go, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziec-
ka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia 
przez dziecko nauki w  szkole poza miejscem zamieszkania. 
Zasiłek rodzinny w  nadchodzącym okresie 2021/22 ma być 
przyznawany w oparciu o podobne do obecnych zasady doty-
czące utraty czy uzyskania dochodu.

Trwają prace nad projektem ustawy, które w  najbliższym 
czasie wprowadzą zmiany związane ze świadczeniami na 
rzecz rodziny m.in. katalog dochodów nieopodatkowanych 
składający się na dochód rodziny ma zostać rozszerzony o sty-
pendia dla bezrobotnych finansowane ze środków pochodzą-
cych z Funduszu Pracy.

W związku z trudną sytuacją w Polsce spowodowaną pa-
nującą pandemią, obniżenie wynagrodzenia z  powodu prze-
ciwdziałania COVID-19 będzie uwzględnione przy ustalaniu 
dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych również 
na okres zasiłkowy 2021/22. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie docho-
du z  pozarolniczej działalności gospodarczej zostało przewi-
dziane w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych. Co do zasady prawo do za-
siłku rodzinnego na okres 2021/22 będzie ustalane w oparciu 
o dochód z 2020 r., czyli w czasie, gdy takie rozwiązanie było 
stosowane.

Podobna regulacja będzie dotyczyła również dodatku soli-
darnościowego. Jego utrata będzie stanowiła utratę dochodu 
w  rozumieniu ustawy o  świadczeniach rodzinnych i  zostanie 
uwzględniona przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych 
na okresy zasiłkowe trwające do 31 października 2022 r. Analo-
gicznie, uzyskanie dodatku solidarnościowego będzie stano-
wiło uzyskanie dochodu. 

Nowy okres zasiłkowy będzie obowiązywał od 1 listopada 
2021 r. i potrwa do 31 października 2022 r. Wnioski o zasiłki na 
nowy okres można składać od 1 lipca 2021 r. w formie elektro-
nicznej, od 1 sierpnia 2021 r. w formie papierowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 111; ost. zm. Dz.U. z 2018 
r., poz. 730); Rozporządzenie Rady Ministrów 
z  dnia 31 lipca 2018 r. w  sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczą-
cej się stanowiących podstawę ubiegania się 
o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuń-
czy. wysokości świadczeń rodzinnych oraz 
wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U, z 2018 
r., poz. 1497); projekt ustawy o  zmianie nie-
których ustaw związanych ze świadczeniami 
na rzecz rodziny (skierowany do I  czytania 
w Sejmie)
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Powstało w 2019 roku jako działalność non profit z siedzibą 
w  gminie Kosakowo. Założycielkami i  prezeskami Stowarzy-
szenia są Elżbieta Szwedko oraz Alina Merchel.

Głównym celem Stowarzyszenia jest promocja oraz wspie-
ranie działań dotyczących dziedzictwa kulturowego i kulinar-
nego Kaszub Północnych i Pomorza z wiodącym hasłem “Oca-
lić od zapomnienia” i „Razem można więcej”. Jest nim również 
promocja tradycyjnych, regionalnych produktów, towarów 
i  usług, walorów przyrodniczych oraz historycznych regionu, 
z zachowaniem ochrony środowiska, poprzez wspieranie po-
staw proekologicznych i  rozwiązań przyjaznych środowisku, 
a  także działalność na rzecz tradycyjnej turystyki kulturowo
-kulinarnej (sztuka kulinarna jako markowy produkt turystycz-
ny regionu). Ważnym aspektem, który jest w obszarze działań 
Stowarzyszenia jest stworzenie i  wypromowanie wyrazistej, 
lokalnej marki dla regionu, która będzie kojarzyła się właśnie 
z  tym miejscem. Powstanie sprawnie działającego kaszub-
skiego szlaku turystyczno-kulinarnego, z promocją lokali ga-
stronomicznych i okolicznych zabytków oraz muzeów pod jed-
nym szyldem.

Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już zapoczątkowane 
ponad rok temu, kiedy Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem 
o wpis dwóch produktów tradycyjnych Kaszub Północnych na 
Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi. Oba wnioskowane produkty, za-
równo Śledź Mancowy po Kaszubsku jak 
i Kaszubskie Bretlingi, jako pierwsze i jedy-
ne rybne potrawy tradycyjne Nordy znala-
zły się na tej prestiżowej Liście Produktów 
Tradycyjnych Ministerstwa.

Do ważniejszych działań zrealizowa-
nych przez Stowarzyszenie zaliczyć moż-
na:
– współpracę przy międzynarodowym 

Festiwalu Wina i Ryby w Mechelinkach,
– udział w  organizacji głównych obcho-

dów 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem 
w  Pucku, w  tym konferencja zaślubi-
nowa w  puckim ratuszu. Otwarcie wy-
stawy w Muzeum Ziemi Puckiej z okazji 
100-lecia Zaślubin Polski z Morzem. Ca-
tering regionalny.

– wpis produktów tradycyjnych Kaszub 

Północnych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi (Śledź Mancowy po Kaszubsku 
i Kaszubskie Bretlingi),

– realizację kolejnych projektów związanych z wpisem pro-
duktów tradycyjnych Nordy na Listę Produktów Tradycyj-
nych Ministerstwa (np. Helskie Anchois)

– organizację zadań publicznych w  celu przeciwdziałania 
Covid -19 na terenie Gdyni i Powiatu Puckiego. Działalność 
humanitarna i dobroczynna.

– współorganizację wydarzenia Dary Ziemi, które od 27 lat 
skupia na terenie Parku Kolibki w  Gdyni wystawców pro-
duktów lokalnych i tradycyjnych z całej Polski. Dzięki stara-
niom stowarzyszenia, tematem przewodnim Darów Ziemi 
w 2020 r. były smaki i tradycje Kaszub (dziedzictwo kultu-
rowe i kulinarne).

– organizację wydarzeń i  stoisk promujących produkty tra-
dycyjne i regionalne Kaszub Północnych,

– udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach,
– działalność wydawniczą, w  tym opracowanie i  wydanie 

broszur kulinarnych z warsztatów i pokazów dotyczących 
dziedzictwa kulinarnego Kaszub oraz opracowanie i wyda-
nie broszury z  okazji roku Partnerstwa Samorządowego 
w Powiecie Puckim - na zlecenie Starostwa Powiatowego 
w Pucku.

Wyróżnienia i nagrody:
– Wyróżnienie na XI Gali Bursztynowej Kogi 
(Marzec 2020 rok),
– Nagroda i  wyróżnienie na XXVI Gali Na-
grody Bursztynowego Mieczyka im. Macie-
ja Płażyńskiego za debiut roku (Grudzień 
2020) – „Pakiet Szyty na Miarę”. Burszty-
nowe Mieczyki mają w kraju najdłuższą hi-
storię honorowania za wybitne osiągnięcia 
organizacji pozarządowych i  jako pierwsi 
w Polsce tę nagrodę zapoczątkowali.

Bardzo cenimy sobie współpracę z  lo-
kalnymi NGO, restauracjami, szkołami, 
muzeami, instytucjami oraz lokalną spo-
łecznością, gdyż wychodzimy z  założenia, 
że tylko dzięki dobrej, pozytywnej współ-
pracy można osiągnąć założone cele, czyli 
razem można po porostu nie tylko lepiej 
i więcej. Zapraszamy do współpracy.

Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy
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Czerwiec dla Kaszubskiego Regionalnego Chóru Morzanie 
był bardzo pracowity. W  ramach Festiwalu Piosenki o  Morzu 
Jantarowi Bôt organizowanego przez zrzeszenie kaszubsko
-pomorskie oddział Kosakowo Chór Morzanie zdobył I miejsce 
w kategorii chóry i zespoły. 

26 czerwca Chór miał okazję uczestniczyć w  tradycyjnej 
Morskiej Pielgrzymce Rybaków w Pucku, gdzie niespodzianką 
dla widzów było wyko-
nanie wspólnie z  Came-
rata Musicale (dyr. Alek-
sandra Janus) utworów 
afrykańskich. 

27 czerwca zaś w Ja-
starni chór brał udział 
w  I  Przeglądzie Piosenki 
Morskiej i  Rybackiej im. 
Mariana Selina. Występ 
chóru oglądać można 
było w  formie zdalnej 
w zaciszu kina Żeglarz. 

Czerwiec w  działal-
ności chóru zapisał się 
również zmianą zarządu. 
Po 6 latach funkcję pre-

Z pierwszym dniem lipca zaczęły działać w gminie Kosa-
kowo trzy strzeżone kąpieliska: dwa w Rewie – od strony Za-
toki Puckiej oraz od strony Zatoki Gdańskiej oraz w Mechelin-
kach (na lewo od molo). Na każdym codziennie w godzinach 
od 9.00 do 17.00 pracuje trzech wykwalifikowanych ratowni-
ków. Nad pracą zespołu ratowników w naszej gminie czuwa 
koordynator. 

Wszystkie strzeżone kąpieliska wyposażone są w niezbęd-
ny sprzęt ratowniczy i wiosłowe łodzie ratunkowe. Na każdym 
stanowisku jest punkt medyczny oraz wykwalifikowani ratow-
nicy gotowi do udzielenia pierwszej pomocy. W Rewie po stro-
nie Zatoki Puckiej ratownicy korzystają z  łodzi motorowod-
nej oraz skutera ratowniczego, które pomagają w  szybszym 
dotarciu do osoby poszkodowanej oraz ewakuacji z  miejsca 
zagrożenia. Kilka razy dziennie gminni ratownicy przeprowa-
dzają prewencyjne patrole wzdłuż linii brzegowej, co również 
wpływa nad zwiększeniem bezpieczeństwa osób przebywają-
cych nad wodą.

Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym gmina Ko-
sakowo partycypuje w  kosztach organizacji kąpieliska w  Ba-

zesa przekazała Irena Skurczyńska w  ręce Ewy Browarczyk. 
Pragniemy serdecznie podziękować pani Irenie za ogromne 
oddanie i  aktywne działanie dla społeczności chórzystów. 
A nowej pani prezes życzymy wszelkiej pomyślności. 

Chór Morzanie pomimo 20 lat działalności nie zwalnia. Dzia-
łamy, szukamy nowych doznań w świecie muzyki. A do tego po-
trzebujemy nowych chórzystów. W związku z tym serdecznie 

zapraszamy wszyst-
kich, a  zwłaszcza 
młodych miłośników 
śpiewu do dołączenia 
do naszej amatorskiej 
grupy śpiewaczej. Ra-
zem śpiewać zawsze 
raźniej. Próby chó-
ru odbywają się we 
wtorki i  czwartki od 
18:15 do 20:15 w Domu 
Kultury w  Dębogó-
rzu. Więcej informacji 
uzyskać można rów-
nież pod numerem tel. 
513778174

bich Dołach, gdzie wraz z  miastem Gdynia stworzyła wspól-
ne kąpielisko. Nowością w tym roku jest strona internetowa 
serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
https://sk.gis.gov.pl/, na której każdy zainteresowany po wpi-
saniu nazwy miejscowości może znaleźć bieżące informacje 
dotyczące sytuacji na kąpielisku, np. temperatura wody, po-
wietrza czy jakość wody. Strona na bieżąco również informuje 
o zamknięciu kąpieliska z uwagi na wykwit sinic w wodzie, któ-
re są szkodliwe dla naszego zdrowia.

Przypominamy, że numer ratunkowy nad wodą to 601 100 
100. W  razie niebezpieczeństwa, można również dzwonić 
na numer ratunkowy 112. Zachęcamy również do korzysta-
nia z aplikacji na smartfony “Na ratunek” dedykowanej m.in. 
osobom przebywającym nad wodą. Przyspiesza ona wezwa-
nie pomocy i umożliwia geolokalizację, tak by ratownicy jak 
najszybciej dotarli na miejsce z  pomocą. Dla Państwa bez-
pieczeństwa zachęcamy do korzystania wyłącznie ze strze-
żonych kąpielisk, gdzie zawsze można liczyć na pomoc wy-
kwalifikowanego ratownika. Kąpieliska strzeżone działają do 
31 sierpnia. 

Chór Morzanie

Bezpiecznie na strzeżonych, gminnych kąpieliskach
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Dzieci z  gminnych szkół podstawowych uczestniczyły 
w  półkoloniach letnich organizowanych w  gminie Kosako-
wo. Przez 10 dni, łącznie 144 dzieci miało możliwość spędzić 
początek wakacji w  aktywny sposób. Programy półkolonii 
letnich zorganizowanych w  gminnych szkołach zapewniają 
mnóstwo atrakcji.

Poza czasem spędzonym w gminie, odwiedzając Checz Ka-
szubską w Kosakowie, Yacht Club Rewa, szkoły zorganizowały 
również wyjazdy autokarowe poza teren gminy: wycieczka do 
Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”, wyjazd do Par-
ku Ewolucji w Sławutówku, wyjazd wakacyjny do Rodzinnego 

Szkoła Podstawowa w Kosakowie

Parku Rozrywki Nowa Holandia k.Elbląga, wycieczka do Ro-
dzinnego Parku rozrywki Łeba Park, wyjazd do największe-
go fokarium w  Polsce – SEA Park Łeba, wyjazd do Dino Par-
ku w  Malborku, agroturystyka u  Rychertów „Zielona szkoła” 
w Kiełpinie czy też wyjścia do kina.

Z wizytą do dzieci udał się zastępca wójta gminy Kosakowo, 
Marcin Kopitzki. Podczas spotkania rozmawiał z nimi o waka-
cjach, a także wysłuchał opowiadań dzieci na temat spędzane-
go czasu na półkoloniach, wyjazdach i ciekawych miejscach. 
Poniżej zdjęcia z wizyt zastępcy wójta gminy podczas półkolo-
nii w gminnych podstawówkach.

Półkolonie w gminnych szkołach podstawowych

W Mechelinkach po raz pierwszy odbył się „Eko piknik” zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa 
Mechelinki. Do współpracy zaproszeni zostali Uniwersytet 
Gdański oraz Akwarium Gdyńskie. W Mechelinkach pojawiły się 
tego dnia stanowiska, na których można było obejrzeć w akwa-
riach świeżo wy-
ciągnięte z  wód 
zatoki okazy, m.in. 
krewetki bałtyc-
kiej, igliczni, babki, 
belony. Na stano-
wisku Akwarium 
Gdyńskiego można 
było obejrzeć pod 
mikroskopem ży-
jątka występujące 
w  zatoce. Można 
było dowiedzieć się 
wielu ciekawych 
rzeczy o  podwod-
nym życiu Morza 
Bałtyckiego. Naj-

młodsi brali udział w  konkursach i  zabawach z  nagrodami 
o tematyce ekologicznej. Patronat honorowy objął Wójt Gmi-
ny Kosakowo, całość udało się zrealizować dzięki sponsorom 
i partnerom: Gas Storage Poland, Centrum Nurkowania i Tury-
styki Aktywnej, PEKO, Git Team, Grupa Zdunek, Nikwax.

Eko piknik

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Szkoła Podstawowa w Dębogórzu

Szkoła Podstawowa w Mostach

Szkoła Podstawowa w Pogórzu
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SPORT

W  Checzy Nordowych 
Kaszebów w  Kosakowie 23 
czerwca 2021 r. odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród 
dla uczestników Festiwalu 
Pieśni o  morzu „Jantarowi 
Bôt”. Przegląd twórczości or-
ganizowany jest przez Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomor-
skie o./Dębogórze-Kosakowo 
oraz Wójta Gminy Kosakowo. 
Zespół Dębogórskie Kwiatki 
miał ogromną przyjemność 
odebrać nagrodę za zajęcie 
pierwszego miejsca w  kate-
gorii zespoły dziecięce. Ze-
spół wykonał pieśni w  języku 
kaszubskim urozmaicone 
tańcem. Zespół prowadzi wi-
cedyrektor Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Dębogórzu 
Teresa Czerwińska.

Jantarowi Bôt

W  sobotę 26 czerwca odbyła się XIV edycja turnieju Ko-
sakowo Volley 2021 o puchar sołtysa Kosakowa Andrzeja Śli-
wińskiego. W turnieju wzięło udział 9 par, które rywalizowały 
w  trzech grupach. Do grupy mistrzowskiej awansowali zwy-
cięzcy grup. Ostatecznie po zaciętej rywalizacji w  meczach 
finałowych klasyfikacja końcowa na podium wyglądała nastę-
pująco: 1. Katarzyna Marszewska / Tomasz Sadowski, 2. Julia 
Tarasek / Paweł Nastały, 3. Karolina Kraszkiewicz / Rafał Wit-
tstok. Do trzech najlepszych par trafiły puchary sołtysa Kosa-
kowa Andrzeja Śliwińskiego. Pierwsze trzy drużyny otrzymały 
nagrody rzeczowe. Wręczono także nagrody indywidualne. 

Puchar właściciela firmy Celstan, Stanisława Władysława Śli-
wy, dla najlepszej zawodniczki turnieju trafił w ręce Katarzyny 
Marszewskiej, natomiast najlepszym zawodnikiem został To-
masz Sadowski. Pełna relacja z turnieju wraz z wynikami i zdję-
ciami znajduje się na stronie www.fb.com/AktywneKosakowo

Dziękujemy firmie Celstan z Kosakowa za ufundowanie na-
gród. Jak co roku, organizatorami imprezy byli: Stowarzysze-
nie Aktywne Kosakowo oraz Sołtys Kosakowa Andrzej Śliwiń-
ski. Turniej współfinansowany w ramach grantów przyznanych 
przez gminę Kosakowo dla organizacji pozarządowych. 

XIV edycja turnieju Kosakowo Volley 2021
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W  kończącej sezon 2020/2021 kolejce Sztorm Kosakowo 
zremisował przy Złotych Piaskach z Orlętami Reda 1:1 (0:1). Był 
to 5. z rzędu mecz Sztormu bez porażki, a wyrównującą bram-
kę, po kontrze i efektownym strzale z dystansu zdobył Albert 
Siłkowski. Dzięki skutecznej końcówce sezonu zespół Barto-
sza Lewandowskiego w  sezonie 2021/2022 ponownie repre-
zentować będzie gminę Kosakowo w V lidze.

Do A Klasy spadły drużyny Sportingu Leźno i Potoku Pszczół-
ki, a do IV ligi awansowały: Czarni Pruszcz Gdański i Orkan Ru-

mia. Kosakowianie zakończyli skrócone rozgrywki sezonu 
2020/2021 z dorobkiem 7 zwycięstw, 6 remisów i 14 porażek na 
15. miejscu. Od nowego sezonu w I grupie V ligi obok Sztormu 
znajdzie się 1 spadkowicz z IV ligi: Cartusia Kartuzy, 4 beniamin-
ków z A Klasy: Gedania II Gdańsk, KS Chwaszczyno, Osiczanka 
Osice i  AS Pomorze, a  grupę uzupełnią drużyny: AS Kolbudy, 
Bałtyk II Gdynia, Błyskawica Rekowo, GKS Sierakowice, GLKS 
Różyny, GTS Goszyn, GTS Mokry Dwór, Ogniwo Sopot, Orlęta 
Reda, Orzeł Trąbki Wielkie, Kamionka Sopot i Zenit Łęczyce.

Rozgrywki V Ligi

Rocznik 2013 Sztormu Kosakowo od 11 lipca doskonalił 
swoje umiejętności piłkarskie na obozie sportowym w Ośrod-
ku kolonijno-sportowym w Żelistrzewie. W trakcie zgrupowa-
nia ćwiczone były m.in. pojedynki „1 na 1” i zdolności motorycz-

ne z  wykorzystaniem meczowych wzorców ruchowych. Nie 
zabrakło zarówno meczów sparingowych, jak i innych gier – jak 
np. turnieju tenisa stołowego.

Letni obóz sportowy rocznika 2013

Miło nam poinformować, że trenerem rocznika 2008 został trener pierwszego zespołu Bartosz Lewandowski. Trener 
będzie nadal prowadził zespół seniorów oraz rocznik 2008 z asystentem Kacprem Stec. Informujemy jednocześnie, że trwa 
nabór uzupełniający do rocznika 2008. Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do zespołu zapraszamy do kontaktu 
z trenerem pod nr tel.: 667-230-390.

Zapraszamy również inne roczniki: dziewczęta i chłopców już od 3. roku życia. Zajęcia odbywają się na naturalnej na-
wierzchni z podziałem na małe grupy. Zawodnicy są objęci opieką fizjoterapeuty, podologa, ortotyka, dietetyka. Kontakt 
pod nr. tel.: 501-326-119 lub 606-706-307.

Nabór uzupełniający do rocznika 2008
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W czerwcu br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego prezes Sztormu Kosakowo Piotr Fos oraz wice-
prezes Michał Michalski w  imieniu klubu podpisali umowę na 
dotację i wsparcie modernizacji obiektów sportowych w Ko-
sakowie przy Złotych Piaskach. Kwota dofinansowania z Pół-
nocnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej wynosi 121.626 

zł i  przeznaczona zostanie na wykonanie oświetlenia boiska, 
zakup trybuny i  tablicy wyników, 2 kompletów bramek oraz 
wózka do nawadniania boiska. Przygotowania dokumentacji 
oraz praca nad spełnieniem wszystkich warunków i kryteriów 
potrzebnych do uzyskania środków finansowych na moderni-
zację trwały ponad 6 miesięcy.

Umowa na dotację i wsparcie modernizacji obiektów sportowych

11 lipca 2021 w  Rewie odbyły się regaty o  Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Kosakowo Andrzeja Śliwińskiego. 
W  regatach uczestniczyło 13 załóg, które zostały powitane 
pięknymi żeglarskimi warunkami - słońce i wiatr do 12 węzłów. 
W regatach uczestniczyli m.in. Kuba Jakubczyk (znany hima-
laista, podróżnik i żeglarz) oraz Maciej Twarowski (wicemistrz 
świata w klasie Micro sprzed kilku lat). Rywalizację na wodzie 
bacznie obserwował sam Przewodniczący Rady Gminy Kosa-
kowo. Ponad połowę załóg stanowiła gminna młodzież, która 

swoje umiejętności zdobywała podczas bezpłatnych zajęć 
w Yacht Clubie Rewa. Niekwestionowanym zwycięzcą okazał 
się Jerzy Filipowicz z  załogą, wygrywając wszystkie z  czte-
rech wyścigów. Drugie miejsce zajęła załoga Michała Ceklarza, 
natomiast trzecie (o które do ostatniej chwili walczyło 6 załóg) 
Klaudii Żelewskiej. Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 
Andrzej Śliwiński dziękuję wszystkim uczestnikom zaciętej 
rywalizacji sportowej oraz organizatorom regat z  Yacht Club 
Rewa.

Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo

W rywalizacji wystartowało 17 załóg. Pierwsze miejsce za-
jęła załoga w składzie: Krzysztof Stromski i Agata Kędzierska, 
drudzy na podium byli: Marcin Styborski, Aurelia Kraszewska 
i Magdalena Kraszewska, a na trzeciej pozycji uplasowali się: 

Jacek Ludwiczak, Martyna Zawadzka i Marceli Garstka. Nagro-
dy, dyplomy i statuetki wręczył wójt gminy Kosakowo Marcin 
Majek. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim zawodnikom 
tak wspaniałej rywalizacji.

XIII Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
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W dniach 2-4 lipca br. w Rewie odbywały się zawody Xiaomi 
Kite Cup driven by Land Rover. Otworzył je oficjalnie wójt gmi-
ny Kosakowo Marcin Majek. To zawody w randze Pucharu Pol-
ski i Mistrzostw Polski w kitesurfingu i wing foilu rozgrywane 
w czterech konkurencjach głównych: freestyle, formula kite, 

arrows open oraz nowej w tym sezonie wing foil. Nad prawidło-
wym przebiegiem zawodów, jak co roku czuwał Polski Związek 
Kiteboardingu. Była to już 16. wyjątkowa edycja, gdyż każdy ki-
lometr przepłynięty przez zawodników to 3 złote przekazane 
na ochronę Morza Bałtyckiego i działania Fundacji MARE. 

Puchar i Mistrzostwa Polski w kitesurfingu i wingfoilu

Kosakowski Klub Sportowy Neptun w dniach 1-4.07.2021 r., 
dzięki wsparciu rodziców i  trenerów wystartował w  Mistrzo-
stwach Polski w Biathlonie Letnim w Czarnym Borze z młodą 
i  perspektywiczną 10-osobową reprezentacją. Start zawod-
ników klubu poprzedzony był krótkim obozem przygotowaw-
czym, gdzie doskonalili oni swoje umiejętności w  strzelaniu 
z broni palnej na profesjonalnej strzelnicy biathlonowej. Tre-
ningi i krótkie konsultacje w okolicy Czarnego Boru doskona-
lące strzelanie pomogły w zajęciu dobrych miejsc. W biegu in-
dywidualnym najlepiej spisał się Bernard Prokaziuk, zajmując 
7. miejsce w młodzikach młodszych. Oskar Krzynówek w mło-
dzikach uplasował się na 16. miejscu. W  konkurencji sprintu 
najlepsza okazała się Julia Kopeć – 10. miejsce, Bernard Pro-
kaziuk – 12. miejsce i Oskar Krzynówek - 17. miejsce.

Ostatni dzień zmagań to najbardziej emocjonująca konku-
rencja sztafet, klub zgłosił po jednym składzie w  młodzikach 
i młodzikach młodszych. Młodzicy zajęli 5. miejsce w składzie 
Tomasz Kokosza, Tymon Złocki i  Oskar Krzynówek. Młodzicy 
młodsi również uplasowali się na 5. pozycji w  składzie Kamil 
Głowala, Stanisław Rutowicz i Bernard Kokosza.

Tegoroczne Mistrzostwa Polski dla Kosakowskiego Klubu 
Sportowego NEPTUN były bardzo udane. Doświadczenie zdo-

byte w tym roku będzie procentować w kolejnych latach jesz-
cze lepszymi wynikami. Gratulujemy zawodnikom i  trenerom 
uzyskanych wyników.

Klub Sportowy Neptun Kosakowo zaprasza serdecznie 
dzieci i młodzież na treningi do Centrum Sportowego Kosako-
wo – Trenerzy: Andrzej Olech – tel. 609805629, Krzysztof Saba 
– tel. 731970680.

Kosakowski Klub Sportowy NEPTUN na Mistrzostwach Polski 
w Biathlonie Letnim

Wzorem ubiegłych lat zapraszamy również na bezpłatne wakacyjne zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży z gminy 
Kosakowo, które odbywają się cztery razy w tygodniu. Szczegóły na stronie internetowej: www.ycrewa.pl/szkolka/

Yacht Club Rewa
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Po raz kolejny Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa 
Mechelinki przy ścisłej współpracy z  Centrum Nurkowania 
i Turystyki Aktywnej TICADA zorganizowała bezpłatne szkole-
nia dla dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego na 
stopień młodszego ratownika. Było to możliwe dzięki dotacji 
z gminy Kosakowo.

 W tym sezonie realizowane były dwa kursy. W pierwszym, 
który odbył się w  dniach 28.06 – 02.07.2021 r. uczestniczy-
ło 13 osób, w drugim trwającym od 12 do 16 lipca brało udział 
15 uczestników, którzy aby do niego przystąpić musieli mieć 
ukończony 12. rok życia i wykazać się umiejętnością pływania 
trzema stylami (kraul, żabka, grzbiet).

Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki 
przedstawia kolejną propozycję zajęć, tym razem zajęcia pły-
wackie dla dorosłych. Chcesz doskonalić swoje umiejętności 
pływackie w  morzu - przyjdź do nas na zajęcia. Zapewniamy 
opiekę instruktorska, bojki do pływania, płetwy, jak również 
kajaki bądź deski sup na zabezpieczenie. Dodatkowo nad na-
szym bezpieczeństwem będą czuwali ratownicy na pontonie 
z #rescueecopatrol.

Zajęcia odbywają się raz w  tygodniu (środa godz. 17:30) 
przez okres wakacyjny i  są BEZPŁATNE (liczba miejsc ogra-
niczona, pierwszeństwo mają mieszkańcy gminy Kosakowo). 
Więcej informacji i zapisy tel. 509 412 001

Podczas szkolenia młodzież uczy się następujących ele-
mentów: pływanie stosowane w ratownictwie wodnym, z pod-
ręcznym sprzętem ratunkowym, samoratownictwo, skoki 
ratunkowe i  inne sposoby bezpiecznego wejścia do wody, 
nurkowanie i  pływanie pod wodą, holowanie i  postępowa-
nie z  osobą tonącą aktywną, ewakuacja z  wody i  na lądzie, 
podstawowe prace bosmańskie i  węzły, prowadzenie akcji 
ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wod-
nego. Takie szkolenia nie należą do łatwych, co więcej, udział 
w  szkoleniu nie jest jednoznaczny z  uzyskaniem uprawnień 
młodszego ratownika. Wymagane jest zaliczenie całego kursu 
i zdanie egzaminu.

Stowarzyszenie Morska Baza  
Szkoleniowa Mechelinki

Bezpłatne szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego  
na stopień młodszego ratownika
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Ważniejsze telefony:
- Kosakowskie Centrum Kultury, tel. 784 403 228
- 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:
- Straż Gminna, tel. 58 732-50-11, 606-731-985
- 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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OSZCZĘDZAJMY WODĘ, NATURĘ I … PIENIĄDZE 
 
Zmiana klimatu to jedno z największych zagrożeń, jakie czekają ludzi. 
Mamy dwa kierunki działań, jakie musimy podjąć. 
 
Pierwszy to ograniczanie skali i tempa zmian poprzez zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych. Możemy ją ograniczyć, m.in. przez stosowanie 
odnawialnych źródeł energii (OZE) czy przyłączenie gospodarstwa 
domowego do miejskiej sieci ciepłowniczej i rezygnacji z pieca 
węglowego. Uczmy się także oszczędzać energię, a gdy tylko możliwe 
korzystajmy z transportu publicznego lub jazdy rowerem. 
 
Drugim działaniem jest adaptacja do zmian klimatu, w tym właściwe 
zagospodarowanie wód opadowych. Obecnie wyznaczona jest jasna 
hierarchia postępowania z wodami opadowymi. Jak najwięcej powinniśmy 
jej zatrzymać w miejscu, gdzie faktycznie pada, a nadmiar odprowadzać. 
Retencja – czyli magazynowanie wody - staje się o tyle ważna, że 
w najbliższych latach przewiduje się coraz częstsze okresy suszy na 
terenie naszego kraju. 
 
Wody opadowe nie mogą  spływać do ścieków 
Od 2018 wody opadowe i roztopowe utraciły status ścieków, 
a odprowadzanie deszczówki do kanalizacji bytowej, z której ścieki 
kierowane są do oczyszczalni jest niedozwolone! Niezgodne z prawem 
jest też odprowadzanie deszczówki na działkę sąsiada lub kształtowanie 
spadku terenu w taki sposób, aby woda spływała w stronę jego posesji bądź 
na ulicę.   
Zagospodarowanie deszczówki to również jednak okazja  
do oszczędności, jak i zadbania o środowisko naturalne.  
 
Magazynuj  deszczówkę - to się opłaca! 
W przypadku budynków niskich lub takich, dla których nie ma możliwości 
przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się 
odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do studni 
chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Aby korzystać  z deszczówki, 
wystarczy ustawić zbiornik przy rurze spustowej i połączyć go np. ze 
zbiornikiem na wodę. Darmową wodą deszczową można z powodzeniem 
zastąpić ponad 45% wody wodociągowej zużywanej w domu, za którą 
musimy płacić. 
Ogrody deszczowe to kolejna forma małej retencji. Przypominają 
zwyczajny ogród, składają się jednak w większości z 
wyselekcjonowanych gatunków roślin, które oczyszczają wodę opadową 
oraz znoszą okresy suszy i zalewania. A dodatkowo zdobią naszą 
posesję       
 
Co jeszcze możemy zrobić?  
Ograniczajmy powierzchnie utwardzane na swojej nieruchomości lub 
stosujmy powierzchnie przepuszczalne dla wody, inwestujmy w zieleń 
wszędzie gdzie tylko możesz: skwery, parki, domowe ogródki, balkony, 
zielone dachy i ściany. Więcej pomysłów w załączonej infografice. 
 
Wszystko jest ze sobą powiązane i każda, nawet najmniejsza decyzja, ma 
znaczenie w globalnym świecie.  
 
 
 

co jeszcze moge zrobic

Napraw kapiący kran
Wymień stary kran na nowy          
lub wyposaż go w perlator

Ustaw poidełka z wodą dla zwierząt: 
ptaków, ssaków i owadów

Podczas mycia zębów 
zakręć wodę

Zamień kąpiel w wannie 
na prysznic

Zastosuj dzielony system 
spłukiwania wody

Używaj oszczędnych urządzeń AGD 
Stosuj tryb EKO

Zoptymalizuj procesy prania i zmywania Podlewaj kwiaty wodą            
po myciu owoców i warzyw

w domu

Zbieraj deszczówkę, stwórz oczko 
wodne lub ogród deszczowy

Wypełnij swoje otoczenie zielenią 
Ogranicz koszenie trawy

Zamień trawnik na kwietną łąkę
Podlewanie ogrodu 

zaplanuj na wczesny ranek 
lub późny wieczór

Ogranicz użycie 
nawozów sztucznych

Zadbaj o szczelność 
i regularne opróżnianie szamba
Jeśli to możliwe, podłącz się do 

sieci kanalizacyjnej

Przemyśl swoje wybory konsumenckie 
Nie marnuj żywności
Wybieraj ekologicznie

Daj przedmiotom drugie życie 
Używaj detergentów 
biodegradowalnych                       

i naturalnych środków 
czystości np. octu, sody

Nie wrzucaj i nie wlewaj do 
kanalizacji żadnych odpadów

Pamiętaj! 
Toaleta to nie śmietnik

Samochód myj w miejscach       
do tego wyznaczonych            

(np. myjnie samochodowe)

Zminimalizuj ilość powierzchni 
nieprzepuszczalnych dla wody

w ogrodzie

WODA
jak o nią dbać?

czyli dobre praktyki na gospodarowanie wodą

NR 208



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 8/202128
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02-06.08.2021 08:00 English Summer project - "Podróż w kosmosie",

projekt wakacyjny dla dzieci

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

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

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

14.08.2021 17:00 Dni Gminy - Koncerty przy górce Kosakowo (plac przy
ul.Żeromskiego)

15.08.2021 13:30 Dni Gminy - XX Festyn Kaszubski 

26.08.2021 18:00 Koncert Fabrizio Walker z Kostaryki Mechelinki - Scena plenerowa

11.09.2021 14:00 Dożynki Gminno-Powiatowe Kosakowo (plac przy
ul.Żeromskiego)

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

08:00

Rewa (przy hotelu Skipper)

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

Kosakowskie Centrum Kultury,
Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

21-22.08.2021 10:00 LOTOS Gdynia Aerobaltic 2021 Lotnisko Kosakowo

07.08.2021 09:00 Regaty X Memoriał Wandy i Bogdana Kamieńskich Zatoka w Rewie

14.08.2021 09:00 Regaty IV Memoriał Bohdana Berggruna Zatoka w Rewie

Mechelinki - Scena plenerowa


