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1. Uchwała nr LX/432/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mosty gmina Kosakowo, na zachód od ulicy Gdyńskiej;
2. Uchwała nr LX/433/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłat-
ne nabycie nieruchomości – działki nr 153/14 obręb Dębogórze, gmina Kosakowo;
3. Uchwała nr LX/434/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieod-
płatne nabycie nieruchomości w formie darowizny – działka nr 81/4 obręb Mechelinki, gmina Kosakowo;
4. Uchwała nr LX/435/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nie-
odpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kosakowo w drodze darowizny nieruchomości – działki nr 157/1 
i 157/2 obręb Dębogórze gmina Kosakowo;
5. Uchwała nr LX/436/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zmiany granic obrębów 
geodezyjnych wsi Kazimierz i Dębogórze;
6. Uchwała nr LX/437/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zmiany granic sołectw Kazi-
mierz, Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie oraz Mosty;
7. Uchwała nr LX/438/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: utworzenia spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością pod nazwą „Kosakowo Sport”;
8. Uchwała nr LX/439/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości na 2022 r.;
9. Uchwała nr LX/440/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy 
Kosakowo na rok 2021;
10. Uchwała nr LX/441/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021-2034;
11. Uchwała nr LX/442/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021  roku w sprawie:  rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kosakowo;
12. Uchwała nr LX/443/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021  roku w sprawie:  rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kosakowo;
13. Uchwała nr LX/444/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kosakowo.

UCHWAŁY Z LX ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 29 WRZEŚNIA 2021 ROKU

RADA GMINY KOSAKOWO

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budże-
tu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców 
sołectw  gminy  Kosakowo.  Kwota  jest  uzależniona 

między innymi od liczby mieszkańców sołectwa i wy-
liczana  co  roku  na  podstawie  wzoru  określonego 
w ustawie o funduszu sołeckim.
O  przeznaczeniu  określonej  kwoty  środków  fun-

duszu  sołeckiego  decyduje  zebranie  mieszkańców 
uprawnionych do udziału w głosowaniu.
Najwięcej  środków  z  funduszu  sołeckiego  na 

2022 r. sołectwa przeznaczyły na upiększanie wsi, do-
posażenia placów zabaw oraz spotkania integracyjne 
mieszkańców.
Kolejnymi  ważnymi  przedsięwzięciami,  na  które 

przeznaczono środki, są zadania inwestycyjne tj: kon-
tynuacja budowy chodnika na ul. Jastruna w Suchym 
Dworze czy zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia 
na ul. Rybaków w Mechelinkach.
W  sierpniu  br.  odbyło  się  10  zebrań  sołeckich 

w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 
2022 r. w kwocie 576 683,00 zł.

Fundusz sołecki na rok 2022 rozdysponowany
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Konsultacje  społeczne  przeprowadzone  zostały 
podczas  zebrań wiejskich w  terminie  23-26.8.2021  r. 
oraz poprzez wypełnienie i dostarczenie ankiety kon-
sultacyjnej  w  terminie  od  23.08  do  7.09.2021  r. Wy-
konano  je zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy 
Kosakowo  nr  LVIII/427/2021  z  dnia  3  sierpnia  2021  r. 
dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznych 
mieszkańców sołectw: Kazimierz  i Dębogórze, doty-
czących  zmiany  granic  obrębów  geodezyjnych ww. 
wsi  oraz uchwały nr  LVIII/428/2021  z  dnia  3  sierpnia 
2021  r.  dotyczącej przeprowadzenia konsultacji  spo-
łecznych mieszkańców sołectw: Kazimierz, Dębogó-
rze,  Dębogórze-Wybudowanie  oraz  Mosty,  dotyczą-
cych zmiany granic ww. sołectw.

Wójt  gminy  Kosakowo  Marcin  Majek  zaprasza 
wszystkich do udziału w XV Gminnym Biegu z okazji 
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zawody odbędą się w czwartek 11 listopada 2021 r. 

na ścieżce pieszo-rowerowej Kosakowo-Pierwoszyno, 
a bieg OPEN na terenie  lotniska cywilno-wojskowe-
go w Kosakowie ze startem i metą w okolicy górki sa-
neczkowej przy ul. Żeromskiego (mapa poniżej).
To wyjątkowa okazja, aby obiec całe nasze lotnisko 

dookoła, mogąc podziwiać tereny na co dzień niedo-
stępne  dla  cywilnych  obywateli.  Dodatkowym  atu-
tem jest fakt, że trasa biegu na 10 km posiada atest 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a ukształtowanie 
terenu sprzyja biciu życiowych rekordów.
W dniu 10 listopada br. będzie czynne biuro zawo-

dów w holu głównym Kosakowskiego Centrum Kul-
tury w  Pierwoszynie,  ul.  Kaszubska  11,  w  godzinach 
15:00 – 18:00, gdzie będzie można się jeszcze dopisać 
i  odebrać  pakiety  startowe  –  zachęcamy  do  wcze-
śniejszego odbioru numerów startowych.
W dniu imprezy tj. 11 listopada br. od godziny 10:00 

do 30 minut przed każdą wyznaczoną godziną startu 
danej kategorii wiekowej będzie dodatkowa możliwość 
zgłoszenia  udziału.  Formalności  na  miejscu  imprezy 
chwilę trwają i w przypadku, jeżeli będzie kolejka do za-
pisów tuż przed danym biegiem, organizator 15 minut 
przed startem zamyka listy, bez względu na oczekującą 
kolejkę, dlatego prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się 
do biegu i po odbiór numeru startowego.
Każdy uczestnik na podstawie numeru startowe-

go  otrzyma na mecie: medal, wodę  i  ciepły  posiłek 
regeneracyjny.
Biegi  przeprowadzone  zostaną  w  6  kategoriach 

wiekowych,  na  określonych  poniżej  dystansach 
i o wskazanych poniżej godzinach. Na bieg Open 16+ 

Komisja  ds.  przeprowadzenia  konsultacji  oraz 
opracowania  raportu  (powołana na mocy  zarządze-
nia Wójta  Gminy  Kosakowo  nr  108A/2021  z  dnia  13 
sierpnia 2021 r.) ustaliła wyniki konsultacji. Uprawnio-
nymi do udziału w nich byli mieszkańcy ww. sołectw. 
133  osoby wypełniły  ankiety,  16  z  nich  ze względów 
formalnych uznano za nieważne.
W  odpowiedzi  na  pytanie  o  treści:  „czy  jesteś  za 

zmianą granic obrębów geodezyjnych wsi Kazimierz 
i Dębogórze?” 87% osób opowiedziało się za wskaza-
ną  zmianą. W odpowiedzi  na pytanie  „czy  jesteś  za 
zmianą granic sołectw Kazimierz, Dębogórze, Dębo-
górze-Wybudowanie oraz Mosty?” oddano 83% gło-
sów na opowiadających się za ww. zmianą.

obowiązuje  opłata  startowa,  kategorie  dzieci  i mło-
dzież – bezpłatnie.
–  kategoria Open 16+ (do 2005 r. włącznie) – 10 km, 
godz. 11:30;

–  kategoria  do  lat  4  „bieg malucha”  (bieg  z  rodzi-
cem) – ok. 150 m, godz. 13:00;

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych

XV Gminny Bieg Niepodległości
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9 października br. w pierwoszyńskim kościele od-
był się koncert jubileuszowy z okazji XX-lecia Stowa-
rzyszenia Kaszubskiego Regionalnego Chóru Morza-
nie.  Gościnnie  udział  wzięli  Tomasz  Hrycz-fortepian 
oraz Wiktor Gabor-śpiew solowy. 
Koncert dzielił się na 3 części. W pierwszej z nich 

można było usłyszeć utwory sakralne, m.in. wspólnie 
z Wiktorem Gaborem chór wykonał pieśń w  języku 
Zulu.  Przy  akompaniamencie  Tomasza  Hrycza  wy-
konany  został  także utwór Ave Verum W. A. Mozar-
ta. W części drugiej chór przedstawił pieśni  ludowe, 
a w kolejnej rozrywkowe. Całość zakończyła się wspa-
niałym  utworem  „Wznieś  serce 
nad  zło”  Ryszarda  Rynkowskiego, 
gdzie solo zaśpiewał Wiktor Gabor 
przy towarzyszeniu chóru. 
Było  to  niesamowite  wydarze-

nie artystyczne warte każdej chwi-
li wzruszenia,  a przekrój utworów 
wykonywanych  przez  „Morzan” 
bardzo różnorodny. 
Kaszubski Regionalny Chór Mo-

rzanie dziękuje serdecznie wszyst-
kim  sponsorom  i  osobom,  które 
w  jakikolwiek  sposób  przyczyni-
ły  się  do  organizacji  jubileuszu, 
a zwłaszcza gminie Kosakowo wraz 
z wójtem Marcinem Majek,  staro-
stwu powiatowemu i staroście Ja-
rosławowi  Białk,  Bankowi  Rumia 

Spółdzielczy, firmie Celstan i Sunny, a także Kosakow-
skiemu Centrum Kultury  oraz  proboszczowi  pierwo-
szyńskiej parafii. 
Słowa uznania kierujemy również do byłych człon-

ków Chóru Morzanie. Napisaliście wspaniałą historię 
chóru, którą z dumą będziemy kontynuowali.
Dziękujemy  wszystkim  obecnym  na  koncercie 

i  za  chwytające  za  serce  życzenia  oraz  podarunki. 
Tak budujący jubileusz dwudziestolecia istnienia jest 
dla nas motorem do dalszego prężnego działania na 
rzecz kaszubszczyzny i kultury kaszubskiej oraz pro-
mowania w Polsce i za granicą naszej gminy.

XX lat Kaszubskiego Regionalnego Chóru Morzanie

ny. Miejsce odbioru medali zostanie podane w termi-
nie późniejszym.
Trasa biegu open 10 km:

–  kategoria do lat 4 „bieg malucha” (samodzielnie) – 
ok. 150 m, godz. 13:10;

–  kategoria 5-7  lat  (roczniki 2016-2014) – ok. 350 m, 
godz. 13:30;

–  kategoria 8-9 lat (roczniki 2013-2012) – 500 m, godz. 
13:50;

–  kategoria  10-12  lat  (rocznik  2011-2009)  –  ok.  1  km, 
godz. 14:10;

–  kategoria 13-15 lat (roczniki od 2008-2006) – 1,5 km, 
godz. 14:30.
Na zakończenie  imprezy  spośród wszystkich bie-

gaczy rozlosujemy dodatkowe nagrody.
Partnerzy  Biegu:  43.  Baza  Lotnictwa  Morskiego, 

The  North  Event.  Zapisanie  się  na  bieg  jest  jedno-
znaczne  z  akceptacją  regulaminu,  prosimy  o  zapo-
znanie się z jego treścią na stronie biegu.
Zapisów  na  wszystkie  biegi  można  dokonać  na 

stronie:  https://elektronicznezapisy.pl/event/6360/
strona.html
UWAGA:  Jeżeli  impreza  nie  będzie mogła  odbyć 

się w sposób tradycyjny ze względu na COVID-19, wy-
darzenie automatycznie zmienia się w bieg wirtual-
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Przypominamy,  że  od  1  lipca  br.  każdy  obywatel 
lub  zarządca  budynku  jest  zobowiązany  złożyć  de-
klarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków. Dla budynków,  które  już  istnieją właściciel  lub 
zarządca ma na to 12 miesięcy, a dla nowo powstałych 
termin  ten wynosi  14 dni. Deklaracja dotyczy źródeł 
ciepła  i  spalania  paliw  w  budynkach  mieszkalnych 
i  niemieszkalnych.  Właściciel  budynku  powinien 
zgłosić w niej wszystkie źródła ogrzewania. Złożyć ją 
można w formie papierowej w Urzędzie Gminy, prze-
słać listownie na adres urzędu lub elektronicznie (po-
siadając Profil Zaufany) na stronie zone.gunb.gov.pl.
Ważne! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe – za 

niedokonanie tego obowiązku w terminie grozi kara 
grzywny.

Deklaracja dot. źródeł ciepła

Krajowy  program 
„Czyste  Powietrze”  cie-
szy  się  coraz większym 
za in te resowan iem, 
również w gminie Kosa-
kowo.  Przypominamy, 
iż celem programu jest 
poprawa jakości powie-
trza  oraz  zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywności energetycznej budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dla  wnioskodawców,  którzy  nie  mają  możliwo-

ści  samodzielnego  sfinansowania  inwestycji,  istnie-

je opcja skorzystania ze ścieżki bankowej. Na chwilę 
obecną do dwóch banków  (BOŚ  i Alior Bank) dołą-
czył Bank BNP Paribas – trzeci, który uruchomił ofer-
tę  kredytową w  ramach  programu.  Lista  ta  zapew-
ne będzie  się wydłużać, by w najbliższej przyszłości 
wnioskodawcy mogli mieć zapewniony jak najwięk-
szy wybór  spośród  listy banków oferujących pomoc 
w  uzyskaniu  środków  na  wymianę  nieefektywnych 
źródeł ciepła. 
Przypominamy, że w celu uzyskania pomocy w te-

macie dofinansowania w ramach programu „Czyste 
Powietrze” prosimy o uprzednie umówienie spotka-
nia w Urzędzie Gminy Kosakowo pod numerem tele-
fonu 58 660 43 65.

Nowości w programie „Czyste Powietrze”

11 października br. w pobliżu ronda im. Obrońców 
Kępy Oksywskiej w Kosakowie stanęła wystawa  IPN 
Gdańsk  „Zasłużyć  na  krzyż:  albo  Virtuti,  albo  drew-
niany.  Obrona  Wybrzeża  1939”.  Obrona  Wybrzeża 
trwała do 2 października 1939 r. Tego dnia poddali się 
obrońcy Helu, ostatniego skrawka wolnej Polski. Nie-
co wcześniej, bo  19 września  skapitulowali  żołnierze 
broniący  Kępy  Oksywskiej.  Ich  dowódca,  płk  Stani-
sław Dąbek, nie poddał się, wybierając samobójstwo 
zamiast niemieckiej niewoli. Ekspozycję, której auto-

rami  są  pracownicy 
OBEN IPN Gdańsk: dr 
Barbara  Męczykow-
ska,  Artur  Chomicz 
i  Daniel  Sieczkowski, 
można  zwiedzać  do 
15 listopada 2021 r. Ini-
cjatorem wystawy jest 
radny  gminy  Kosako-
wo Michał Przysiecki.

„Zasłużyć na krzyż: albo Virtuti, albo drewniany. Obrona Wybrzeża 1939”
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Smog – cichy truciciel

Dołącz do walki ze smogiem z programem „Czyste Powietrze”
Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza  
oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

O programie
Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, które są: 

Wsparcie finansowe 

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

 
właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 

 
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 
dotacji

dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze)

Czy jest się czego bać?
Każdego roku w Polsce z powodu złej jakości powietrza umiera 45 tysięcy osób, czyli średniej
wielkości miasto! Smog zagraża układowi oddechowemu, nerwowemu, rozrodczemu i krwionośnemu.
Naukowcy nie mają wątpliwości, że zła jakość powietrza szkodzi zdrowiu płodu. Wpływa także na ogólne
pogorszenie samopoczucia i nasila objawy wielu dolegliwości, między innymi alergii.

PAMIĘTAJMY
 To nasze codzienne wybory mają wpływ na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

ogrzewanie pomieszczeń przestarzałymi
piecami i kotłami oraz paliwem niskiej jakości 

emisja spalin
samochodowych

Podstawowe źródła problemu 

 

Smog to efekt zanieczyszczenia powietrza wywołany działalnością człowieka. Jedną z głównych przyczyn powstawania 
smogu jest tak zwana niska emisja (emisja na niskiej wysokości), która w głównej mierze wynika z ogrzewania domów 
jednorodzinnych przy pomocy pieców i kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają   standardów emisyjnych. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, jego roczny przychód 
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie mógł 
przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu 
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dochód roczny 
wnioskodawcy

do 100 000 zł

Miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego

do 1 564 zł  w gospodarstwie wieloosobowym
do 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Wsparcie do kwoty 
20 tys. zł

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

czystepowietrze.gov.pl

emisja zanieczyszczeń 
przez zakłady przemysłowe

Wsparcie do kwoty 
32 tys. zł

Inwestycja obejmująca bardziej 
efektywne źródło ogrzewania

(pompa ciepła typu powietrze-woda 
albo gruntowa pompę ciepła) 

Jeśli do tego instalowane 
są panele fotowoltaiczne

25 tys. zł
30 tys. zł

Jeśli do tego instalowane 
są panele fotowoltaiczne

37 tys. zł

 

Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu „Czyste Powietrze” przyjmują
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) obejmujące swoim działaniem teren
województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem. 
W wypełnianiu i składaniu wniosków pomagają też gminy, które mają podpisane z wfośigw porozumienia dotyczące 
programu „Czyste Powietrze”. Możesz również skorzystać ze ścieżki internetowej, na rządowym portalu gov.pl, bez 
wychodzenia z domu. Wniosek możesz złożyć też za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu o ile chcesz
skorzystać z dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze).
  

29 września br. Rada Gminy Kosakowo uchwałą nr 
LX/438/2021 podjęła decyzję o powołaniu z dniem 30 
września br. nowego podmiotu działającego na rzecz 
mieszkańców gminy z zakresu kultury fizycznej, spor-

Na mocy ustawy Karta Nauczyciela od 1982 r. ob-
chodzimy  polskie  święto  oświaty  pod  nazwą  Dzień 
Edukacji Narodowej. Z tej okazji w gminie Kosakowo 
odbyło się spotkanie, na które wójt zaprosił dyrekto-
rów gminnych szkół, przedstawicieli związków zawo-

tu  i  turystyki  oraz  utrzymania  gminnych  obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej o nazwie Kosako-
wo Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Celem  utworzenia  spółki  jest  umożliwienie  reali-

zacji  powyższych  zadań własnych  gminy  Kosakowo 
w ramach jednego podmiotu. Będą to w szczególno-
ści zadania organizacji imprez i wydarzeń sportowych, 
a wraz  z  początkiem  2022  r.  opieka  nad  gminnymi 
obiektami  sportowymi:  Centrum  Sportowe  Kosako-
wo (z pływalnią, halą wielofunkcyjną i boiskami), Ze-

dowych  oraz  wyróżnionych  nagrodą  „Wójta  Gminy 
Kosakowo” nauczycieli.
Nagrodę otrzymali dyrektorzy gminnych szkół oraz 

wyróżnieni przez nich nauczyciele: Hanna Pacyńska 
i Barbara Przyborowska (ZSP w Dębogórzu), Lucyna 
Filipiuk (ZSP w Mostach), Renata Korybut- Orłowska 
i Aleksandra Jachna (SP w Pogórzu).
Ponadto,  dyrektorzy  wystąpili  do  Pomorskiego 

Kuratora Oświaty o przyznanie Medalu Komisji Edu-
kacji Narodowej,  potocznie  zwanym Medalem KEN. 
Jest  on  zaszczytną  odznaką  za  zasługi  dla  oświaty 
i wychowania. W tym roku zostali nim uhonorowani: 
Barbara Baranowska, Agnieszka Labuda  i  Iwona Ta-
raszka z ZSP w Mostach oraz Joanna Napierała i Alek-
sandra Jachna z SP w Pogórzu.
Na ręce dyrektorów szkół włodarze naszej gminy 

złożyli  podziękowania  dla  wszystkich  pracowników 
oświaty za trud włożony w wychowanie  i nauczanie 
młodego pokolenia.

Kosakowo Sport

Dzień Edukacji Narodowej w gminie
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spół Boisk Kosakowo Złote Piaski,  bosmanat  i  przy-
stań  żeglarska  w  Rewie,  plaże  i  kąpieliska  morskie 
w Mechelinkach i Rewie. Jednym z zadań podmiotu 
będzie również uruchomienie lotniska dla ruchu ma-
łych samolotów sportowych i turystycznych (General 
Aviation). Aby w pełni wykorzystać obecne oraz nowo 
powstające obiekty  i  ich potencjał,  celowym  i  opty-
malnym  rozwiązaniem  było  powołanie  podmiotu 
w kompleksowy sposób zarządzającego powierzoną 
infrastrukturą.
Skupienie  i  koordynowanie  całej  sfery  sportu 

gminnego w spółce Kosakowo Sport umożliwi opty-
malizację kosztów  i poprawi atrakcyjność  turystycz-
ną gminy Kosakowo, a także pozwoli na budowanie 
sportowej marki  w  kosakowskim  wydaniu.  Dotych-
czasowe  zarządzanie  wymienionymi  sferami  jest 
podzielone na wiele  jednostek:  referat Urzędu Gmi-
ny  Kosakowo,  podmiot  zewnętrzny w  postaci  Peko 
Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz 
działające  na  terenie  gminy  stowarzyszenia  i  kluby. 
Nowo  wytyczony  kierunek  wpłynie  pozytywnie  na 
efektywność w zarządzaniu.

Dynamiczny  rozwój  gminy  Kosakowo  obliguje 
do poszukiwania  rozwiązań na miarę wzrastających 
możliwości  i potrzeb,  które  zapewnią mieszkańcom 
pełen dostęp do coraz ciekawszych propozycji aktyw-
nego spędzania czasu bez konieczności opuszczania 
w tym celu gminy. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak 
ważna  jest bogata oferta  skierowana do wszystkich 
mieszkańców –  zarówno dzieci, młodzieży czy  spor-
towców  profesjonalnych,  jak  i  osób  starszych  oraz 
niepełnosprawnych.  Ważnym  zadaniem  spółki  bę-
dzie  również wzmacnianie  rozpoznawalności naszej 
gminy  wśród  turystów  coraz  chętniej  ją  odwiedza-
jących. W  ramach  swojej działalności  spółka będzie 
miała  możliwość  pozyskiwania  dotacji  na  projekty 
sportowe  ze  środków  unijnych  i ministerialnych,  co 
stanowić  będzie  wartość  dodaną  dla mieszkańców 
gminy.
Już  teraz  serdecznie  zapraszamy  wszystkich 

mieszkańców  do  aktywnego  udziału  w  projektach 
sportowych,  rekreacyjnych  i  turystycznych  oraz 
wspólnego  kibicowania  nowej  drużynie  „Kosakowo 
Sport” na sportowej mapie północnych Kaszub!

W  dniach  2-3  października  br. 
odbyły  się  targi  „Smaki  Regionów” 
w Poznaniu, w których uczestniczyło 
Stowarzyszenie  Dziedzictwo  Kultu-
rowe  Szlakiem  Północy.  Na  uroczy-
stej  gali  Stowarzyszenie  odebrało 
nagrodę  „Perła  2021”  przyznaną  za 
najlepszy polski  regionalny produkt 
żywnościowy  –  śledź  mancowy  po 
kaszubsku. 
Celem  konkursu  na  najlepszy 

regionalny  i  tradycyjny  produkt 
żywnościowy  oraz  najlepsze  danie 
i  potrawę  regionalną  i  tradycyjną 
jest  identyfikacja  regionalnych pro-

duktów  i  dań  oraz  ich  promocja, 
przygotowanie  producentów  do 
uczestniczenia  w  systemach  jako-
ści  żywności,  zarówno  na  szczeblu 
unijnym, jak i krajowym, zachęcenie 
rolników  i właścicieli  lokalnych firm 
do  korzystania  z  dorobku  polskie-
go  dziedzictwa  kulinarnego  w  celu 
wzbogacenia swojej oferty rynkowej.
Serdecznie  gratulujemy  Stowa-

rzyszeniu  Dziedzictwo  Kulturowe 
Szlakiem Północy i życzymy dalszych 
sukcesów!
Źródło: www.produktyregionalne.pl

Regionalny śledź mancowy po kaszubsku z „Perłą 2021”

8  października  br.  strażnicy 
gminni  przeprowadzili  lekcję 
z  dziećmi  uczęszczającymi  do 
Niepublicznego  Przedszkola 
Nutka  w  Pogórzu  o  bezpiecz-
nych zachowaniach w relacjach 
z  pupilami  pod  nazwą  „Bez-
pieczne  zabawy  ze  zwierzę-
tami”.  Strażnicy  przypomnieli 
dzieciom, że nad czworonożny-
mi  przyjaciółmi  nie  można  się 
znęcać,  drażnić  ich,  bić  oraz 
rzucać w nie kamieniami. Każ-

de zwierzę potrzebuje ciepłego 
kąta,  dostępu  do  wody  i  po-
karmu.  Szczególnie  zwrócono 
uwagę  na  kontakt  z  nieznajo-
mym  psem  –  przedstawiono 
bezpieczną  pozycję  „żółwia”, 
którą później dzieci przećwiczy-
ły. Na koniec spotkania strażni-
cy  wręczyli  kolorowanki  z  po-
staciami z popularnej bajki „Psi 
Patrol”. W zamian przedszkola-
ki podarowali  strażnikom pięk-
ną laurkę.

Straż gminna z wizytą w przedszkolu
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10 października br. na zielonym placu przy ul. Że-
romskiego  w  Kosakowie  odbył  się  Dzień  latawca. 
Rodzinny piknik wraz z dodatkowymi atrakcjami dla 
najmłodszych zorganizowany został z okazji Świato-
wego Dnia Latawca pod hasłem One Sky One World.
Tego  dnia  na  błękitnym niebie  nad  gminą  poja-

wiły się piękne, wielobarwne latawce. Ten najstarszy, 
a  jednocześnie  najprostszy  konstrukcyjnie  przyrząd 
latający, nieposiadający własnego napędu ma swoich 
wielbicieli nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych pasjo-
natów tego przepięknego hobby. Wśród wielu uczest-
ników pikniku mieliśmy okazję gościć znawców i pa-
sjonatów  latawców:  grupę  A.  team,  BB  Kite  Buggy 
oraz Państwa Mariolę  i  Andrzeja Cembik. Wspaniali 
ludzie,  pełni pasji  i miłości do  latawców wspomogli 
nas swoją obecnością i profesjonalizmem. W trakcie 

2 października br. na deskach sceny Kosakowskie-
go  Centrum  Kultury  wystąpił  młody,  utalentowany 
muzyk Fabrizio Walker – wokalista, kompozytor oraz 
autor tekstów. Tego wieczoru można było odbyć mu-
zyczną podróż do Ameryki Centralnej, a wszystko to 
za  sprawą  tradycyjnych pieśni kostarykańskich, któ-

niedzielnego wydarzenia można było nie tylko wspól-
nie puszczać latawce, ale również skorzystać z dmu-
chanego  placu  zabaw  czy  też  zakupić  lub  wygrać 
latawiec  na  strzelnicy.  Równocześnie  imprezie  to-
warzyszył kreatywny warsztat z tworzenia  latawców, 
gdzie można było stworzyć swój własny kolorowy, la-
tający przyrząd. Wsparciem i poradą techniczną przy 
kreatywnym  namiocie  służył  pan  Ireneusz  Potocki 
(instruktor sekcji modelarskiej w Kosakowskim Cen-
trum Kultury).
Piękna  pogoda,  bezchmurne  niebo  i  wspaniała 

rodzinna  atmosfera  towarzyszyły  zorganizowanemu 
po  raz pierwszy Dniu Latawca w gminie Kosakowo.
Po więcej  zdjęć  z wydarzenia  zapraszamy na naszą 
stronę www.kulturakosakowo.pl. Fot. Stykówka S. To-
maszewska.

re swoje korzenie czerpią m.in. z Afryki,  Jamajki czy 
też Ameryki Południowej. W swojej  twórczości arty-
sta porusza się pomiędzy takimi gatunkami muzycz-
nymi jak soul, jazz, calypso, bolero czy też funk. Tego 
wyjątkowego, sobotniego wieczoru zebrana publicz-
ność  miała  okazję  posłuchać  latynoamerykańskie-
go, gorącego  rytmu, przeplatanego opowiadaniami 
i anegdotami. Luz i otwartość muzyka w kontaktach 
z publicznością sprawił,  iż chłodny,  jesienny wieczór 
zamienił się w ciepły, słoneczny kostarykański klimat.
Fabrizio Walker od 2010 r.  jest również członkiem 

kolektywu muzycznego Infibeat – zespołu inspirują-
cego  się  jazzem,  funkiem  oraz  brzmieniem  karaib-
skim. Muzyczna wizyta w gminie Kosakowo była jed-
ną  z wielu  na  trasie  europejskich występów  artysty 
w tym roku. Po więcej zdjęć z wydarzenia zapraszamy 
na www.kulturakosakowo.pl.

Dzień latawca w gminie Kosakowo

Kostarykańskie rytmy w Kosakowskim Centrum Kultury

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 11/2021 9

16 października odbył się kolejny rajd pieszy w gmi-
nie Kosakowo.  Tegoroczna  edycja pod hasłem  „Zie-
lona Kultura” obejmowała szeroko pojęte zagadnie-
nie  sztuki  przetrwania w  lesie  powszechnie  zwanej 
survivalem.  Dla  przypomnienia,  poprzednie  edycje 
pieszych wędrówek to: „Śladami Kaszub Północnych” 
oraz „ Śladami Gryfa Pomorskiego”.
Dokładnie  o  godz.  10:00  ponad  50-osobowa gru-

pa  piechurów  zebrała  się  pod  Domem  Kaszubskim 
w Dębogórzu, aby następnie wspól-
nie wyruszyć w kierunku leśniczówki, 
gdzie  oczekiwał  już  na  wędrowców 
trener  survivalu  –  były  komandos 
i  pasjonat  leśnych  wędrówek  Karol 
Zmysłowski. W  trakcie  spotkania na 
uczestników  czekały  mini-zadania 
do wykonania oraz spora dawka cie-
kawostek o trudnej sztuce przetrwa-
nia w lesie. Nie zabrakło zatem takich 
tematów  jak:  niezbędnik wędrowca, 
jak przygotować się do leśnej wypra-
wy,  jak wykonać własny kompas czy 
co  zrobić,  aby  w  naturalny  sposób 
ochronić  się  od ukąszenia  insektów. 

Trasa  wędrówki  obejmowała  leśniczówkę  w  Dębo-
górzu,  Zaklęty  Zamek,  Ziemiankę  T.O.W.  Gryf  oraz 
staw w Dębogórzu. Cały rajd zakończył się wspólnym 
pieczeniem  kiełbasek  przy  ognisku,  a  na  każdego 
uczestnika czekały pamiątkowe dyplomy oraz meda-
le. Szczególne podziękowania składamy sołtysowi Dę-
bogórza Józefowi Melzerowi za dostarczenie drewna 
na ognisko.  Jak co  roku w  rajdzie udział wzięli m.in. 
uczniowie i nauczyciele SP w Dębogórzu. Dziękujemy, 

że  tak  licznie  i  chętnie  korzystacie 
z naszej wędrownej oferty.
Celem  rajdu  „Zielona  Kultura” 

był m.in.  survival  –  sztuka przetrwa-
nia  w  lesie,  propagowanie  turystyki 
pieszej  jako  formy  aktywnego  wy-
poczynku,  poznawanie  gminnych 
terenów leśnych, promowanie ekolo-
gicznego stylu życia ze szczególnym 
uwzględnieniem  szacunku  do  fau-
ny i flory lasów. Już dziś zapraszamy 
wszystkich na kolejną edycję piesze-
go rajdu pt. „Przebudzenie Wiosny”.
Po  więcej  zdjęć  zapraszamy  na 

www.kulturakosakowo.pl

Rajd pieszy „Zielona Kultura”
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W sobotni wieczór  18 września 2021  r.  liczna gru-
pa  zaproszonych  gości  przybyła  do  Kosakowskiego 
Centrum Kultury w Pierwoszynie, mając  okazję  do-
świadczyć  uczty  historycznej. Wydarzenie  to  stano-
wiło  kulminacyjny  moment  projektu  Biblioteki  Pu-
blicznej Gminy Kosakowo o nazwie „Polska droga ku 
morzu”, na który złożyło się kilka elementów. Pierw-
szym z nich były dwie wystawy: „Józef Klebba – dzia-
łacz  niepodległościowy  z  Kosakowa”  oraz  „Rewskie 
szkuty – zalążek floty handlowej odrodzonej Polski”; 
podczas  imprezy  miało  miejsce  uroczyste  otwarcie 
obu  ekspozycji.  Pierwszą  odsłonili:  zastępca  wójta 
gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, dyrektor SP w Ko-
sakowie Monika  Pawlicka  oraz  Zygmunt Miszewski, 
lokalny badacz historii; drugą natomiast: sołtys Rewy 
Jacek Hennig, Danuta Narloch – wnuczka Jana Dłu-
giego,  rewskiego armatora, właściciela szkut  „Arvin” 
i „Therese” oraz Eugeniusz Markowc – prawnuk arma-
tora Augustyna Markowc, właściciela „Henrietty”. Ko-
lejną część stanowiła prelekcja dr. Zdzisława Krygera 
ukazująca,  jak kręte były meandry historii polskiego 
dążenia do odzyskania więzi z morzem. Ostatnią był 
niezwykły koncert muzyki patriotycznej w wykonaniu 
Norberta „Smoły” Smolińskiego, w tym jeden utwór 
wykonany z naszym gminnym młodym artystą Miko-
łajem Szwocherem.
Przygotowywania do sobotniego spotkania  trwa-

ły kilka miesięcy. Już z początkiem roku w bibliotece 
zrodziła  się  myśl,  aby  po  długim  czasie  kulturalnej 
posuchy  spowodowanej  pandemią  zorganizować 
wydarzenie, dzięki któremu mieszkańcy mogliby po-
nownie poczuć się członkami wspólnoty. W polskich 
dziejach jest wiele momentów godnych upamiętnia-
nia. Tym razem postanowiliśmy jednak w szczególny 
sposób podkreślić, jak ważna jest lokalna historia, te 
epizody  z  przeszłości  naszej  małej  ojczyzny,  dzięki 

którym również my, mieszkańcy nadmorskiej gminy, 
również możemy uważać się za dziedziców twórców 
polskiej tożsamości narodowej.
Data wydarzenia  została wybrana  nieprzypadko-

wo. 19 września przypada rocznica zakończenia walk 
o  Kępę  Oksywską, miejsce  szczególnie  naznaczone 
krwią polskich żołnierzy. Sobotnie spotkanie, w przed-
dzień tej rocznicy, miało na celu sprowokować do za-
dumy m.in. nad dramatycznymi wydarzeniami wrze-
śnia  1939  r.  Jednak  wokalny  występ  zaproszonego 
artysty dotknął również bolesnych problemów znacz-
nie bliższej nam historii. Wśród obecnych na sali wi-
dzów było wielu z  tych, którzy doskonale pamiętają 
wydarzenia grudnia 1970 r. czy okres stanu wojenne-
go. Świadczyły o  tym okazywane emocje, w tym  łzy 
wzruszenia części z nich.
Na  podkreślenie  zasługuje  pewien  niewidoczny 

aspekt  realizacji  projektu.  Sprawna  organizacja  so-
botniego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby 
nie współpraca  drugiej  gminnej  instytucji  kultury  – 
KCK. Osobne wyrazy wdzięczności należą się również 
radnemu gminy Kosakowo Michałowi Przysieckiemu 
za aktywne włączanie się w proces przygotowań do 
niego. Dziękujemy również  Instytutowi Pamięci Na-
rodowej Oddział w Gdańsku za przekazanie materia-
łów edukacyjnych dla naszych gości.
Zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej 

poświęconej projektowi (http://polskadrogakumorzu.
kosakowo.eu/),  gdzie  znajdą  Państwo  m.in.  relację 
(w postaci zdjęć i filmiku) z wydarzenia a także plan-
sze wystawowe oraz treść prelekcji. 
Zadbaliśmy także o to, aby myśl przewodnia pro-

jektu  wyrażona m.in  w  trakcie  sobotniej  prelekcji, 
nie  umknęła  nikomu  z  zainteresowanych  –  treść 
tego wystąpienia została opublikowana w najnow-
szym  XVII  wydaniu  rocznika  Biblioteki  Publicznej 

Projekt „Polska droga ku morzu”



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 11/2021 11

Czwartkowy wieczór 23 września 2021 r. został zdo-
minowany w naszej bibliotece przez historię. Chociaż 
zaplanowaliśmy  tylko  jedno  spotkanie  przenoszące 
uczestników w czasie,  to właśnie dzięki  samym go-
ściom pozostaliśmy na dłużej w  świecie dziejowych 
wspomnień.
Seniorzy, w czwartkowe popołudnia biorący udział 

w  zajęciach  gimnastyki  umysłu,  tym  razem  zawita-
li  do  kosakowskiej  książnicy.  Panie  dość  kreatywnie 
rozwinęły ideę swojego spotkania i zgodnie poprosiły 
o  zaprezentowanie  przez  dr.  Zdzisława  Krygera wy-
stąpienia pt. „Polska droga ku morzu”, stanowiącego 
element  patriotycznego  wydarzenia  o  tym  samym 
tytule. W trakcie tej prelekcji grupa uczestników za-
częła się z wolna powiększać, oczekując na zasadni-
cze spotkanie wieczoru.
Głównym  gościem  był  bowiem  kmdr  rez.  Seba-

stian  Draga,  mieszkaniec  Dębogórza  zafascynowa-
ny historią walk o Kępę Oksywską w 1939 r. Pan Se-
bastian  w  niezmiernie  ciekawy  sposób  przedstawił 
przebieg  walk  o  Dębogórze,  jednocześnie  podkre-
ślając  ich kluczowe znaczenie dla przebiegu całości 
działań wojsk Lądowej Obrony Wybrzeża na terenie 

22  września  naszą  bibliotekę  odwiedziły  wesołe 
dzieciaczki  z  przedszkola  „Poziomkowo”  z  Mostów. 
Wzięły  one  udział w warsztatach  literacko-plastycz-
nych. Tym samym rozpoczęliśmy cykl spotkań, które 
będziemy prowadzić do 31  sierpnia 2022  roku w  ra-
mach projektu „Przedszkolaki z Poziomkowa”.
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo  im. Augu-

styna  Necla  jest  partnerem  tej  inicjatywy,  a  nasze 
zadanie  polega  na  organizacji  zajęć  dodatkowych 
wspomagających  rozwój  i  edukację  dla  84  dzieci 
przedszkolnych.

dzisiejszej gminy Kosakowo. Temat prelekcji  „Dębo-
górze w ogniu walki we wrześniu 1939 roku. Kluczowy 
punkt polskiego oporu” okazał się bardzo intrygujący, 
ściągając na czwartkowe spotkanie liczne grono mi-
łośników historii (wśród gości znalazł się również syn 
jednego z uczestników tamtych walk). Efektem pre-
lekcji stała się bardzo ciekawa dyskusja, która toczy-
ła się  jeszcze długo po zakończeniu oficjalnej części 
spotkania.

Spotkanie z historią

Projekt „Przedszkolaki z Poziomkowa”

Gminy Kosakowo „Polska Gmina Kosakowo (gmina 
kaszubska)”. Zgodnie z ideą projektu „Polska droga 
ku  morzu”  egzemplarze  rocznika  otrzymali  wszy-

scy  uczestnicy  sobotniego  wydarzenia.  Natomiast 
pozostali chętni mogą go nabyć w siedzibie naszej 
biblioteki.
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Myślicie, że biblioteka to bardzo poważne miejsce, 
gdzie zawsze trzeba być cicho? A może znacie kogoś, 
kto uważa, że czytanie jest nudne? Nic z tych rzeczy! 
W  sobotni wieczór w naszej  kosakowskiej  książnicy 
rozpoczęliśmy  „Noc  Bibliotek”  pod  hasłem  „CZYTA-
NIE WZMACNIA” i wierzcie nam, nie było ani poważ-
nie, ani cicho, ani nudno!
Od  17:00  do  19:00  gościliśmy  dzieci.  Wspólnie 

sprawdzaliśmy,  co  wzmacnia  czytanie.  Okazało  się, 
że dzięki książkom i czytaniu, można wzmacniać wy-
obraźnię, relacje, wiedzę i ciało. Przy okazji poprawiły 

nam się również humory.
O  19:30  do  biblioteki  schodzić  się  zaczęli  dorośli 

i  młodzież.  Miłą  niespodzianką  była  również  wizyta 
delegacji  z  gminy  partnerskiej  Gonneville  la  Mallet 
we Francji. Dzięki Karolowi Detlaffowi, który był  tłu-
maczem,  bariera  językowa  przestała  mieć  znacze-
nie.  Wspólnie  opowiadaliśmy  straszne  historie,  roz-
wiązywaliśmy literackie kalambury i kręciliśmy filmy 
–  oczywiście  o  tym,  co  wzmacnia  czytanie.  Światła 
w bibliotece nie gasły aż do północy.

„Noc Bibliotek” w kosakowskiej książnicy
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Jesień  to  najpiękniejsza  pora  roku.  To  również 
świetny czas na naukę języków obcych. Grupy na róż-
nym poziomie zaawansowania cały czas się powięk-
szają.  Zachęcamy  wszystkich  zainteresowanych  do 
uczestnictwa w zajęciach.
Warto  dokładnie  przeanalizować  harmonogram 

naszych zajęć, znajdą tam Państwo i niezwykle popu-
larne zajęcia z Paulą Dobrowolską, i potyczki brydżowe, 
sportowe oraz rekreacyjne, zajęcia kreatywne, warszta-
ty malarskie, zajęcia z pilatesu tudzież na basenie.
W październiku czekają na seniorów również do-

datkowe atrakcje:  18  listopada od godz.  16.00 razem 

z Kosakowskim Centrum Kultury oraz zapewniający-
mi oprawę muzyczną Jerzym Czuczmanem, Zdzisła-
wem Urlą oraz  Tadeuszem Sierżęgą  zapraszamy na 
Wieczór Angielski – Herbatkę u Królowej, natomiast 
25  listopada  od  godz.  16.00  na Wieczór Kosmiczny 
organizowany  wspólnie  z  kosakowską  biblioteką  – 
udamy się w popularnonaukową wyprawę w poszu-
kiwaniu życia pozaziemskiego, wspólnie z Adamem 
Schröderem szukać będziemy życia na Tytanie, a z dr. 
Karolem Dettlaffem na Enceladusie. Oba wspomnia-
ne wydarzenia odbędą się w rewskiej siedzibie senio-
ralnej. 

Jesienna nuda i stagnacja? U seniorów nic z tych rzeczy!

STRONA SENIORA
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Pomimo kończącego się sezonu Yacht Club Rewa 
nie zwalnia tempa. Bezpłatne zajęcia żeglarskie reali-
zujemy w soboty dla grupy młodszej (7-12 lat – trener 
Maciej  Angielczyk)  oraz w  niedzielę  dla  grupy  star-
szej (powyżej 13 r.ż. – trener Jędrzej Charłampowicz).  
Póki pogoda pozwala i woda nie zamarza, żeglujemy 
na jachtach klasy Optimist  (grupa młodsza) oraz na 
jachtach klas Laser, Europa, 420, 505, PX oraz Puck. 
Dodatkowo dwa  razy w  tygodniu uczniowie  z  1.  i  2. 
„Klasy pod żaglami” ze Szkoły Podstawowej w Dębo-
górzu w ramach zwiększonej liczby zajęć WF uczą się 
i doskonalą swoje umiejętności żeglarskie w naszym 
klubie.
Poza spotkaniami na wodzie Yacht Club Rewa za-

prasza na bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe w sa-
lach gimnastycznych w szkołach w Pogórzu oraz Dę-

bogórzu. Odbywają  się we wtorki  od  16:00 do  18:00 
w  Dębogórzu  (prowadzone  przez  trenera  Macieja 
Angielczyka) oraz w  środy  i piątki  od  16:30 do  18:00 
w Pogórzu (prowadzone przez trenera Jędrzeja Char-
łampowicza). Zapisy i wszelkie informacje pod nume-
rami  telefonów trenerów: Macieja Angielczyka  (607-
769-976) i Jędrzeja Charłampowicza (504-620-100).
W dniu 09.10.2021 w Yacht Clubie Rewa odbyły się 

II Regaty Kapitanów, w których uczestniczyło 21 ka-
pitanów jachtowych oraz kapitanów żeglugi wielkiej. 
Wśród uczestników nie zabrakło legend polskiego że-
glarstwa, m.in.: Zygmunt Choreń („ojciec” żaglowców, 
słynny konstruktor m.in. Daru Młodzieży), Bartłomiej 
Skwarka (kapitan Fryderyka Chopina), Jerzy Rakowicz 
(wielokrotny kapitan Pogorii, Gedanii oraz Fryderyka 
Chopina), Jerzy Idzikowski (niegdyś kapitan Oceanii), 

Krzysztof  Januszewski  (Morska  Służba 
Ratownicza SAR, Zawisza Czarny). Wśród 
uczestników  nie  brakowało  również 
„młodych”  kapitanów  np.  Michał  Rębiś 
(ORP  Iskra),  Ada Osińska  (konstruktorka 
jachtów oraz żagli) czy Kinga Łodoba (te-
goroczna  uczestniczka  Igrzysk  Olimpij-
skich w Tokio w żeglarskiej klasie 49erFX). 
W  większości  załóg  żeglowała  gminna 
młodzież. Pomimo słabego wiatru udało 
się rozegrać trzy wyścigi, po których naj-
lepszą była załoga dowodzona przez Adę 
Osińską, na 2. miejscu znalazła się załoga 
Kuby  Jakubczyka  (kapitana,  himalaisty) 
wspieranego przez Kingę  Łobodę,  nato-
miast na 3. miejscu uplasowała się załoga 
dowodzona przez Michała Rębisia.

Yacht Club Rewa

SPORT

Informujemy, że 
siedziba Straży Gminnej

Kosakowo będzie mieścić się
przez najbliższe miesiące 

w budynku przystani morskiej 
w Mechelinkach 

przy ul. Nadmorskiej 32. 
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W dniach 02-03.10.2021 r. kilka kilometrów za Olsz-
tynem w Pasymiu odbyła się I edycja Pucharu Polski 
w pięcioboju nowoczesnym w kategorii junior młod-
szy  i młodzik. Zawodnicy rywalizowali w 3-boju (pły-
wanie 200 m, strzelanie 10×5, bieg 2 km) oraz w 2-boju 
(pływanie  100 m, bieg  1000 m) w kategorii młodzik 
(50 m pływanie,  600 bieg). W 3-boju  zdecydowanie 
zwyciężył  zawodnik  UKS  Gromik  Gdynia  Krystian 
Trepczyk,  a  w  2-boju  drugie  miejsce  zajął  Maddox 
Chyliński  z  MUKS  Kosakowa,  45.  Tymon  Szymański 
MUKS Kosakowo. W kategorii młodzik 1. miejsce za-

jęła Sophia Wyżlic, 3. miejsce zajął Witek Pobłocki, 4. 
miejsce Lucjan Obrębski, 12. miejsce Julia Obrębska, 
14. miejsce Lena Madelska. Wszyscy zawodnicy repre-
zentują klub MUKS Kosakowo. Szkolenie zawodników 
MUKS Kosakowo jest współfinansowane przez gminę 
Kosakowo. Przyjmujemy zapisy na zajęcia z pływania 
i lekkiej atletyki.
Zajęcia  na  pływalni  w  Kosakowie  odbywają  się 

we  wtorek,  środę,  czwartek,  piątek,  w  godz.  07:00 
-07:45. 
Zapisy: 500183643, 732310221

Sukcesy młodych pięcioboistów z Kosakowa

Udany  sezon  regatowy  w  wykonaniu  juniorskiej 
załogi  żeglarskiej  reprezentującej  Stowarzyszenie 
Port Mechelinki w składzie:  Iga Saj – sterniczka oraz 
Maksymilian Nadolski – załogant/trymer żagli.
Młodzi,  16-letni mieszkańcy naszej gminy kończą 

mijający  sezon  ze  srebrnymi  medalami  Mistrzostw 
Polski Juniorów w żeglarskiej klasie Hobie Cat 16. Po-
nadto w juniorskiej klasyfikacji Pucharu Polski są naj-
wyżej sklasyfikowaną załogą w kraju, którą to pozycję 

zagwarantowali  sobie  jeszcze przed ostatnią  impre-
zą z serii pucharowej. Nie mniej cenne było zdobycie 
przez Igę i Maksa 4. miejsca w seniorskiej klasyfikacji 
Mistrzostwach  Polski.  Powyższe  wyniki  w  połącze-
niu ze stosunkowo krótkim stażem regatowym oby-
dwojga młodych sportowców każą przypuszczać, że 
w przyszłości jeszcze nie raz usłyszymy o ich osiągnię-
ciach w tej najpopularniejszej na świecie, ale i jednej 
z trudniejszych klas katamaranów regatowych.

Młodzi żeglarze z gminy Kosakowo
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Za nami kolejne piłkarskie emocje z udziałem za-
wodników i zawodniczek UKS Lider Dębogórze.
Młodzi piłkarze z rocznika 2008/2009 oraz 2010/2011 

wzięli udział w turnieju piłki nożnej w Żukowie, star-
sza grupa zajęła 5. miejsce, zaś ich młodsi koledzy za-
kończyli zmagania na 4. pozycji. Wszyscy uczestnicy 
z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem walczy-
li  w  każdym meczu,  dzięki  czemu  mogliśmy  oglą-
dać wiele ciekawych sytuacji pod bramką rywali. Na 
uwagę zasługuje fakt otrzymania tytułu najlepszego 
bramkarza turnieju dla naszego zawodnika z roczni-
ka 2009, Bartka Gierszewskiego.
Piłkarze  z  rocznika  2011  rozegrali  również  swój 

kolejny  turniej  ligowy, w którym odnieśli dwa zwy-
cięstwa, a jedno zakończone efektownym wynikiem 
9-1.  Ponadto  trzech  naszych  zawodników  Mateusz 
Rekieć, Dawid Marczak  i Bartłomiej Burmer bierze 
udział  Akademii  Treningu  Mistrzowskiego,  gdzie 
przeprowadzane  są  uzupełniające,  indywidualne 
treningi  rozwijające  grę  w  piłkę  nożną  młodego 
adepta.
Najstarsza grupa,  zespół  seniorów UKS Lider Dę-

bogórze  z  powodzeniem  walczy  o  ligowe  punkty 
w serii B. Po dziewięciu dotychczasowych kolejkach 
zespół seniorski jak najbardziej zasłużenie plasuje się 
w czubie tabeli.
Dotychczasowe wyniki  (po V kolejce)  jedenastki  se-
niorskiej:
UKS Lider Dębogórze – Norda Karwia 9:2 

Ajax Leśniewo – UKS Lider Dębogórze 4:2
UKS Lider Dębogórze – Arka Prusewo 1:1
UKS Lider Dębogórze – Kaszuby Połchowo 2:2
Puma Darzlubie – UKS Lider Dębogórze 2:5
Najmłodsza grupa „Lider KIDS” w rozgrywkach nie 

bierze jeszcze udziału, ale jak najbardziej bawi się wy-
śmienicie również w piłkę nożną poprzez gry i zaba-
wy dla najmłodszych. Bazą tej grupy jest boisko szkol-
ne i hala sportowa SP w Dębogórzu.
Od czasu do czasu trenerzy juniorów i seniorów ro-

bią wspólne zajęcia treningowe. Lider to mała sporto-
wa rodzina i takie treningi to przede wszystkim inte-
gracja klubowa, jak również dobra lekcja dla młodych 
adeptów UKS Lidera Dębogórze. Zapraszamy do nas. 
każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
Rozkład jazdy treningów:
• Lider Kids 3-5latki, hala sportowa SP Dębogórze, 

godz. 17:00, każdy piątek;
• Piłka Nożna – roczniki 2010/2012, boisko Dębogó-

rze, godz. 17:00, każdy wtorek, czwartek i piątek;
• Piłka nożna – roczniki 2008/2009, boisko Orlik Ko-

sakowo, godz. 18:30, każdy wtorek i czwartek;
• Piłka nożna – seniorzy (od 15. roku życia), boisko 

Orlik Mosty, godz. 18:15, każdy wtorek i piątek;
• Siatkówka – juniorska, hala sportowa SP Dębogó-

rze, godz. 17:00, każdy poniedziałek i środa.
Aby dołączyć do UKS Lider należy zadzwonić pod 

numer 888 095 035 lub po prostu pojawić się na za-
jęciach.

Piłka nożna naszą pasją UKS Lider Dębogórze

Zaledwie kilka tygodni temu zawodnik Stowarzy-
szenia  Port  Mechelinki  został  Międzywojewódzkim 
Mistrzem  Młodzików  i  ponownie  odniósł  ogromny 
sukces – stanął na najwyższym stopniu podium. Ser-
decznie gratulujemy Maksowi Stańko uzyskania tytu-
łu Mistrza Pomorza 2021 oraz wszystkim zawodnikom 
Stowarzyszenia Port Mechelinki osiągnięcia wysokich 
wyników w ostatnich zmaganiach w tym sezonie.

Stowarzyszenie  
Port Mechelinki
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15 i 17 września br. w Pucku, po raz ostatni w tym 
sezonie  rozegrano  Mistrzostwa  Powiatu  w  Lekkiej 
Atletyce w kategoriach U-11, U-13 i U-15. Pierwszy dzień 
zawodów  dla  grupy młodszej  rozegrano  w  pełnym 
słońcu  i  komfortowym  ciepełku.  Kategoria  starsza 
startująca dwa dni później musiała mierzyć się z zim-
nem i na szczęście obyło się bez deszczu, a tempera-
turę musiały podnosić emocje  i solidna rozgrzewka. 
Gminę Kosakowo  –  jak  zawsze  –  licznie  reprezento-
wali  lekkoatleci  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Pogórzu: 
44-osobowa ekipa młodych  sportowców  (U-11, U-13) 
i  22  -osobowa  reprezentacja U-15. Obie drużyny po-
stawiły  sobie  jasne cele  –  zdobyć  jak najwięcej me-
dali w powiatowej rywalizacji na ostatnich zawodach 
w  sezonie  2021.  Po  kilkugodzinnych  zmaganiach 
sportowych  w  konkurencjach  biegowych,  skokach 
i  rzutach nastąpiło uroczyste zakończenie z wręcze-
niem  medali  i  wyłonieniem  najlepszych  zespołów 
w klasyfikacji medalowej.
W kategorii U-11 i U-13 na najwyższym stopniu po-

dium stanęli: Nadia Kłosin (600 m), Jan Iwoła (60 m), 
Marta  Leoniak  (skok w  dal  4.44  Pb),  Helena  Fabisz 
(300 m. 50.4 s Pb), Klimek Julian (60 m), Kamin Zu-
zanna (60 m.), Mateusz Rekieć i Szymon Dzirba (300 
m),  Jakub  Haraj  (p.pal).  Nieco  niżej,  ze  srebrem  na 
szyi  uplasowali  się:  Jaskulska Karolina  (300 m),  Szy-
mon Dzirba (60 m), Julia Jasińska (60 i 300 m), Julian 
Klimek  (300 m), Maja  Łuczka  (600 m).  Z brązowym 
medalem wrócili do domu: Zuzanna Kamin i  Marian-
na Chabowska  (300 m), Kaja Dynek  (600 m),  Julian 
Dąbkowski (60 m), Jan Iwoła (300 m), Natalia Magrian 
(skok w dal). 
Łącznie w obu kategoriach reprezentacja Pogórza 

zdobyła 18 medali, co dało jej zdecydowanie pierwsze 
miejsce w klasyfikacji medalowej (nieoficjalny rekord 
co do ilości zdobytych medali na jednych zawodach). 
Dla porównania wszystkie pozostałe zespoły zdobyły 
łącznie 12 medali.
W  kategorii  U-15  w  dniu  17  września  tytuły  mi-

strzów i złote medale wywalczyli: Klara Iwoła (100 m 
-13,5 s. Pb i  300 m -45,6 s Pb), Iga Kłosińska (600 m), 
Krystian Piotrowski (600 m -1,34,8 s Pb), Karol Rojek 
(oszczep),  Jakub  Przyborowski  (kula).  Wicemistrzo-
stwo zdobyli:  Julia Kohnke  (kula  i oszczep), Karolina 
Kontna (oszczep), Iga Kłosińska (100 m), Amelia Hirsz 
(300 m, w dal 438 cm Pb), Brązowy medal przypadł 
w udziale Jakubowi Przyborowskiemu (oszczep). 
Łącznie  w  tej  kategorii  zawodniczki  i  zawodnicy 

z Pogórza zdobyli 12 medali i, tak jak ich młodsze ko-
leżanki  i  koledzy,  wrócili  z  pucharem  dla  zwycięzcy 
drużynowego w klasyfikacji medalowej.

Ambitny plan został osiągnięty. „Zdobyliśmy grad 
medali  w  konkurencjach  indywidualnych  i  prymat 
drużynowy  w  powiecie  puckim  w  obu  kategoriach 
wiekowych w lekkiej atletyce w sezonie 2021. Ten na 
pozór  łatwy  sukces  jest  okupiony wieloletnią,  syste-
matyczną,  celową  i  często ciężką pracą  treningową. 
Cieszy mnie również duże zaangażowanie i dobry wy-
stęp dzieci z grupy naborowej,  zaczynających swoją 
przygodę  z  lekkoatletyką.  Starsi  zawodnicy  uzyskali 
również kilka wartościowych wyników, będących ich 
rekordami życiowymi (Pb) wpisując się jednocześnie 
na wysokie miejsca w rankingu krajowym.
Do  pełnego  szczęścia  brakuje  nam  tylko  gmin-

nego stadionu lekkoatletycznego, który umożliwiłby 
pełen rozwój predyspozycji i talentów na profesjonal-
nym poziomie  oraz  byłby wespół  z  pływalnią  i  halą 
mekką  sportową  dla  aktywnej  części mieszkańców 
gminy Kosakowo.
Mądrość włodarzy gminy i ich dotychczasowe pro

-sportowe działania pozwalają wierzyć,  że marzenia 
się spełniają” – mówi trenar Wojciech Niemkiewicz.
Gratulujemy!

Medale na Mistrzostwach Powiatu Puckiego w Lekkiej Atletyce
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Już od pierwszego tygodnia października sportowe 
zmagania  rozpoczęli  przełajowcy. W  sezonie  letnim 
ścigają się na bieżniach stadionów lekkoatletycznych, 
a jesienią kształtują charakter w trudnych warunkach 
terenowych i często niesprzyjającej pogodzie. 
05.10.2021 roku w Pucku w okolicach parku i plaży 

odbyły się coroczne Mistrzostwa Powiatu Szkół Pod-
stawowych w  Biegach  Przełajowych.  Ta  bardzo  po-
pularna  impreza  zgromadziła  na  starcie  ponad  350 
młodych sportowców z 12 szkół startujących w 5-ciu 
kategoriach wiekowych (2011, 2010, 2009, 2008, 2007) 
na dystansie 900 i 1100 metrów. Regulamin zawodów 
przewidywał klasyfikację indywidualną i zespołową. 
Zawody  w  najmłodszej  kategorii  (2011)  niespo-

dziewanie  otworzyła  Zuzanna  Kamin,  zdobywając 
komplet  punktów  i  złoty  medal.  Kolejni  zawodnicy 
dokładali swoje cegiełki do ostatecznego sukcesu re-
prezentacji.
• 2011 chł. Mateusz Rekieć – II miejsce, Jan Iwoła – III 
miejsce
• 2010 dz. Maja Łuczka – I miejsce, Natalia Kułakowska 
– III miejsce
• 2010 chł. Igor Czajkowski – II miejsce, Szymon Dzirba 
III miejsce
•  2009  dz.  Nadia  Kłosin  –  I  miejsce,  Kaja  Dynek  III 
miejsce
• 2009 chł. Tymon Steinke – II miejsce
• 2008 dz. Karina Łapka – I miejsce, Julia Banaszak – II 
miejsce  i Klara  Iwoła  III miejsce  (całe podium zajęły 
pogórzanki)
• 2008 chł. Damian Wyżlic – III miejsce
• 2007 dz. Iga Kłosińska – II miejsce
• 2007 chł. Krystian Piotrowski – I miejsce
Łącznie zawodnicy Szkoły Podstawowej w Pogórzu 

zdobyli tytuł mistrza powiatu z dorobkiem 586 punktów 
(rekord!), pokonując 11 zespołów w tym Szkołę Podsta-

wową nr 1 w Pucku (411 pkt – 2. miejsce) i Szkołę Podsta-
wową w Żelistrzewie (344 pkt – 3. miejsce).
Kolejny sportowy sprawdzian na szczeblu powia-

tu  to  zakończone  potrójnym  sukcesem  Powiatowe 
Igrzyska w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Re-
prezentanci SP w Pogórzu aż trzykrotnie triumfowali 
w sztafecie 6 x 600 i 6 x 900 metrów, zdobywając ty-
tuły Mistrza Powiatu w kategorii U-13 i U-15 dziewcząt 
oraz U-13 chłopców.
Już  tydzień  później  stanęli  w  szranki  z  czołówką 

województwa pomorskiego w Finałach Igrzysk Woje-
wódzkich w Człuchowie. Wymagająca trasa z liczny-
mi podbiegami, typowo jesienna, deszczowa pogoda 
oraz  dobrze  przygotowani  rywale  reprezentujący  21 
powiatów  i miast na prawach powiatu stanowili nie 
lada wyzwanie w walce o czołowe lokaty. Lekkoatlet-
ki  reprezentujące szkołę w Pogórzu, gminę Kosako-
wo oraz powiat pucki z numerem 15 na piersiach już 
od pierwszej  zmiany sygnalizowały  sportowy apetyt 
na sukces. W kategorii młodszej dziewcząt świetnie 
biegnąca na pierwszej zmianie Maja Łuczka wypro-
wadziła sztafetę na 2 miejsce, a jej klubowe koleżanki 
(Julia Jasińska, Kaja Dynek, Natalia Kułakowska, He-
lena Fabisz)  utrzymały wysoką pozycję,  a dobrze fi-
niszująca na ostatniej  zmianie Nadia Kłosin nie do-
goniła prowadzącej reprezentantki Szkoły Sportowej 
w Gdańsku, ale też nie pozwoliła ostro napierającym 
rywalkom  odebrać  sobie  tytułu Wicemistrza Woje-
wództwa Pomorskiego – 2021. 
W kategorii U-15 dziewcząt początek biegu prze-

biegał  pod  dyktando  dziewcząt  z  Gdańska,  Kartuz, 
Redy,  Lęborka  i  Bytowa,  Pogórze  zameldowało  się 
w strefie zmian jako piąte z wyraźną stratą do lidera 
(ok. 130 m). Po przekazaniu pałeczki przez Igę Kłosiń-
ską, Julia Banaszak miała za zadanie zmniejszyć prze-
wagę,  by  biegnąca  na  trzeciej  zmianie  Alicja Mach 

mogła  złapać  kontakt  z  rywalem.  Julka 
sprawiła  dużą  niespodziankę,  przekazując 
pałeczkę  już  jako druga, a Ala, mocno pra-
cująca  na  trasie  kilometrowego  dystansu 
wbiegła w strefę zmian na pierwszej pozycji 
z 40-metrową przewagą. Kolejne zmiany to 
już popis zawodniczek z Pogórza: długono-
giej  Matyldy  Ostaszewskiej,  szybkiej  Klary 
Iwoły  i  czołowej  średniaczki w Polsce Kari-
ny  Łapki,  które  konsekwentnie  zwiększały 
przewagę na pozycji lidera. Dziewczyny po-
dobnie jak w roku ubiegłym (w młodszej ka-
tegorii) zdobyły tytuł Mistrza Województwa 
Pomorskiego w Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych  2021  i  awansowały  do Mistrzostw 
Polski,  które  odbędą  się  już  25-26.10.2021 
w Olecku.
Gratulujemy!

Awans do Mistrzostw Polski w  biegach przełajowych
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W listopadzie jeszcze przed przerwą zimową piłka-
rze V-ligowego Sztormu Kosakowo rozegrają 4 spo-
tkania, w tym 2 przy Złotych Piaskach w Kosakowie:
• XIV – 6.11. (11.00) – Sztorm Kosakowo – SPK Kamionka 
Sopot,

• XV – 13.11. (13.00) – AS Kolbudy – Sztorm Kosakowo,
• XVI – 20.11.  (11.00) – Sztorm Kosakowo – GTS Mokry 
Dwór,
• XVII – 27.11. (14.00) – Zenit Łęczyce – Sztorm Kosako-
wo.

Rozgrywki ligowe Sztormu Kosakowo

23  września  2021  r. 
w  szwedzkim  Halmstad 
zawodnik  reprezentujący 
gminę Kosakowo Marek Ja-
roniec brał udział w Mistrzo-
stwach  Świata  w  Trójboju 
Siłowym Klasycznym.
Był to pierwszy start Pana 

Marka na arenie międzyna-
rodowej  i  od  razu  z  bardzo 
dużym  sukcesem:  w  kate-
gorii weteranów – Masters 2 
do 74 kg  (50-59  lat) wywal-
czył brązowy medal w tota-
lu i mały srebrny za przysiad, 
(dodajmy, że był to przysiad 
z  obciążeniem  200  kg) wy-
ciskanie leżąc 105 kg (wynik 

Na  II  Otwartych  Międzynarodowych  Mistrzo-
stwach Polski w Surfcastingu w wędkarstwie plażo-
wym we Władysławowie w dniach 23-26 września br. 
gminę  Kosakowo  reprezentowała  drużyna  „Gmina 
Kosakowo Team”.
Po  otwarciu  zawodów  i  rozlosowaniu  stanowisk  

zawodnicy  wybrali  się  na  plażę we Władysławowie. 
Pierwsza  tura  zawodów  była  bardzo  ciężka  –  silny 
południowo-zachodni  wiatr  sięgający  w  porywach 
100  km/h  bardzo  utrudniał  łowienie.  Pierwsza  tura 
została  przerwana  około  godziny  22:00,  gdyż  kon-
tynuacja  łowów  zagrażała  utratą  sprzętu  i  zdrowia. 
Nasi reprezentanci nie poddali się i złowili 2 ryby na 
różnych  sektorach,  co  dało  im  tego  dnia  1. miejsce 
drużynowo  i 3. miejsce  indywidualnie oraz wygraną 
w danym sektorze. Tego dnia udało się też naszemu 
reprezentantowi Michałowi Jaskulskiemu złowić naj-
większą rybę Mistrzostw Polski – flądrę mierzącą 39.9 
cm. Druga tura została odwołana z powodu złej po-
gody, natomiast trzecia tura nie poszła już tak dobrze 
naszej  drużynie  –  jeden  z  naszych  reprezentantów 
zdołał dołowić jedną flądrę.

pewnie byłby jeszcze lepszy, gdyby 
nie  drobne  problemy  z  barkiem) 
i 210 kg w martwym ciągu.
Marek  Jaroniec  został  brązo-

wym medalistą Mistrzostw Świata 
z  wynikiem  515  kg  (200+105+210). 
poprawiając przy okazji rekord Pol-
ski w  tej grupie wiekowej w mar-
twym  ciągu  dwukrotnie  207,5  kg 
i 210 kg.
Marek  Jaroniec  otrzymał  rów-

nież Nagrodę Wójta Gminy Kosa-
kowo w wysokości 2 000 zł za wy-
sokie osiągnięcia sportowe, dzięki 
której m.in. udział w zawodach był 
możliwy.
Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów sportowych.

Ostatecznie  drużyna  „Gmina  Kosakowo  Team” 
w skądzie: Błażej Miler i Michał Jaskulski zdobyła na-
grodę za 1. miejsce w złowieniu największej ryby Mi-
strzostw Polski w Surfcastingu, 6. miejsce drużynowo 
i statuetkę za zwycięstwo sektora na łowisku Ostrowo.
Gratulujemy  naszej  drużynie  i  życzymy  dalszych 

owocnych łowów.

Marek Jaroniec brązowym medalistą Mistrzostw Świata

II Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Surfcastingu
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W  sobotę  16  października  odbył  się  turniej  rocz-
nika  2013  pod  patronatem  wójta  gminy  Kosakowo 
– Kosakowo Cup 2021. Przy Złotych Piaskach gościły 
takie  zespoły  jak: Gwardia Koszalin,  Jaguar Gdańsk, 
AP Dąbrowa Gdynia, LZS Dra-
gon Bojano, AP Jedynka Reda 
i Sztorm Kosakowo, który jako 
gospodarz wystawił 3 zespoły.
Na  zakończenie  wszyscy 

uczestnicy  otrzymali  pamiąt-
kowe medale, a puchary wrę-
czał dyrektor spółki Kosakowo 
Sport Dariusz Schwarz.
GKS  Sztorm  Kosakowo 

pragnie  podziękować  za  po-

Już niebawem młodsze roczniki Sztormu Kosako-
wo rozpoczną swoje zajęcia w halach sportowych.
9  października  rocznik  2013  z  trenerem  Rafałem 

Konkolem rozegrał w Starzynie turniej ligowy PZPN. 
Obok  gospodarzy  w  turnieju  uczestniczyły  zespoły: 
AP  Jedynki Reda, PKS  Jastarni  i  Stolemu Gniewino. 
Dzień później  kolejna grupa  z  tego  samego  roczni-
ka rozegrała II kolejkę turnieju w Gdyni. Sztorm pod 
okiem trenera Adriana Niewiadomskiego mierzył się 

moc w organizacji partnerom i sponsorom turnieju: 
gminie Kosakowo, firmie Noxon, Gminnemu Ośrod-
kowi  Pomocy  Społecznej w Kosakowie  i  Referatowi 
ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kosakowie.

z drużynami: SI Arki Gdynia, SKS AP Bałtyku Gdynia, 
Salosu Rumia, UKS Dragona Bojano  i  Pomorzanina 
Gdynia.
3 października w Gdyni odbywał się Turniej Skrza-

tów (J-G1) z  rocznika 2015. W zawodach brały udział 
drużyny: Arki Gdynia, Gdyńskiej AP Dąbrowa, Salosu 
Rumia, Pomorzanina Gdynia oraz Sztormu  I  i Sztor-
mu II Kosakowo.

Kosakowo CUP 2021

Ostatnie treningi i turnieje sztormowców na świeżym powietrzu

Po 10 kolejkach w V lidze Sztorm z 4 zwycięstwami, 
3 remisami i 3 porażkami plasuje się w górnej połowie 
tabeli.  Rewelacją  rozgrywek  są  B-Klasowe  rezerwy 
Sztormu, które po 9 kolejkach są na 1. miejscu (6 wy-
granych, 1 remis i 1 porażka).

Swoje  rozgrywki  ligowe  prowadzą  też  roczniki 
2008 (J-C2), 2009 (J-D1), 2010 (J-D2). Najwyżej w tabe-
li – na 3. miejscu,  tuż za AP Bałtykiem Gdynia  i Sto-
lemem Gniewino  –  jest  rocznik  2008  (5 wygranych, 
1 remis i 1 porażka).
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Z ŻYCIA SOŁECTW

Sołectwo  Dębogórze  wraz  Instytutem  Pamięci 
Narodowej  serdecznie  zaprasza  wszystkich  miesz-
kańców  gminy  Kosakowo  na  wspólną  Wieczornicę 
z  okazji  Święta Niepodległości,  by wspólnie  święto-
wać  ten  ważny  dla  Polski  dzień.  11  listopada,  godz. 
17:00 w Domu Kaszubskim w Dębogórzu.
Sołectwo Dębogórze wraz z Kołem Seniorów gmi-

ny Kosakowo organizuje wspólną zabawę andrzejko-
wą dnia 27 listopada przy orkiestrze na żywo w Domu 
Kaszubskim  w  Dębogórzu.  Zapisy  przyjmuje  sołtys 
Dębogórza  do  17  listopada  i  udziela  szczegółowych 
informacji, tel. 664 185 581.
We wrześniu w sołectwie Dębogórze zostały wyko-

nane następujące prace konserwacyjne: uzupełniono 
brakujące listwy przy ławkach na sołeckim placu za-
baw i wokół stawu, oczyszczono i pomalowano listwy 

08.10.2021 r w pensjonacie „Rewa” odbyło się spo-
tkanie  hodowców  gołębi  pocztowych  sekcji  Kosa-
kowo PZHGP, które swoją obecnością zaszczycili za-
proszeni  wójt  gminy  Kosakowo Marcin  Majek  wraz 
z  zastępcą  Marcinem  Kopitzkim.  Spotkanie  to  było 
jednocześnie  zakończeniem  i  podsumowaniem  te-
gorocznego  sezonu  zawodów  lotów  gołębi  poczto-
wych, na którym zostały wręczone nagrody wyróżnia-
jącym  się  hodowcom. W kategorii  gołębi  dorosłych 
klasyfikacja przedstawiała się następująco:
–  1. miejsce: Mieczysław Pienczke z Mechelinek
–  2.  miejsce:  Jerzy  Olszewski  i  Krzysztof  Kwarciak 
z Rewy.

przy  ławkach.  Sołtys  sołectwa  Dębogórza  dziękuje 
wszystkim zaangażowanym w prace na  rzecz  sołec-
twa. Czas prac konserwatorskich umilił przygotowany 
dla wszystkich poczęstunek w świetlicy sołeckiej.

W kategorii gołębi młodych klasyfikacja była na-
stępująca:
–  1. miejsce: Jerzy Olszewski z Rewy
–  2. miejsce: Mieczysław Pienczke z Mechelinek
–  3. miejsce: Krzysztof Kwarciak z Rewy.
Serdecznie gratulujemy  i życzymy kolejnych suk-

cesów.
Pamiątkowe wyróżnienie z rąk prezesa sekcji Ko-

sakowo  PZHGP Macieja Włudzika  odebrali  również 
obecni na spotkaniu Wójtowie w dowód wdzięczno-
ści za wspieranie działań sekcji Kosakowo Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Sołectwo Dębogórze

Sołectwo Rewa

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Jednym z zadań, które będzie realizowane przez 
szkoły gminy Kosakowo  jest kompleksowe wspar-
cie uczniów w powrocie do  szkół po okresie pan-
demii.
 Jednym z elementów takiego wsparcia będzie za-

pewnienie uczniom pomocy w nauce w formie zajęć 
wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiado-
mości  i  umiejętności  z  wybranych  obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z  zakresu kształcenia ogólnego. 
Dodatkowe  zajęcia  wspomagające  będą  organizo-

wane dla uczniów klas IV- VIII, potrzebujących wspar-
cia w nauce. Gmina pozyskała na ten cel środki finan-
sowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
na 2021 r. Dodatkowo gmina przeznacza dla każdego 
oddziału  klas  VIII  3  godziny  zajęć  tygodniowo  reali-
zowanych w formie fakultetów. Zajęcia fakultatywne 
z  przedmiotów obowiązkowych  zawartych w  ramo-
wym programie nauczania finansowane są z budże-
tu gminy Kosakowo,  celem pomocy w przygotowa-
niu uczniów do egzaminu.

Wsparcie dla uczniów
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19  września  minęła  82. 
rocznica  zakończenia  walk 
w  obronie  Kępy  Oksywskiej. 
W związku z tym wydarzeniem 
reprezentacja  naszej  szko-
ły  uczestniczyła  w  uroczystej 
mszy polowej oraz apelu pole-
głych w Mostach.
Ponadto,  20  września 

uczniowie  klas  I-VIII  wzięli 
udział,  w  ramach  święta  pa-
trona szkoły, w grze terenowej 
pt.  „Obrona Kępy Oksywskiej”. 

Z inicjatywy Katarzyny Talkowskiej oraz Anny Fran-
kowskiej naszą szkołę odwiedzili artyści hip-hopowi, 
tworzący skład Rymcerze (Bęsiu i DJ Yonas).
Są oni twórcami ogólnopolskiej kampanii przeciw-

działania uzależnieniom i przyczynom przestępczości 
„Nie Zmarnuj Swojego Życia”. Ambasadorami projek-
tu  są  znane osoby  ze  świata kultury  i    sportu m.in.: 

Gracze mieli za zadanie odna-
leźć siedem punktów na tere-
nie  Dębogórza.  Przy  każdym 
punkcie  wykonywali  zadanie, 
które wymagało od nich wyka-
zania się sprytem, wiedzą oraz 
sprawnością.  Wszystkie  klasy 
ukończyły grę, która umożliwi-
ła nie tylko poszerzenie wiedzy 
o  patronach  szkoły,  ale  także 
dostarczyła  sporo  uśmiechu 
i  była  jednocześnie  świetną 
formą integracji.

Jerzy Dudek, Maciej Musiał, Tomasz Adamek, Marcin 
Kwaśny. 
„Współczesna młodzież  jest  pogubiona.  Jeśli  nie 

mają właściwych autorytetów i zasad moralnych, jeśli 
nie znają swojej wartości i nie dostrzegają swoich sil-
nych stron, mogą zmarnować swój potencjał i talent. 
Pod wpływem  złego  towarzystwa,  buntu młodzi  są 
skłonni sięgać po używki takie jak papierosy, alkohol, 
narkotyki, „dopalacze” – to może ich nieodwracalnie 
zniszczyć. My im mówimy: Nie Zmarnuj Swojego Ży-
cia!  Nie  zmarnuj  czasu,  talentów,  relacji.  Żyj  warto-
ściami. Bądź sobą. Rozwijaj się. Myśl o przyszłości.
Bądź kreatywny. Ryzykuj” – mówią Rymcerze.
Podczas  spotkania  z  młodzieżą  raperzy  podzie-

lili  się  swoim  doświadczeniem  życiowym  oraz  wal-
ką  z nałogami. Przekazali  treści profilaktyczne  i po-
zytywny  komunikat  „bez  zadęcia  i  patosu”  również 
w  swoich hip-hopowych kawałkach. Nasi uczniowie 
również mogli  pokazać  swój  talent  podczas  wystę-
pów wokalnych.
To  był  dla  wszystkich  bardzo  wartościowy  czas, 

który wielu skłonił do przemyśleń i refleksji na temat 
swojego życia.

Święto patrona szkoły

RYMcerze

W poniedziałek, 27 września br. wzo-
rem lat ubiegłych nasza szkoła włączy-
ła  się w  akcję  „Sprzątanie  świata”.  Ce-
lem akcji jest budowanie świadomości 
ekologicznej,  nauka  segregacji  śmieci, 
kształtowanie nawyków ekologicznych 
oraz działanie na rzecz ochrony środo-
wiska. Tego dnia uczniowie wraz z na-

uczycielami  udali  się  w  teren.  Wypo-
sażeni  w  worki  i  rękawiczki  ruszyli  do 
walki o czystą przestrzeń wokół szkoły. 
Wszyscy  pracowali  solidnie  i  z  zapa-
łem, mając świadomość, że chcą dbać 
o  swoją przyszłość przez  troskę o  stan 
środowiska. Akcja jest dowodem na to, 
że lubimy wspólnie działać.

Sprzątanie świata

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
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To  już  drugi  rok  kiedy  dzieci  z  gminy  Kosakowo 
zdobywają  wiedzę  oraz  umiejętności  żeglarskie  na 
zajęciach z WF w 1. oraz 2. klasie SP 
w Dębogórzu.
Zajęcia w obu klasach odbywają 

się pod okiem trenera Macieja An-
gielczyka  i  są  podzielone  na  dwa 
etapy:  zdobywanie  wiedzy  prak-
tycznej  w  Yacht  Club  Rewa  oraz 
zdobywanie  wiedzy  teoretycznej 
na  zajęciach  stacjonarnych  w  na-
szej szkole.
Początek  szkolenia  praktyczne-

go  w  klasie  pierwszej  zaczyna  się 
od żeglowania na klasie Puck, gdzie 
dzieci uczą się m.in. współdziałania 
w załodze, sterowania, pracy żagla-
mi, taklowania oraz roztaklowywa-
nia  łodzi  (szykowanie  łodzi  do  że-
glowania  oraz  jej  „rozkładanie”  po 
treningu).

Wrzesień  był  miesiącem  świadomości  chorób 
nowotworowych  dzieci  i młodzieży. W  ramach  soli-
darności z chorymi dziećmi cała nasza szkolna spo-
łeczność wzięła udział w ogólnopolskiej akcji charyta-
tywnej ,,Dzień Piżamy – obudź w sobie Anioła”.
Dlaczego piżama? To standardowe ubranie cho-

rych dzieci. Dzień Piżamy to przede wszystkim dzień 
zwrócenia  uwagi  na  zdrowie  i  empatię.  W  piątek, 
24 września cała nasza szkolna brać starała się pod-
nieść na duchu tych, którzy walczą z chorobą nowo-
tworową.

Drugoklasiści dzięki swojej pilności w poprzedniej 
klasie  doskonalą  już  swoje umiejętności  samodziel-

nego  żeglowania  na  jednoosobo-
wych żaglówkach klasy Optymist.
Podczas  zajęć  teoretycznych 

w obu klasach dzieci poznają i do-
skonalą  m.in.  budowę  łodzi,  wę-
zły  żeglarskie,  podstawy  teorii 
żeglowania,  zasady  żeglowania, 
podstawy  locji.  Dzięki  zastoso-
waniu  narzędzi  multimedialnych 
oraz przyborów żeglarskich zajęcia 
przebiegają z dużym zainteresowa-
niem dzieci.
Uczestnictwo  w  zajęciach  że-

glarskich w „Klasach pod Żaglami” 
daje  dzieciom  dużą  satysfakcję, 
dzięki  czemu  podczas  lekcji  wy-
kazują  się  dużą  aktywnością,  co 
w efekcie daje bardzo dobre rezul-
taty w ich żeglarskim rozwoju.

4 października do naszej szkoły przyjechało mobil-
ne planetarium. Przez kilka dni uczniowie SP w Ko-
sakowie mieli możliwość podziwiania kosmosu i po-
szerzenia wiedzy o otaczającym nas Wszechświecie. 
Wszyscy uczniowie podczas prelekcji mogli zobaczyć 
układ  gwiazd  niewidocznych  gołym  okiem,  konfi-
gurację  planet,  układ  gwiazdozbiorów,  fazy  Księży-
ca  i zaćmienia. Planetarium to unikatowe narzędzie 
dydaktyczne,  które w  przystępny  sposób  zapoznaje 
uczniów  ze  zjawiskami  astronomicznymi  i  geogra-
ficznymi zachodzącymi na niebie. Dziękujemy Radzie 
Rodziców za  cenną  inicjatywę  i  sfinansowanie  tego 
projektu.

„Klasa pod Żaglami” w Szkole Podstawowej w Dębogórzu

Poznajemy Wszechświat

Dzielimy się Empatią

Szkoła Podstawowa w Kosakowie
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Jeśli działamy z pasją, sukces jest na wyciągnięcie 
ręki. Tak pracuje właśnie Bianka Chylińska, uczennica 
klasy 3A z SP w Kosakowie. Bianka od 4  lat  trenuje 
gimnastykę  artystyczną  w  Stowarzyszeniu  Gimna-
styki  Artystycznej  Gdynia.  Aktualnie  trenuje  układ 
taneczny z obręczą, skakanką oraz piłką. Dotychczas 
kilkakrotnie zdobywała podium na krajowych zawo-
dach.
W dniach 17-19 września wzięła udział w Międzyna-

rodowym Turnieju Gdynia Baltic  Rhythmic Gymna-
stics Junior Cup 2021. W kategorii wielobój  tj. układ 
taneczny oraz z obręczą zajęła 5. miejsce, natomiast 
w indywidualnym układzie z obręczą 3. miejsce.
26  września  br.  w  Międzywojewódzkich  Mistrzo-

stwach  Młodziczek  Gryfino  2021  zajęła  1.  miejsce 
w układzie zbiorowym i 2. miejsce w układzie z obrę-
czą. Trzykrotną medalistką jest uczennica naszej szko-
ły z klasy 2B Sophia Wyżylic. W  dniach 18-19 września 
Sophia wzięła udział w Biathlonie Letnim Wojewódz-
twa Pomorskiego w kilku kategoriach i zdobyła 3 zło-
te medale.

Drużyna  trzecioklasistów  w  składzie:  Milena Wychocka,  Igor  Kreft, 
Dominik Kulczyński i Robert Stężała wzięła udział w XXIII Powiatowych 

Igrzyskach  Dzieci  w  Szachach  dru-
żynowych  w  Pucku.  Byli  najmłodszą 
drużyną, która po raz pierwszy uczest-
niczyła w takim turnieju. Szachiści po-
konali wiele drużyn, a dzięki zdobytym 
punktom uplasowali  się na 3. pozycji. 
Gratulujemy.

Jesteśmy dumni  z  osiągnięć Bianki  i  Sophii,  ser-
decznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Sukcesy naszych uczniów

Sukces szachistów

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mostach

Bianka Chylińska Sophia Wyżylic

Efektem  i  zwieńczeniem  dwu-
letnich  działań  projektowych  re-
alizowanych  z  funduszu Erasmus+ 
jest ścieżka dydaktyczna powstają-
ca  już w ubiegłym  roku szkolnym. 
Przy jej powstawaniu zaangażowa-
ni byli zarówno uczniowie jak i na-
uczyciele.  Zaprojektowano  osiem 
tablic  dydaktycznych.  Tablice  są 
dwujęzyczne,  a  na  jednej  pojawia 
się  język  kaszubski  jako  język  na-
szego regionu nauczany w szkole.
Tablice  opisują  nie  tylko  szko-

łę,  ale  również  gminę  Kosakowo, 

wpływ morza na utworzenie obec-
nego ukształtowania terenu i krajo-
brazu, obraz flory i fauny oraz formy 
podlegające  ochronie.  Znalazły  się 
na nich  również  informacje o spo-
rcie,  rekreacji  i  turystyce  gminnej. 
Nie zapomniano o kulturze i trady-
cjach  kaszubskich  kultywowanych 
w szkole i gminie.
Uroczyste  otwarcie  ścieżki  dy-

daktycznej  nastąpiło  14  paździer-
nika.  Uczniowie  spisali  postano-
wienia,  wrzucili  do  skrzyni,  którą 
zakopano pod tablicami. 

Ścieżka dydaktyczna
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Szkoła Podstawowa w Pogórzu

W środę 29.09.2021 r. w szkole 
w Pogórzu obchodzono Dzień Pi-
żamy. Większość uczniów a tak-
że nauczycieli przyszła do szkoły 
w piżamach, kigurumi, kapciach 
i  szlafrokach.  Szkolne  korytarze 
stały się na ten jeden dzień dużo 
bardziej  kolorowe  i  roześmia-
ne  niż  zwykle,  gdyż  wystąpie-
nie w tak niecodziennym jak na 
szkolne warunki stroju sprawiało, 
że uśmiech gościł na każdej twa-
rzy.  Uczestnicy  akcji  łączyli  się 

1  października  br. w  Pucku  od-
były  się  XXIII  Powiatowe  Igrzyska 
Dzieci  i  Młodzieży  w  Szachach 
Drużynowych.  Szkoła  w  Pogó-
rzu  wystawiła  reprezentacje  klas 
młodszych  –  Helena  Woroniecka 
IVf,  Adam  Konarski  VIIb,  Antoni 
Gronek Vd i Julian Zaborowski IVb 
oraz starszych – Oliwia Rybak VIIIa, 
Karol Rojek VIIIa, Hubert Bald VIIIa 
oraz  Szymon  Kowalczyk  VIIb.  Po 

Światowy  Dzień  Tabliczki  Mnożenia  to  dzień  symboliczny.  Ma  na 
celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. 
W szkole w Pogórzu w każdej klasie „ekspresowe egzaminy” wyłoniły 
ekspertów tabliczki mnożenia. Na przerwach na chętnych czekały za-
dania, ciekawostki i tematyczna, szkolna „ fotobudka”.

mentalnie  ze  wszystkimi  dzieć-
mi  z  oddziałów  onkologicznych. 
Wspierają  duchowo,  przesyłają 
dobre  światełko  wraz  z  każdym 
uśmiechem  ucznia  pogórskiej 
szkoły.  Dla  tych,  którzy  pragną 
wesprzeć  chore  dzieci  symbo-
liczną  kwotą  zachęcamy  do  od-
wiedzenia  strony  fundacji  www.
gdyliczysieczas.com. Tego uśmie-
chu  i  radości,  który  był  udziałem 
społeczności  szkolnej  życzymy 
wszystkim na każdy dzień!

stoczeniu sześciu pojedynków nasi 
młodzi  szachiści  zostali  Mistrzami 
Powiatu, natomiast  ich starsi kole-
dzy zajęli 4. miejsce. Kolejne partie 
będą rozegrane w ramach półfina-
łu wojewódzkiego, a stawką będzie 
awans  do  finału  wojewódzkiego. 
Wszystkim  szachistom  gratuluje-
my.  Opiekunami  zawodników  są 
Aleksandra Salamon oraz Magdale-
na Ślifierz.

Dzień piżamy

Igrzyska w szachach drużynowych

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W ramach wyżej wymienionego programu o dofi-
nansowanie ubiegała się Szkoła Podstawowa im. Pio-
tra Dunina w Mostach i Szkoła Podstawowa im Obroń-
ców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu, które otrzymały 
kwotę w wysokości 90 072 zł. Dwie pozostałe szkoły 
(Szkoła Podstawowa w Kosakowie i Szkoła Podstawo-
wa im. kadm. Xawerego Czernickiego w Pogórzu) nie 
spełniały wyznaczonych przez program kryteriów.
Pozyskane  środki  finansowe  będą  przeznaczo-

ne  na  zakup  niezbędnych  pomocy  dydaktycznych 

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych. Dzięki tym środkom szkoły mogą na-
być m.in.: monitory interaktywne, multimedialne ilu-
stracje, mikroskopy  z wbudowaną  kamerą  cyfrową, 
zestawy do badania ziemi, deszczomierze, terenowe 
zestaw do badania powietrza i wiele innych pomocy 
dydaktycznych.
Mamy nadzieję, że doposażenie pracowni przyrod-

niczych ułatwi uczniom przyswajanie wiedzy z wcale 
nie łatwych przedmiotów przyrodniczych.

Program dofinansowania doposażenia w pomoce dydaktyczne
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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; 
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych tel. 692 943 433;
Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego
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 Halina Foltynowicz, tel. (58) 679 13 25;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach 
– dyrektor Anna Szymborska, tel. 58 679 13 21;
Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie 
– dyrektor Anna Paturej, tel. (58) 735 46 56;
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo 
– prezes Danuta Tocke, tel. 691 747 775;
Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” 
– prezes Ewa Browarczyk, tel. 503 837 125;
Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” 
– prezes Piotr Fos, tel. 501 326 119;
Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze”
– trener Andrzej Zawadzki, tel. 888 095 035;

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” 
– prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” 
– szef szkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;
Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” 
– 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, 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

999 Pogotowie Ratunkowe,
998 Straż Pożarna, 997 Policja, 
985 Ratownictwo Morskie
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Redakcja: Ewelina Paszke (Red. Naczelny), Magdalena Stawiarz (Sekr. Redakcji)
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kwota dofinansowania dla województwa pomorskie-
go w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych, która 
wyniesie 1 213 204 616, 88 zł. Z tego gmina Kosakowo 
otrzyma 11 096 055,39 zł na budowę gminnego przed-
szkola publicznego wraz z zagospodarowaniem tere-
nu  i  infrastrukturą  towarzyszącą w Pogórzu przy ul. 
Kościuszki.  Rozpoczęcie  jego  budowy  powinno  roz-
począć się już w 2022 r., a zakończenie inwestycji pla-
nowane jest na 2023 r.

Dzień Edukacji Narodowej przyniósł świetną infor-
mację odnośnie planowanej inwestycji w Mostach.
Mające tam powstać przedszkole publiczne otrzy-

mało  pozwolenie  na  budowę.  W  budynku  przewi-
dzianych  jest  8  oddziałów  przedszkolnych  (z możli-
wością adaptacji jednego na oddział żłobkowy) wraz 
z  wszystkimi  niezbędnymi  pomieszczeniami,  salą 
wielofunkcyjną  i  zapleczem kuchennym. Na  terenie 
placówki ma powstać również plac zabaw.
Z kolei w dniu 25 października br. ogłoszona została 

Nowe przedszkola publiczne w gminie
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üedukacją ekologiczną.

Poprzez samorządowe przedsiębiorstwa komunalne dbamy o świadczenie usług dla mieszkańców o najwyższej jakości
i bezpieczeństwie. Robimy to zgodnie z najlepszymi wzorcami spełniając najwyższe polskie i unijne wymogi prawne. 
Realizowane przez Związek działania są kompleksowe, służą ochronie i poprawie środowiska w regionie oraz w skali 
ponadregionalnej. 

„Dolina Redy i Chylonki” jest obecnie dobrze znaną instytucją samorządową w Polsce. Głównym jej celem była i jest realizacja 
zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska naturalnego. Począwszy od 1991 roku 
Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania związane m.in. z:

üujmowaniem, uzdatnianiem oraz dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, 
üodbiorem i oczyszczaniem ścieków, 

Przedstawicielami gmin w najwyższym organie tj. Zgromadzeniu są Prezydenci, Burmistrzowie oraz Wójtowie 
poszczególnych gmin, jak również dodatkowi przedstawiciele delegowani przez rady miast i gmin. W ciągu 30 lat 
Zgromadzenie Związku tworzyli ludzie zaangażowani w kreowanie spójnej i jednolitej polityki regionu. Potrzeba współpracy 
Gdyni z sąsiednimi gminami jest niezwykle ważna w celu wspólnego rozwoju. 

üdystrybucją ciepła zasilanego centralnie,
üzagospodarowaniem odpadów,

Dziś Związek wspólnie z gminami jest właścicielem trzech firm: PEWIK GDYNIA sp. z o.o. w Gdyni, która działa w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, OPEC sp. z o.o. w Gdyni, która zajmuje się ciepłownictwem zasilanym centralnie oraz „EKO 
DOLINA” sp. z o.o, która zajmuje się gospodarką odpadami. 

W odpowiedzi na zmianę ustroju kraju, powstanie samorządów gminnych i przejęcie 
przez nie kompetencji i obowiązków na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym powołano związek międzygminny mający na celu wspólną
i skuteczną realizację zadań komunalnych. 22 listopada 1991 r. zarejestrowano 
Komunalny Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w rejestrze związków. 
Nazwa "Dolina Redy i Chylonki" ma symboliczne znaczenie i związana jest z położeniem 
geograficznym wszystkich gmin członkowskich – rzeka Reda przepływa przez miasta 
związku (Wejherowo, Rumię i Redę) oraz Gminę Wejherowo, a rzeka Chylonka przez 
Gdynię. Jest w tej nazwie głębszy sens, gdyż jednocześnie obie rzeki wyznaczają 
lokalizację Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 – będącego jednym
z najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych w Polsce i zasilającym w wodę pitną 
gminy Związku. Zbiornik ten jest objęty naszą szczególną ochroną. 

Od 30 lat Związek jest miejscem tworzenia projektów i strategii, forum dyskusji
i ścierania się poglądów, platformą porozumień.
Ponadto, wspólnie od 23 lat prowadzimy działania edukacyjne dla naszych 
mieszkańców. Naszym celem cały czas jest rozwijanie świadomości 
proekologicznej u dzieci, młodzieży i dorosłych. Dziękujemy za wieloletnią 
współpracę, wspólnie zdobywane doświadczenia oraz zaufanie jakim corocznie 
obdarzają nas Państwo przystępując do prowadzonych przez nas działań.

30-lecie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki ”

Rok 2021 dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest rokiem szczególnym. Obchodzimy bowiem
30-lecie swojej działalności, w tym 23 lata nieprzerwanej edukacji ekologicznej dla wszystkich naszych mieszkańców. 
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