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W wyjątkowym okresie 
Bożego  Narodzenia

składamy  moc gorących życzeń
zdrowia, radości oraz spokojnych chwil

spędzonych w gronie bliskich i przyjaciół.
 

Życzymy w tym kończącym się roku
wielu ciepłych wspomnień oraz nadziei,
że Nowy Rok przyniesie wiele dobra

i wydarzeń, które będą zmieniać
nas i naszą rzeczywistość na lepszą.

W ó j t
G m i n y  K o s a k o w o

M a r c i n  M a j e k

P r z e w o d n i c zą c y
  R a d y  G m i n y  K o s a k o w o

A n d r z e j  Ś l i w iń s k i

Drodzy mieszkańcy gminy Kosakowo
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1. Uchwała Nr LXII/461/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia rocznego 
programu współpracy gminy Kosakowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;

2. Uchwała Nr LXII/462/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: zaliczenia kolej-
nych dróg do kategorii dróg gminnych;

3. Uchwała Nr LXII/463/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 25 listopada 2021 r. w  sprawie: wyrażenia zgo-
dy na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz 
gminy Kosakowo w drodze umowy nieruchomości poło-
żonych w obrębie Kazimierz, Mosty i Pogórze;

4. Uchwała Nr LXII/464/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 25 listopada 2021 r. w  sprawie: zmiany uchwa-
ły Rady Gminy Kosakowo Nr XII/75/95 z  2 październi-
ka 1995  r. w  sprawie nadania nazw nowym ulicom oraz 
wprowadzenia numeracji we wsi Mechelinki;

5. Uchwała Nr LXII/465/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały 
Rady Gminy Kosakowo nr XL/256/2020 z dnia 29 września 
2020 r. w sprawie nadania nazwy Zatokowa ulicy położo-
nej we wsi Mechelinki na terenie gminy Kosakowo;

6. Uchwała Nr LXII/466/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Kosakowo;

7. Uchwała Nr LXII/467/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 25 listopada 2021 r. w  sprawie: szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczo-
ną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi;

8. Uchwała Nr LXII/468/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwol-
nienia w  części z  opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostują-
cymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kom-
postowniku przydomowym;

9. Uchwała Nr LXII/469/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za-
mieszkałych;

10. Uchwała Nr LXII/470/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 25 listopada 2021 r. w  sprawie: przyjęcia zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 
“dofinansowanie kosztów związanych z  ochroną powie-
trza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na te-
renie gminy Kosakowo”;

11. Uchwała Nr LXII/471/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: powierzenia PUK 
„PEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie zadań własnych 
gminy Kosakowo;

12. Uchwała Nr LXII/472/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu 
gminy Kosakowo na rok 2021;

13. Uchwała Nr LXII/473/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 25 listopada 2021 r. w  sprawie: zmiany uchwa-
ły w  sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Kosakowo na lata 2021-2034;

14. Uchwała Nr LXII/474/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia skar-
gi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Kosa-
kowo.

UCHWAŁY Z LXII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 25 LISTOPADA 2021 ROKU

RADA GMINY KOSAKOWO

Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w wykonaniu uchwał Rady Gminy Kosakowo: Nr XXXI/210/2020 z dnia 7 
maja 2020 r., nr LIII/380/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. i nr LV/409/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem wg poniższego wykazu:

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  
PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO
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Nazwa projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego

Termin wyłożenia  
do publicznego wglądu

Termin dyskusji  
publicznej

Termin wnoszenia 
uwag

Części obrębu Kosakowo, na północ  
od skrzyżowania ulic: Żeromskiego 
i Chrzanowskiego

04.01.2022 r. – 31.01.2022 r. 13.01.2022 r. godz.16.00 14.02.2022 r.

Działek nr 393, 392/1, 392/2, 392/3  
obręb Dębogórze gmina Kosakowo,  
przy ul. Długiej

04.01.2022 r. – 31.01.2022 r. 13.01.2022 r. godz.15.00 14.02.2022 r.

Działek położonych przy ul. Kaprów, 
Szkutniczej i Sieciowej w Rewie

04.01.2022 r. – 31.01.2022 r. 13.01.2022 r. godz. 14.00 14.02.2022 r.

Projekty ww. planów udostępnione będą w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo (ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258, 
II piętro), w godzinach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Referacie ds. Planowa-
nia i Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel. 58 660 43 13. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających 
w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Projekty planów dostępne będą także na stronie internetowej: 
https://bip.kosakowo.pl/m,761,mpzp-wylozone-do-wgladu-projekty-planow-miejscowych.html w zakładce „MPZP 

wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.
Dyskusje publiczne odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo, przy ul.Żeromskiego 69, I piętro.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-

stępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do 
publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdań-
sku.

Zgodnie z art. 8c i  18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741 ze. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 247 ze zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
mogą wnosić uwagi dotyczące projektów planów oraz uwagi i wnioski do dokumentacji dot. strategicznej oceny od-
działywania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
– ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo,
– w  postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy 

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

– formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-d-
s-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie podanym 
w tabeli tj. do dnia 14.02.2022 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez 
rozpatrzenia. Uwagi do projektów planów oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upły-
wu ich składania.

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek

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

Ul. Goździkowa i Bratkowa w Kosakowie zyskały 
nową nawierzchnię. To inwestycje w Kosakowie, któ-
re w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy do-
jazdu nie tylko mieszkańców Kosakowa, ale również 
osiedla Harmony w Dębogórzu. Wartość całej inwe-
stycji to ponad 700 tys. zł.

Również ul. Jachtowa w Rewie zyskała nową na-
wierzchnię. Całkowita długość zaprojektowanej drogi 
wynosi 210,31 m. Wykonano również oświetlenie dro-
gowe w postaci sześciu lamp. Wartość inwestycji to 
ponad 360 tys. zł.

Teren tej inwestycji okazał się niezwykłą gratką dla 
archeologów. Najstarsze znalezisko w tym miejscu to 
krzemienne ostrze sprzed 11 tysięcy lat oraz pozosta-

łości sprzed 5,5 – 6 tysięcy 
lat, czyli zabytki z  epoki 
kamienia. Starsze ze zna-
lezisk można wiązać ze 
schyłkowym paleolitem, 
a  młodsze z  neolitem. 
W neolicie znajdowała się 
w tym miejscu osada tzw. 

Szanowni Państwo, rok 2021 naznaczony był wieloma trudnościami, również 
dla samorządów. To czas, w którym cały świat nieprzerwanie zmaga się z pan-
demią koronawirusa. Pomimo ograniczeń nieprzerwanie realizowaliśmy zada-
nia, podejmowaliśmy kluczowe decyzje, a  także, co bardzo istotne dużo inwe-
stowaliśmy, aby infrastruktura w naszej gminie była nowoczesna, jak najlepiej 
odpowiadała rosnącym potrzebom związanym z intensywnym rozwojem gminy 
i jak najlepiej służyła jej mieszkańcom. Nie baliśmy się wyzwań i stawialiśmy na 
rozwój mimo niepewnych czasów. W tym roku udało nam się zrealizować wiele 
ważnych dla gminy inwestycji o łącznej wartości blisko 30 mln zł. To one, mały-
mi krokami, z dnia na dzień przyczyniają się do poprawy jakości życia naszych 
mieszkańców, a także pozytywnie wpływają na wizerunek gminy Kosakowo. Od-
było się również wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także liczne spo-
tkania integrujące kosakowską społeczność, w tym także seniorów, a wszystko 
to z zachowaniem wymogów sanitarnych, o które szczególnie dbamy w pande-
micznych okolicznościach. Każdy w tej różnorodnej ofercie wydarzeń mógł zna-
leźć coś dla siebie. Wszystko to z myślą o naszych mieszkańcach. Ten intensywny 

rok przyniósł nam wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności. 
Pomimo pandemii nie zwalniamy tempa i nieustannie realizujemy wszelkie pomysły i projekty, by w na-

szej pełnej uroku gminie żyło się jak najlepiej. Zachęcam do zapoznania się z artykułem podsumowującym 
najważniejsze wydarzenia 2021 r. w naszej gminie.

Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo

kultury pucharów lejkowatych, czyli pierwszych rolni-
ków, którzy osiedlili się nad współczesną Zatoką Pucką.

Kolejna inwestycja 
drogowa w  postaci no-
wej nawierzchni została 
zrealizowana w  Dębogó-
rzu-Wybudowaniu na ul. 
Piaskowej. Wartość prac 
to ponad 300 tys. zł. 

W  Mostach z  kolei 
przeprowadzono moder-
nizację nawierzchni ul. 
Księżycowej. W  ramach 
pracy cały odcinek został 
utwardzony płytami typu 
YOMB. Na tą inwestycję 
gmina Kosakowo otrzy-
mała od Zarządu Województwa Pomorskiego dofi-
nansowanie w kwocie blisko 107 tys. zł. 

Kolejne drogi w  gmi-
nie Kosakowo zyskały 
także nowe oświetlenie: 
ul. Słoneczna, Jodłowa, 
Bananowa, Rzepakowa, 
Szymborskiej, Słoneczni-
kowa. 

Największą i zarazem jedną z najpilniejszych do re-
alizacji inwestycję drogową w 2021 r. stanowi ul. Rze-
mieślnicza w  Kosakowie. Droga wzdłuż cmentarza 

Podsumowanie roku 2021
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komunalnego przeszła 
gruntowny lifting, gdyż 
zmieniła się nie tylko jej 
cała nawierzchnia po-
cząwszy od ul. Chrzanow-
skiego do ul. Rumskiej. 
Z  pewnością poprawie 
uległ również komfort 

osób odwiedzających cmentarz komunalny znajdują-
cy się przy tej ulicy – powstało ponad 90 miejsc posto-
jowych, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami 
bezpośrednio przy bramie cmentarza. Wybudowano 
również chodniki i ścieżkę rowerową, przebudowano 
zatoki autobusowe, wyremontowano parkingi oraz 
wymieniono i  wybudowano nowe oświetlenie oraz 
zadbano o teren skarpy wzdłuż drogi. Inwestycja zo-
stała zrealizowana dzięki funduszom przyznanym 
z Unii Europejskiej oraz w ramach środków budżetu 
gminy Kosakowo. Jej wartość wyniosła 3,55 mln zł.

W  grudniu została z  kolei podpisana umowa na 
wykonanie inwestycji budowy drogi ul. Chmielnej 
i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym 
Dworze. Jest to jedna z  najważniejszych inwestycji 
w gminie Kosakowo. Wartość całego kontraktu to po-
nad 20 mln złotych, z czego 9 mln zł pochodzi z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2019 – 2021. 
Całą inwestycję wsparło również starostwo powiato-
we w Pucku w kwocie 2 390 000 zł. Nową drogą po-
winniśmy móc pojechać z początkiem 2023 r.

W  marcu br. odbyły się konsultacje społeczne 
z mieszkańcami gminy Kosakowo dot. planów zwią-
zanych z projektem koncepcyjnym budowy obwod-
nicy Pierwoszyna. Zostały zaprezentowane cztery 
warianty budowy drogi łączącej ulicę Derdowskiego 
w Kosakowie z ulicą Gdyńską w Mostach. Projektowa-
na droga zakłada ominięcie istniejących zabudowań 
w  Pierwoszynie od strony zachodniej. Po licznych 
konsultacjach oraz przedstawionych uwagach wy-
brany został wariant czwarty przebiegu obwodnicy 

Pierwoszyna. 

Trwają budowy ul. 
Okopowej (planowane 
zakończenie inwestycji 
na przełomie 2021/2022) 
oraz Owocowej (plano-
wane zakończenie inwe-

stycji na przełomie I i II kwartału 2022 r.) w Dębogó-
rzu realizowane w ramach harmonogramu budowy 
dróg. Łączna wartość inwestycji wynosi 375 tys. zł.

Zarząd Dróg Powiatowych podpisał umowę na 
remont ul. Pomorskiej w Dębogórzu i Kwietniowej 
w Kazimierzu. Gmina dofinansuje inwestycję w kwo-
cie 600 tyś. zł., czyli 50% wartości całej inwestycji. Ter-
min realizacji przypada na 2022 r.

Na podstawie umów drogowych zawartych przez 
gminę Kosakowo z inwestorami zewnętrznymi reali-
zującymi inwestycje deweloperskie na jej terenie po-
wstały nowe odcinki dróg, w tym ul. Słonecznikowa 
w  Kosakowie, Paderewskiego w  Pogórzu, Zato-
kowa w  Mechelinkach, 
Sezamkowa w  Dębogó-
rzu. Na mocy porozumie-
nia gminy z  podmiotami 
MR Dewelopers Sp. z o.o. 
i  Lidl Sp. z  o.o. wybudo-
wano skrzyżowania ulic 
Derdowskiego i  Gryfa 
Pomorskiego w Kosako-
wie. W kolejnym etapie powstanie droga łącząca uli-
cę Derdowskiego i Wiejską wraz z budową skrzyżo-
wania z ulicą Wiejską. Planowany termin ukończenia 
inwestycji przypada na 2022 r.

W  lipcu w  SP w  Pogórzu odbyły się konsultacje 
społeczne dotyczące planowanej wieloletniej inwe-
stycji, w  ramach której przewiduje się rozbudowę 
ulic w  rejonie Starego Pogórza: Szkolnej, Żerom-
skiego, Broniewskiego, 
Majakowskiego, Słowac-
kiego, Sienkiewicza, Ko-
nopnickiej i  Tuwima. Ze 
strony mieszkańców pa-
dały liczne sugestie do-
tyczące m.in. wprowa-
dzenia na dwóch ulicach 
ruchu jednokierunkowe-
go oraz montażu progów zwalniających. Mieszkań-
cy pozytywnie podchodzą do założeń planowanego 
przedsięwzięcia, które z pewnością usprawni komu-
nikację w ich sołectwie. 

We wrześniu z  kolei odbyły się konsultacje spo-
łeczne w  sprawie budowy ul. Klifowej w  Meche-
linkach. To kolejna, duża inwestycja drogowa, którą 
gmina Kosakowo planuje do realizacji w najbliższych 
latach. Najważniejszym jej elementem jest budowa 
ścieżki rowerowej R-10. Rozpoczęły się prace projek-
towe całego przedsięwzięcia, podczas konsultacji za-
prezentowano projekt, który ma na celu w znaczący 
sposób wpłynąć na całe otoczenie tego terenu.
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Sport

Nagrody i granty w dziedzinie sportu i kultury
Wójt Gminy Kosakowo przyznał w styczniu granty 

w otwartym konkursie ofert dla 36 organizacji poza-
rządowych działających na terenie gminy w zakresie 
kultury, sportu, nauki, edukacji i wychowania. Kwota 
grantów wyniosła łącznie 300 tys. zł.

W marcu w Kosakowskim Centrum Kultury odbyła 
się uroczysta Gala Nagród Wójta Gminy Kosakowo, 
na której wręczono stypendia i nagrody za szczegól-
ne osiągnięcia w  dziedzinie twórczości artystycznej 
oraz wysokie wyniki sportowe mieszkańców gminy. 
W trosce o nieustanny rozwój różnych dziedzin kul-
tury, dyscyplin sportowych wójt wręczył mieszkań-

com gminy: 9 stypen-
diów sportowych, 5 
nagród w  dziedzinie 
kultury, 4 wyróżnienia 
i 10 nagród w dziedzi-
nie sportu – w łącznej 
kwocie 44 600 zł.

Zakup lotniska oraz powołanie spółki  
Kosakowo Sport

W  maju gmina Kosakowo zakupiła w  przetar-
gu nieograniczonym przedsiębiorstwo Port Lotni-
czy Gdynia-Kosakowo Spółka z  o.o. znajdujące się 
w upadłości likwidacyjnej za kwotę 7 150 000 zł. 95% 
terenu lotniska znajduje się w administracyjnej części 
gminy Kosakowo. Z tym terenem związana jest bar-
dzo ważna inwestycja – doprowadzenie linii kolejowej 
pasażerskiej do gminy Kosakowo do stacji Mosty-Za-
chód, z  perspektywą dalszego przedłużenia linii 213 

w kierunku Pucka. Jest to 
strategiczna inwestycja, 
która zapewni rozwój ko-
munikacyjny całej naszej 
gminy i  powiatu puckie-
go. Nie byłoby to możli-
we, jeżeli nie doszłoby do 
uruchomienia lotniska 
cywilnego. 

Porozumienie w  spra-
wie docelowego przebiegu Północnej Kolei Aglome-
racyjnej zostało podpisane w Gdyni 19 maja pomiędzy 
gminą Kosakowo, samorządami gdyńskim i rumskim 
oraz Portem Gdynia. Strony ustaliły w nim stosowne 
warunki, którym powinna odpowiadać inwestycja: li-
nia kolejowa łącząca centrum Gdyni i  Oksywie oraz 
gminę Kosakowo, a  także dodatkowa zaleta, któ-
ra umożliwi realizację połączeń w  kierunku Słupska 
przez Dolinę Logistyczną, Rumię i Wejherowo.

Dalszym etapem działań zmierzających w  tym 
kierunku było podjęcie decyzji przez Radę Gminy Ko-
sakowo o  powołaniu z  dniem 30 września nowego 

podmiotu działającego 
na rzecz mieszkańców 
gminy z  zakresu kultury 
fizycznej, sportu i turysty-
ki oraz utrzymania gmin-
nych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej o  nazwie Kosakowo Sport 
Spółka z  o.o. Celem utworzenia spółki jest umożli-
wienie realizacji powyższych zadań własnych gminy 
Kosakowo w  ramach jednego podmiotu. Będą to 
w  szczególności zadania organizacji imprez i  wyda-
rzeń sportowych oraz opieka nad gminnymi obiekta-
mi sportowymi: Centrum Sportowe Kosakowo (z pły-
walnią, halą wielofunkcyjną i boiskami), Zespół Boisk 
Kosakowo Złote Piaski, bosmanat i przystań żeglarska 
w Rewie, plaże i kąpieliska morskie w Mechelinkach 
i  Rewie. Jednym z  zadań podmiotu będzie również 
uruchomienie lotniska dla ruchu małych samolotów 
sportowych i turystycznych (General Aviation). 

Ostatni kwartał 2021 r. to czas pracy spółki nad za-
łatwieniem wszystkich spraw formalnych i przygoto-
wań niezbędnych do uruchomienia lotniska. Rozpo-
częcie działalności lotniczej na kosakowskim lotnisku 
planowane jest w 2022 r. 

Wydarzenia sportowe
W lipcu odbyły się Pu-

char i Mistrzostwa Polski 
w Kitesurfingu i Wingfo-
ilu w  Rewie (Xiaomi Kite 
Cup driven by Land Ro-
ver). Najważniejsze w  tej 
edycji były Mistrzostwa 
Polski rozgrywane w naj-
bardziej spektakularnej konkurencji kitesurfingu – 
Freestyle’u. Widzowie mogli podziwiać dynamiczne 
ewolucje wykonywane na wodzie i w powietrzu. 

W  lipcu odbyły się również Mistrzostwa Polski 
Skuterów Wodnych w  Mechelinkach. Była to je-
dyna runda krajowej eliminacji, która odbyła się na 
akwenie morskim. 

W sierpniu z kolei przeżyliśmy weekend pełen za-
pierających dech w piersiach podniebnych widoków. 
Po raz kolejny byliśmy świadkami niezwykle udanej 
edycji imprezy Lotos Gdynia Aerobltic 2021, która 
odbyła się na kosakowskim lotnisku. Airshow jako 
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wydarzenie o  skali międzynarodowej przyciągnęło 
tłumy spragnionych wrażeń fanów podniebnych po-
kazów, a dokładniej rzecz biorąc – ponad 40 tysięcy. 
Gościliśmy najlepszych pilotów i  ich ponad 100 nie-
zwykłych samolotów. Ich ekipy wraz z obsługą tech-
niczną maszyn to ok. 300 osób, wydarzenie nato-
miast obyło się dzięki pracy kolejnych kilkuset osób 

zaangażowanych w  jego 
organizację. Wszystko to 
zapewniło niesamowite 
show dla mieszkańców 
naszej gminy i odwiedza-
jących ją turystów.

Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości 
11 listopada br. w  gminie Kosakowo były Biegi Nie-
podległościowe. Poprzez aktywność sportową swój 
patriotyzm postanowiło podkreślić wielu mieszkań-
ców gminy, licznie odwiedzili nas goście niemal z ca-
łej Polski. Udział w biegach wzięło ok. 800 osób w róż-
nych kategoriach wiekowych. Tegoroczna edycja była 

szczególna, gdyż biegi 
odbyły się po płycie lot-
niska, które w  bieżącym 
roku gmina zakupiła, była 
to pierwsza, inauguracyj-
na impreza powołanej 
spółki Kosakowo Sport.

Po raz kolejny Stowarzyszenie Morska Baza Szko-
leniowa Mechelinki przy współpracy z Centrum Nur-
kowania i Turystyki Aktywnej TICADA zorganizowała 
bezpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakre-
su ratownictwa wodnego na stopień młodszego 
ratownika. Było to możliwe dzięki dotacji z  gmi-
ny Kosakowo. W  tym sezonie realizowane były dwa 
kursy w  czerwcu i  lipcu, w  których wzięło udział 28 

uczestników, którzy aby 
do niego przystąpić mu-
sieli mieć ukończony 12. 
rok życia i  wykazać się 
umiejętnością pływania 
trzema stylami (kraul, 
żabka, grzbiet).

Z wydarzeń sportowych, które odbyły się w mijają-
cym roku w naszej gminie, warto również wspomnieć 
o  następujących. W  II Regatach Gmin Pomorskich 

zorganizowanych przez 
Yacht Club Rewa do rywa-
lizacji przystąpiło 13 załóg. 
Pierwsze miejsce zajęła 
gmina Kosakowo, na dru-
giej pozycji uplasowała się 
załoga miasta Pucka, na 
trzecim gmina Słupsk.

XIII Regaty o  Puchar 
Wójta Gminy Kosako-
wo zorganizowane przez 
Yacht Club Rewa odbyły 
się również na wodach za-
toki Puckiej, a w rywaliza-
cji wystartowało 17 załóg. 

W ostatni lipcowy poranek w wyścigach w ramach 
X edycji Mistrzostw Gminy Kosakowo w  żeglarstwie 
wzięło udział 43 uczestników, którzy doświadczy-
li całego spektrum żeglarskich warunków wiatro-
wych podczas regat. Pierwszy wyścig przeprowadzo-
no przy bardzo słabym 
wietrze, który z  biegiem 
czasu wzmagał się na 
sile. Podczas ostatniego, 
czwartego wyścigu wa-
runki wiatrowe zmieniły 
się na tyle, że doszło do 
wywrotki jednej z załóg.  

W  sierpniu odbył się Turniej Siatkówki Plażowej 
o  Puchar Wójta Gminy Kosakowo. Formuła turnieju 
była otwarta, udział w nim wzięły pary damskie, mę-
skie jak i mieszane. 

W  sierpniu również 
odbyła się IX edycja Biegu 
Tropem Wilczym – Biegu 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. W gminie Kosakowo 
biegliśmy po raz czwarty. 
Ta edycja biegu była nie-
co inna niż dotychczasowe, bowiem została prze-
sunięta na dzień 15 sierpnia, w  którym obchodzimy 
Święto Wojska Polskiego ustanowione na pamiątkę 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

Sierpniowy Marsz Śle-
dzia organizowany od 
2002 r. to jedyny w Polsce 
i na świecie marsz pieszo 
przez morze. XXI Marsz 
Śledzia łączący Kuźnicę 
z  Rewą przyciągnął nad 
Zatokę Pucką chętnych 
z całego kraju. Ponad 100 śmiałków przez blisko pięć 
godzin przeszło ją z Kuźnicy do Rewy. Cała trasa miała 
długość 12 kilometrów.

Inwestycje i modernizacje w gminie 

W maju, w Międzynarodowym Dniu Strażaka od-
była się uroczystość wmurowania kamienia węgiel-
nego pod budowę strażnicy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kosakowie oraz przekazania samochodów 
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ratowniczo-gaśniczych: średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy Mercedes Atego oraz pojazd, który uda-
ło się uzyskać w ramach konkursu „Bitwa o wozy” za 
najwyższą frekwencję w  województwie pomorskim 
podczas drugiej tury wyborów prezydenckich: średni 
samochód ratowniczo gaśniczy Volvo. Ponadto prze-
kazana została również 30-metrowa drabina SD-30 
na podwoziu samochodu mercedes, którą jednostka 
otrzymała od prywatnego darczyńcy. Kwota inwesty-
cji budowy strażnicy OSP to ok 2,5 mln zł, jej zakoń-
czenie planowane jest w 1. połowie 2022 r.

Sukcesywnie tworzona jest nowa przestrzeń dla 
mieszkańców. Skwer w Dębogórzu to kolejna pozy-
tywnie zrealizowana inwestycja służąca im i wszyst-
kim gościom, którzy odwiedzają to miejsce. Najmłodsi 
mieszkańcy gminy mogą korzystać z zestawu zaba-
wowego ze zjeżdżalnią, linarium i huśtawką. Na tere-
nie inwestycji powstały cztery stoliki do gier w szachy 
i chińczyka, zestaw „street workout”, a wszystko uzu-
pełniają elementy małej architektury. Koszt inwesty-
cji wyniósł 700 tys. zł, z czego 300 tys. zł pochodziło 
z dofinansowania.

W  Rewie powstał 
z  kolei skatepark z  ele-
mentami małej archi-
tektury oraz siłownią ze-
wnętrzną. Miłośnicy tej 
formy spędzania wolne-
go czasu znajdą tu m.in. 
bank ramp, quarter, ram-
pę prostą czy grindbox. 

Koszt inwestycji to ponad 400 tys. zł.

Gmina Kosakowo stara się dbać o rozwój terenów 
zielonych i  rekreacyjnych m.in. poprzez sukcesyw-
ne pozyskiwanie nowych gruntów pod tego typu in-
westycji. W 2021 r. udało się sfinalizować 4 znaczące 
transakcje: w  Kosakowie ponad 2-hektarowy teren 
zlokalizowany przy ul. Rumskiej, który otrzymaliśmy 

od urzędu Wojewódz-
kiego jako grunt Skarbu 
Państwa; blisko 0,5-hek-
tarowa działka w  Pogó-
rzu przy ulicy Kościuszki 
w  sąsiedztwie planowa-
nego przedszkola; blisko 
4 tys. m w  Pierwoszynie 
przy ul. Truskawkowej 
oraz działka od Nadleśnictwa Gdańsk zlokalizowana 
w  Kazimierzu o  pow. 7700 m, na której planowana 
jest lokalizacja części terenów sportowych oraz ziele-
ni publicznej. 

W  podsumowywanym roku rozpoczęła się reali-
zacja pierwszego etapu budowy ścieżki rowerowej 
R-10 – odcinek od granicy z miastem Gdynia do miej-
scowości Pierwoszyno. W  ramach inwestycji został 
wykonany kilometrowy odcinek zupełnie nowej trasy 
oraz uzupełnienie oznakowania i miejsce odpoczyn-
ku dla rowerzystów przy ul. Derdowskiego. W samym 
2021  r. powstały 3 km 
ścieżek rowerowych, od 
początku kadencji – 5. Ta 
liczba systematycznie bę-
dzie się zwiększać, w  ko-
lejnych latach sieć dróg 
rowerowych w  gminie 
Kosakowo ulegnie znacz-
nemu rozrostowi, bowiem kolejne odcinki są w pla-
nowaniu i projektowaniu.

W  miejscowości Me-
chelinki w przystani mor-
skiej, gdzie coraz częściej 
żeglarskie rodziny odwie-
dzają to urokliwe miejsce, 
powstała sezonowa kon-
strukcja w postaci pomo-
stu pływającego o  wy-
miarach 3,0 m x 25,0 m. Na okres zimowy pomost jest 
demontowany i przechowywany na lądzie.

Rok 2021 to również inwestycje w placówki oświa-
towe. Największą z  nich stanowił remont pomiesz-
czeń szkoły w  Mostach. Zostały wyremontowane 
łazienki – stały się nowoczesne i funkcjonalne. Odda-
na do użytku została również całkowicie wyremonto-
wana stołówka szkolna. 
Te prace zakończyły je-
den z etapów dużego re-
montu w budynku szkoły. 
Kolejny stanowi remont 
pomieszczeń węzłów sa-
nitarnych. Całość prac to 
ponad 660 tys. zł.
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W  listopadzie odbyło się uroczyste otwarcie Klu-
bu Seniora w  Kosakowie, który powstał w  ramach 
projektu finansowanego z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego. To kolejna inwestycja w naszej gminie, 
która została pozytywnie przyjęta przez mieszkańców 
w wieku 60+ i  jest dowodem na to, że bez względu 
na wiek nadal możemy być aktywni, doświadczać no-
wych rzeczy, realizować plany, ciągle się rozwijać i po-
szerzać horyzonty. Wiek nie może i nie powinien być 
wymówką, bo wiek to tylko liczby.

W 2021 r. z powodzeniem zakończona została mo-
dernizacja hydroforni w  Suchym Dworze. Została 
również podpisana umowa na modernizację hy-
droforni w  Dębogórzu, wyłoniony w  przetargu wy-

konawca ma zrealizować 
wszystkie prace do końca 
2022 r. Każda kolejna hy-
drofornia oznacza nie tyl-
ko poprawę parametrów 
wydajności, ale również 
lepszą jakość wody do-
starczanej do mieszkań-
ców. To ważne, by wraz 

z  rozwojem gminy móc zapewnić dotychczasowym 
jej mieszkańcom stały dostęp do wody, a  kolejnym 
możliwość przyłączenia do sieci.

W październiku zakończyły się prace prowadzone 
przy rewitalizacji stawu w Pierwoszynie polegające 
na oczyszczeniu całego zbiornika, zarośli, skarpy, ca-
łego dna oraz na utwardzeniu pobocza. Na ten czas 
ryby ze stawu zostały zabezpieczone i  przeniesione 

do zbiornika w  Kosako-
wie. Był to kolejny po sta-
wie w Kosakowie zbiornik 
wodny w  naszej gminie, 
który przeszedł rewitali-
zację. Całkowity koszt tej 
inwestycji wyniósł ok. 60 
tys. zł.

Wydarzenia i uroczystości

W  Tłusty czwartek na korzystających z  komuni-
kacji miejskiej mieszkańców gminy Kosakowo cze-
kała o  poranku słodka 
niespodzianka – na po-
kładzie autobusu można 
było spotkać wójta gminy 
Kosakowo Marcina Ma-
jek i  towarzyszącego mu 
zastępcę Marcina Kopitz-
kiego, którzy częstowali 
podróżujących znanym, tłustoczwartkowym przy-
smakiem. W tym dniu nie zabrakło również nieocze-
kiwanej wizyty ze słodką niespodzianką w  szkołach 
podstawowych w naszej gminie.

Z  okazji Dnia kobiet w  Kosakowskim Centrum 
Kultury odbyły się dwa koncerty – na scenie wy-
stąpiła Agnieszka Babicz wraz z zespołem Rama 111. 
Wieczór rozpoczął się od wręczenia symbolicznego 
kwiatka. Wydarzenie pt. ,,Wędrująca Eurydyka” z re-
pertuarem opartym na najpiękniejszych utworach 
Anny German, wprowadziły uczestników w wyjątko-
wy, uroczysty nastrój.

W majowe popołudnie 
odbyła się uroczystość 
nadania rondu w  Kosa-
kowie u  zbiegu ulic Der-
dowskiego i Żeromskiego 
imienia Obrońców Kępy 
Oksywskiej. Uroczystości 
towarzyszyło odsłonięcie 
nowego witacza w  postaci iluminacji logo gminy 
Kosakowo. 

Od uroczystego odtworzenia Hymnu Rzeczypo-
spolitej Polskiej rozpoczęło się w dniu 13 czerwca od-
słonięcie tablic pamiątkowych w  Ogólnopolskiej 
Alei Zasłużonych Ludzi 
Morza. Wspólnie uczcili-
śmy pamięć o wszystkich 
tych, którzy dla polskiego 
morza żyli, którzy na nim 
pracowali i  którzy życie 
w jego toni utracili.
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Tytuł „Zasłużony Człowiek Morza” otrzymało czte-
rech kandydatów, trzech wyłonionych w  tym plebi-
scycie w ubiegłym roku oraz jeden tegoroczny zwy-
cięzca: kmdr dr hab. inż. Ignacy Gloza, kmdr Roman 
Francki, ks. gen. bryg. Józef Wrycza oraz kpt. ż. w. Zbi-
gniew Deyczakowski (wyłoniony w 2021 r.).

1 czerwca świętowaliśmy Dzień dziecka w  wy-
jątkowy sposób. Prawie 3 tys. dzieci ze wszystkich 
publicznych oraz niepublicznych placówek oświa-
towych działających na terenie gminy miało nie-
spodziankę przygotowaną przez wójta gminy Ko-
sakowo. Do ponad 20 żłobków, przedszkoli i  szkół 
zajechały auta wypełnione kolorowymi balonami. Do 
części placówek zawitali również wójt Marcin Majek 
oraz zastępca wójta, Marcin Kopitzki, by spotkać się 
z dziećmi, osobiście złożyć im życzenia oraz przeka-
zać przygotowaną na tę okazję niespodziankę. Rado-
ści, uśmiechów i dobrych słów było co nie miara. Po-
goda sprzyjała wydarzeniu, dzięki czemu spotkania 
z  dziećmi mogły odbyć się na świeżym powietrzu. 
Oprócz balonów i słodkich krówek na ręce dyrekto-
rów gminnych szkół podstawowych trafiły piłki do 
gry w  piłkę nożną oraz siatkową. Dzieci miały rów-
nież możliwość zadawania pytań włodarzom gminy, 
z czego obficie korzystały.

14 sierpnia na zielonym placu przy górce w Kosa-
kowie wójt przywitał licznie zgromadzoną publicz-
ność na obchodach Dni Gminy. Kilkugodzinna, ple-
nerowa impreza rozpoczęła się występem młodych 
artystów z  sekcji wokalnej KCK. Wydarzeniu towa-
rzyszył występ Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo pod 
kierownictwem Zbigniewa Kostrzewskiego. Zapro-
szonymi w tym roku gośćmi byli zespół Reggaeside, 
Clödie, a na zakończenie wieczoru pojawiła się jego 
gwiazda: zespół Varius Manx z   Kasią Stankiewicz. 
Równolegle wydarzeniu towarzyszyły atrakcje dla 
młodszych i  starszych, w  tym warsztaty kreatywne, 
dmuchany plac zabaw oraz bogata oferta strefy ga-
stronomicznej. 

W kolejnym dniu, 15 sierpnia bawiliśmy się po raz 
24. na Festynie Kaszubskim w Rewie, który rozpo-
czął się przemarszem z Orkiestrą Dętą Gminy Kosako-
wo przez Rewę do Szperku. Oprawę mszy św. odpra-
wionej na scenie ustawionej przy Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza zapewnił zespół Kosakowia-
nie. Po niej rozpoczął się festyn, na którym wystąpili 
m.in. zespół Weroniki Korthals-Tartas i Solo Band.

Dożynki – długo wyczekiwane święto plonów 
w  gminie Kosakowo powróciło do kalendarza wy-
darzeń, ciesząc tym samym licznie zebranych gości 
gminno-powiatowej uroczystości ku czci rolników, 
rybaków oraz ogrodników, która odbyła się w dniu 11 
września. Równolegle na placu przez cały czas doży-
nek czekały na wszystkich zebranych atrakcje i  nie-
spodzianki. Zgodnie z  wieloletnią tradycją dożynek 
pięknie wystrojone stoiska 10 gminnych sołectw witały 
i gościły wszystkich odwiedzających. Na scenie wystą-
pili zaproszeni artyści polskiej sceny dance i pop: To-
masz Niecik, Łobuzy oraz gwiazda wieczoru Gromee.

6 listopada odbyły się dwa spektakle „Czarno-
księżnik z  krainy Oz” 
w  wykonaniu Teatru 
Młodzieżowego Gminy 
Kosakowo. Młodzi akto-
rzy zabrali widzów w ma-
giczną podróż po krainie 
Oz wraz z  Dorotką, Stra-
chem na wróble, blasza-
nym Drawalem, strachli-
wym Lwem i  psem Toto. 
Spektakl był pełen za-
bawnych zwrotów akcji 
oraz odniesień do współ-
czesnych bajek i filmów.
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13 listopada w  Kosakowskim Centrum Kultury 
w  Pierwoszynie odbyła się akademia z  okazji Naro-
dowego Święta NIepodległości, podczas której wójt 
gminy Kosakowo przyznał Złote Kłosy. Nagrodzeni 
zostali laureaci z 2020 oraz 2021 r. Za ubiegły rok sta-
tuetkę Złotego Kłosa z  rąk wójta odebrali Anna Bo-
żek, Zdzisław Jaroni, kpt. ż.w. Rafał Szymański oraz 
pośmiertnie wyróżnienie to otrzymał ś.p. ksiądz Sta-
nisław Ziółkowski. Laureatami nagrody Złotego Kłosa 
za rok 2021 zostały Anna Kotwicka, Sabina Pienczke 
oraz Mirosława Piotrowska. Tradycyjnie w trakcie uro-
czystości odznaczeni zostali wszyscy strażacy z OSP 
w  Kosakowie za oddaną służbę na rzecz mieszkań-
ców gminy z wyrazami uznania dla codziennej pracy 
i trudu w nią wkładanego. 

Pamięć i rozwój 

W  czerwcu przypadło 
20-lecie sołectwa Suchy 
Dwór. Z  kolei w  lipcu ju-
bileusz pełnienia funkcji 
sołtysa obchodziła sołtys 
Bożena Roszak, od po-
czątku pełniąca tę funk-
cję.

9 października br. w  kościele p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w  Pierwoszynie odbył się koncert 
jubileuszowy z  okazji XX-lecia Stowarzyszenia Ka-
szubskiego Regionalnego Chóru Morzanie. Gościn-
nie wystąpili Tomasz Hrycz – fortepian oraz Wiktor 
Gabor – śpiew solowy.

7 listopada Zespół Regionalny Kosakowianie 
świętował 10–lecie powstania. Po Mszy św. w  kosa-

kowskim kościele odbył się koncert zespołu w Che-
czy Nordowech Kaszebów. Kosakowianie promowali 
płytę z  kolędami i  pastorałkami Cud na zemi. Tego 
dnia członkini zespołu Lucyna Sorn zadebiutowała 
tomikiem poezji “Dzeckã bëc”, w którym znalazły się 
utwory śpiewane przez Kosakowian.

W 2021 r. okrągły jubileusz – 10-lecia działalności 
– obchodziło również Stowarzyszenie Port Meche-
linki.

Z początkiem listopada minęło 150 lat działalno-
ści poczty na terenie gminy Kosakowo. Z tej okazji 
wójt zorganizował spotkanie, na które zaprosił obec-
nych pracowników kosakowskiej filii Poczty Polskiej, 
pracowników seniorów oraz ich przełożonych z Gdyni 
i Gdańska.

Pod koniec kwietnia podczas 53. posiedzenia Zwy-
czajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo członkowie Rady 
jednogłośnie przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Ko-
sakowo na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040. 
Strategia rozwoju gminy traktowana jest jako pod-
stawowy i  najważniejszy dokument samorządu lo-
kalnego kierujący wytyczne dla dokumentów wdro-
żeniowych i  planowania przestrzennego. Jej projekt 
powstawał w  oparciu o  przeprowadzoną ewaluację 
oraz analizy, wyniki badania ankietowego wśród 
mieszkańców, wnioski pochodzące ze spotkań warsz-
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tatowych z udziałem śro-
dowisk lokalnych. Stano-
wi efekt prac samorządu 
gminy Kosakowo, przed-
stawicieli instytucji pu-
blicznych, mieszkańców, 
a  także przedstawicieli 
organizacji społecznych, 
którzy zaangażowali się 
w  proces jej tworzenia. 
Ma za zadanie diagnozo-
wać najważniejsze uwa-
runkowania i  potrzeby 
rozwojowe oraz potencjał 
gminy, opisywać podej-

ście zintegrowane, określać obszary, cele i  działania 
polityki polityki społeczno-ekonomicznej prowadzo-
nej w przestrzeni gminy w perspektywie najbliższych 
lat. Proces sporządzania strategii stwarza również 
możliwość partycypacji mieszkańców i innych intere-
sariuszy w grze o rozwój. 

Również w kwietniu Rady Gminy Kosakowo przy-
jęła uchwałę w sprawie Ustalenia zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykona-
ne – zwaną uchwałą “krajobrazową”. Zamierzonym 

celem uchwalenia tych 
zasad jest poprawa ładu 
wizualno-przestrzenne-
go gminy oraz ochrona 
krajobrazu, który stanowi 
nasze wspólne dobro. Ma 
chronić również istnieją-
cą strukturę przestrzenną 
i tradycję miejsca.

W  kwietniu wójt gminy Marcin Majek odebrał 
wyróżnienie w  ramach Nagrody Pomorski Gryf 
Gospodarczy z  rąk członka Zarządu Województwa 

Pomorskiego, Józefa 
Sarnowskiego gratulują-
cego sukcesu w  imieniu 
Marszałka Wojewódz-
twa.

Nagroda Pomorska 
Gryf Gospodarczy jest 
jedną z  najbardziej ce-
nionych nagród regio-
nalnych, przyznawanych 
wspólnie przez organi-
zacje samorządu gospo-
darczego i marszałka wo-
jewództwa pomorskiego. 

Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji dla gmi-
ny Kosakowo przyznano w  jubileuszowej, X edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu i  Programu Certyfikacji 
Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw. Nada-
ny został na podstawie rekomendacji Komisji Eksper-
tów, reprezentujących polskie środowisko akademic-
kie. Organizatorem merytorycznym Konkursu jest 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 
Ideą Programu „Samo-
rządowy Lider Edukacji” 
jest identyfikowanie, na-
gradzanie i  promowanie 
jednostek samorządu te-
rytorialnego, które posia-
dają szczególne osiągnię-
cia w  dziedzinie rozwoju 
edukacji i systemu oświa-
ty, a  także podnoszenie 
jakości działań samorzą-
dów w sferze lokalnej po-
lityki edukacyjnej.

Z  kolei w  listopadzie podczas gali zorganizowa-
nej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 
w Gdańsku wójt gminy odebrał nagrodę za 3. miej-
sce w Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 
2021. Celem rankingu jest wyłonienie i promowanie 
gmin wyróżniających się 
pod względem rozwo-
ju społeczno-gospodar-
czego oraz najlepszych 
praktyk przez nie stoso-
wanych. W  ramach tego 
przedsięwzięcia ocenie 
poddawane są wszystkie 
gminy woj. pomorskiego 
z  wyłączeniem miast na 
prawach powiatu: Gdań-
ska, Gdyni, Słupska i  So-
potu. 

Warto również wspomnieć, że gmina Kosakowo 
znalazła się w najnowszym wydaniu gry Monopoly 
Bałtyk. W Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie od-
była się wielka premiera tej znanej planszówki. Na jej 
kartach znalazły się nadmorskie miejscowości m.in. 
z  terenu naszej 
gminy, którą re-
prezentują Rewa 
i  Mechelinki. Na 
planszy pojawi-
ły się również 
Władysławowo, 
Ustronie Morskie, 
Chałupy czy też 
Sopot.
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8 marca – Dzień Kobiet w rewskiej siedzibie 
Jak Seniorzy związani z rewską siedzibą świętowali 

Dzień Kobiet? Muzyką – na żywo, o  nią zadbali nie-
zastąpieni: Zdzisław Urla i Jerzy Czuczman. Słodyczą 
– nie mogło zabraknąć pysznych tortów, ciast, ciastek 
i  ciasteczek. Białymi różami i  czekoladkami Merci 
– o  te przyjemności wręczone każdej przybyłej pani 
zatroszczyli się wójt gminy wraz ze swoim zastępcą, 
przy okazji jednego z  konkursów udowadniając, że 
gminę Kosakowo rzeczywiście znają jak nikt inny. 

Tydzień Bibliotek – seniorzy szturmują  
kosakowską książnicę 

Z  okazji Tygodnia Bibliotek odbywającego się 
w tym roku pod hasłem Znajdziesz mnie w bibliotece 
nie mogło zabraknąć wizyty naszych seniorów w pro-
gach kosakowskiej książnicy. Udowodniliśmy, że i se-
niora spotkać w  bibliotece jak najbardziej można. 
A zacieśnianie współpracy z instytucją z ul. Fiołkowej 
poprzedziliśmy dokładnym sprawdzeniem, czy le-
gendarna biblioteczna gościnność jest godna swojej 
legendy. Okazało się, że nie sposób zaprzeczyć.

Noc Kupały 
Słowiańskie bóstwo zawitało do rewskiej siedziby 

seniorów 24 czerwca. Jaki okazał się rewski Kupała? 
Muzyczny, śpiewny, grillowy. Pod koniec imprezy Ku-
pała zjawił się w  postaci ciepłego letniego deszczu, 
kameralizując wydarzenie do wnętrza senioralnej sie-
dziby – pogoda nie do końca dopisała, humory dopi-
sały jednak do końca.

Fruwające molo w Mechelinkach 
17 czerwca molo w  Mechelinkach jakimś niezwy-

kłym czarem na chwilę otrzymało różnobarwne, nie-
zwykle efektowne skrzydła i odfrunęło – może nie ja-
koś szczególnie wysoko czy daleko, niemniej jednak 
zgromadzeni na nim mieszkańcy i  turyści przecierali 

oczy ze zdumienia pod wpływem tego doprawdy cu-
downego zdarzenia. Tak, cuda się zdarzają, marzenia 
się spełniają. Nad całością układu tanecznego czuwały 
niezastąpione Paula Dobrowolska i Paulina Filipowicz.

Kajakowe wtorki 
Było arcybezpiecznie, każdy mógł popływać 

w tempie dostosowanym do jego możliwości i pozio-
mu energii w  danym dniu. Solo lub w  parach. Nasi 
seniorzy świet-
nie się przy tym 
bawili: zajęcia 
kajakowe oka-
zały się nie tylko 
okazją do upra-
wiania sporto-
wej rekreacji, ale 
i do pogaduszek 
oraz pośpiewa-
nia. Kajakowe wtorki przez całe wakacje – wszystko 
za sprawą instruktorów Morskiej Bazy Szkoleniowej 
Mechelinki. 

Wieczór francuski
To już nasza mała tradycja. 14 lipca rewska siedzi-

ba senioralna, zawsze wierna swoim korzeniom, tym 
razem jednak na jeden dzień przybrała barwy o jeden 
kolor więcej niż mają nasze narodowe. Niebieski poja-
wił się dodatkowo, ale i nieprzypadkowo. Francuskie 
przysmaki, francuska – i nie tylko zresztą – muzyka na 
żywo, niezwykle prestiżowe i zapewne bardzo zacięte 
Mistrzostwa Gminy Kosakowo w  pétanque, czyli po 
prostu w bulach (ale uwaga – nie w bólach!), jak za-
wsze nietuzinkowe i niebanalne konkursy.

Wycieczka do Torunia
22 lipca podbiliśmy Toruń, podglądaliśmy gwiazdy 

w planetarium, smakowaliśmy pierniki i przyglądali-
śmy się procesowi ich wytwarzania (ukazywanemu 
w iście przewrotny i komiczny sposób) w Żywym Mu-
zeum Piernika. Odpoczywaliśmy nad brzegami Wisły 
wsłuchani w niezwykle barwne opowieści Zdzisława 
Krygera (pracownika Biblioteki Publicznej Gminy Ko-
sakowo)

Rodzinny wieczór szantowy
Gościnne progi Yacht Clubu Rewa otworzyły się 

w  czwartek 26 lipca jeszcze bardziej niż zazwyczaj: 
ile razy padło żeglarskie ahoj, policzyć nie sposób. 
Szanty w wykonaniu naszej gwiazdy wieczoru, nieza-

Najważniejsze wydarzenia w polityce senioralnej gminy Kosakowo w 2021 r.

STRONA SENIORA
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wodnego Kamila Badziocha, ognisko z  kiełbaskami, 
żeglowanie z  instruktorami po wodach Zatoki oraz 
radosna, rodzinna atmosfera – czegóż chcieć więcej 
na pogodne, letnie, późne popołudnie?

Piknik korsarski 
O tym, jak niełatwo zostać korsarzem gminy Kosa-

kowo, przekonali się uczestnicy Pikniku korsarskiego, 
który odbył się 3 sierpnia w Mechelinkach. Nowo mia-
nowani korsarze, w  większości seniorzy tutejszych 
ziem, otrzymali z  rąk zastępcy również 1 dm³ ziemi 
z  Mewiej Rewy, którą chwilę wcześniej przemierzyli 
wzdłuż i wszerz. Wydarzenie podsumowujące współ-
pracę z Morską Bazą Szkoleniową w Mechelinkach. 

Otwarcie Klubu Seniora w Kosakowie 
4 listopada 

odbyło się uro-
czyste otwarcie 
Klubu Seniora 
w  Kosakowie. 
Koordynowany 
przez Annę Miel-
nicką działa już 
pełną parą. 

Europejski Dzień Seniora w Kazimierzu
Przy suto zastawionych stołach, w rytmach muzy-

ki z całego (niemal) świata i z popisami tanecznymi 
godnymi moskiewskich baletów. Europejski Dzień 

Seniora (21.10) 
nie obył się oczy-
wiście bez ba-
jecznego tortu 
w n i e s i o n e g o 
przez naszego 
drogiego sołtysa 
(skądinąd także 
seniora, Grzego-
rza Flatau) z Ka-
zimierza, który 

wraz ze swoją wierną świtą, tzn. radą sołecką, współ-
organizował tę wielką biesiadę. 

Wieczór angielski. Herbatka u królowej 
Na Herbatkę u  królowej zaprosiliśmy naszych 

S e n i o r ó w 
w  czwartkowy 
wieczór 18 listo-
pada – wspólnie 
z  Kosakowskim 
Centrum Kultu-
ry, które użyczyło 
nam czwartego 
Beatelsa Aldonę 
Star Sokołowską. 

Trzej pozostali: Zdzisław Urla, Jerzy Czuczman, Tade-
usz Sierżęga dali takiego czadu, że cała rewska sie-
dziba senioralna – rozśpiewana, a momentami nawet 
roztańczona – dzielnie stawiła czoła typowo angiel-
skiej pogodzie.

Międzynarodowy Dzień Seniora
Hucznie i z wielką pompą (również orkiestrową – 

za sprawą Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo) obcho-
dziliśmy w  tym 
roku Międzyna-
rodowy Dzień 
Seniora w  gmi-
nie Kosakowo. 
W  programie 
imprezy zoorga-
nizowanej w  so-
botę 20 listopa-
da przez wójta 
gminy Kosakowo poza koncertem wspomnianej or-
kiestry znalazły się również: występ Teatru Muzyczne-
go Hals oraz zabawa taneczna przy akompaniamen-
cie Solo Band.

Inauguracja IV ligi brydża sportowego
Inauguracyjny mecz IV ligi brydża sportowego: 

nasza drużyna senioralna Szkuty Brydż Kosakowo 
p o d e j m o w a ł a 
ekipę Król Kier 
Gdańsk w  środę 
1 grudnia 2021. 
Nasi brydżyści 
zrzucili (oczy-
wiście jedynie 
w  przenośni) 
królewską koro-
nę zawodnikom 
z Gdańska i zde-
cydowanie wy-
grali swój pierwszy, inauguracyjny mecz dopingowa-
ni m.in. przez zastępcę wójta gminy Kosakowo. 

Wieczór kosmiczny 
Razem z  panem Adamem Schröderem szukali-

śmy śladów życia w kosmosie, poznawaliśmy najnow-
sze ciekawost-
ki z  astronomii 
oraz fizyki kwan-
towej. Nieziem-
ska atmosfera 
i  ożywione dys-
kusje. 2 grud-
nia 2021 r. cały 
Ws z e c h ś w i a t 
stał się seniorsko
-kosakowski.
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7 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na 
wykonanie inwestycji budowy drogi ul. Chmielnej 
i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym 
Dworze z wykonawcą.

– W  dniu dzisiejszym miałem przyjemność pod-
pisać umowę na budowę połączenia drogowego 
z Dębogórza do Suchego Dworu. Jest to jedna z naj-
ważniejszych inwestycji w  gminie Kosakowo. War-
tość całego kontraktu to ponad 20 000 000 złotych, 
z czego 9 000 000 zł pochodzi z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg na lata 2019–2021. Całą inwesty-
cję wsparło również starostwo powiatowe w  Pucku 
w  kwocie 2  390 000 zł. Głównym wykonawcą jest 
firma Kruszywo Spółka z o.o., która do tej pory z po-
wodzeniem zrealizowała wiele inwestycji drogowych 
w naszej gminie. Wierzę, że i tą również z sukcesem 
zrealizuje. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
nową drogą pojedziemy z  początkiem 2023 roku – 
mówi wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek. – Początek 
inwestycji sięga 2017 r., kiedy przejęliśmy tą drogę od 

Zarządu Dróg Powiatowych w zasób dróg gminnych. 
Rozpoczęliśmy wtedy proces jej projektowania, a na-
stępnie szukaliśmy finansowania inwestycji. W bieżą-
cym roku przyszła bardzo dobra informacja z Urzędu 
Wojewódzkiego o jej dofinansowaniu – dodaje wójt.

O otrzymaniu dofinansowania na projekt budowy 
drogi łączącej miejscowości Suchy Dwór i Dębogórze 
z  dofinansowaniem z  Rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych informowaliśmy pod koniec kwiet-
nia 2021 r. Zakres projektu obejmuje budowę połą-
czenia drogowego z  Dębogórza do Suchego Dwo-
ru w  ciągu ul. Gronowej, Chmielnej i  Paska. Projekt 
zakłada budowę ww. ulic na odcinku 1880 m wraz 
z budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicą Po-
morską i Lnianą w miejscowości Dębogórze, budową 
skrzyżowania typu małe rondo z ulicami Reja, Szkol-
ną i  Sowią w  miejscowości Suchy Dwór oraz budo-
wę zatok autobusowych w  obrębie projektowanych 
skrzyżowań.

Wykonawca na teren budowy wejdzie 10 stycz-
nia. Rozpoczną się roboty przygotowawcze, wycinka 
drzew, prace rozbiórkowe, ziemne, wykonanie nasy-
pów przygotowanie do wykonania różnego rodzaju 
instalacji. Prace te będą trwały około pół roku, następ-
nie rozpoczną się przygotowania do wykonania ciągu 
pierwszego i  rowerowego. Przewidujemy kilka tym-
czasowych organizacji ruchu, o  których na bieżąco 
mieszkańcy gminy będą informowani – mówi prezes 
zarządu Kruszywa Sp. z o.o. Jacek Wicki. – Apeluję do 
wszystkich mieszkańców gminy Kosakowo i  okolicz-
nych miejscowości o wyrozumiałość, a za utrudnienia 
i niedogodności wynikające z budowy przepraszamy – 
dodaje. – Termin realizacji inwestycji jest niezagrożony, 
z początkiem 2023 r. prace powinny być zakończone.

Umowa z wykonawcą inwestycji Chmielna/Paska podpisana

W  niedzielę, 5 grudnia br. o  go-
dzinie 16:00 przy placu naprzeciw 
Urzędu Gminy Kosakowo odbyły się 
Mikołajki, w  trakcie których mieli-
śmy okazję przywitać zacnego go-
ścia z  dalekiej Laponii św. Mikołaja 
w  towarzystwie Śnieżynki. W  ocze-
kiwaniu na gościa muzycznie czas 
umilała Orkiestra Dęta Gminy Ko-
sakowo, gdzie rozbrzmiewały ta-
kie świąteczne przeboje jak „White 
Christmas” i  „Jingle Bells”. Licznie 
zebrani mieszkańcy wraz z dziećmi 
wspólnie odśpiewali piosenkę „Jest 
taki dzień,” aby przywitać długo wy-
czekiwanego gościa.

Święty Mikołaj wraz z  wójtem 
gminy Kosakowo, Marcinem Ma-
jek oraz zaproszonymi dziećmi 
wspólnie rozświetlili choinkę. 
Mamy nadzieję, że swoim bla-
skiem będzie przybliżać magię 
nadchodzących świąt Bożego Na-
rodzenia. W  trakcie mikołajkowe-
go wydarzenia nie zabrakło świą-
tecznej loterii dla najmłodszych, 
słodkich upominków oraz zdjęć 
z  Mikołajem i  Śnieżynką. Gość 
z  Laponii otrzymał bardzo dużo 
listów, które zabrał ze sobą w spe-
cjalnie na tę okazję przygotowanej 
skrzynce pocztowej.

Mikołajki w gminie Kosakowo
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Rok 2021 dla stowarzyszenia oraz jego założycielek 
i prezesek Elżbiety Szwedko i Aliny Merchel był wyjąt-
kowo udany i uwieńczony kilkoma spektakularnymi 
sukcesami. Zrealizowane zostały wszystkie zaplano-
wane projekty związane z dziedzictwem kulturowym 
i kulinarnym Kaszub Północnych. Złożone zostały ko-

lejne wnioski o wpis produktów tradycyjnych Nordy 
na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Zorganizowane zostały warsz-
taty i pokazy kulinarne z udziałem uczniów ze szkół 
gastronomicznych powiatu puckiego, mające na 
celu promocję dziedzictwa kulturowego i  kulinar-

Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy

Rok 2021 dla Kaszubskiego Regionalnego Chóru 
Morzanie był niezwykle ekscytujący. Pandemia spo-
wolniła nieco nasze działania, lecz gdy było to tylko 
możliwe, z wielkim przytupem wróciliśmy do pracy. 
W czerwcu wystąpiliśmy na Festiwalu Piosenki o Mo-
rzu Jantarowi Bôt organizowanym przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie oddział Kosakowo, gdzie chór 
zdobył I  miejsce w  kategorii chóry i  zespoły, a  we 
wrześniu na Międzynarodowym Festiwalu Mundus 
Cantat w  Sopocie, osiągając Srebrny Dyplom. Chór 
Morzanie można było usłyszeć również na szeregu 
gminnych i powiatowych uroczystości, które zawsze 
chętnie uświetnialiśmy swoim śpiewem. Tego roku 
nastąpiła także zmiana w  zarządzie Stowarzyszenia. 
Ustępująca Hildegarda Skurczyńska przekazała pre-
zesostwo w  ręce Ewy Browarczyk. W  2021 r. obcho-
dziliśmy również 20 lat działalności. Koncert jubile-

uszowy odbył się w  październiku. Gościliśmy wiele 
znamienitych osób oraz przyjaciół z partnerskiej gmi-
ny Gonneville-la-Mallet. Była to okazja do zaprezento-
wania się przed szeroką publicznością, a ponadto po-
dziękowania wszystkim obecnym i byłym członkom 
chóru za ich pasję i śpiew w chórze. Podsumowując 
mijający rok, z całego serca pragniemy podziękować 
wójtowi gminy wraz z Radą Gminy Kosakowo, a także 
naszym sponsorom i wszystkim przyjaciołom chóru, 
na których wsparcie zawsze możemy liczyć. Wasza 
pomoc i ciepłe słowo motywuje nas do dalszej pra-
cy i pozwala na propagowanie umiłowanej przez nas 
kaszubszczyzny. W nowy rok patrzymy z nadzieją na 
realizację wielkich planów, w tym tournée we Francji. 
Życzymy sobie również, aby w naszej rodzinie chóral-
nej usłyszeć można było nowe głosy, których właści-
cieli zawsze bardzo serdecznie zapraszamy. 

Chór Morzanie
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Przypominamy, że dniu 14 lipca 2021 r. wójt gmi-
ny Kosakowo oraz prezes zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej w  Gdańsku podpisali porozumienie w  zakresie 
wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze. Jego 
celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejsze-
nie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę 
źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z  dopłat 
w ramach programu Czyste Powietrze mogą skorzy-
stać osoby fizyczne będące właścicielami i współwła-
ścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym loka-
lu mieszkalnego z  wyodrębnioną księgą wieczystą. 
Priorytetem programu jest dofinansowanie do wy-

miany starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz ter-
momodernizację budynków jednorodzinnych. W tro-
sce o nasze wspólne dobro, w celu poprawy jakości 
powietrza w  siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo po-
wstał punkt informacyjno-konsultacyjny, w  którym 
spotkacie się Państwo ze wsparciem ze strony gminy 
w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowa-
nie. Program cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem. Cieszy nas fakt, że świadomość mieszkańców 
wciąż się pogłębia, a  liczba osób zainteresowanych 
tą tematyką rośnie z dnia na dzień. W celu uzyskania 
pomocy w  temacie dofinansowania w  ramach Pro-
gramu Czyste Powietrze prosimy o uprzednie umó-
wienie spotkania w  Urzędzie Gminy Kosakowo pod 
numerem telefonu 58 660 43 65.

Program Czyste Powietrze w gminie Kosakowo

Straż Gminna Kosakowo przypomi-
na o  obowiązku noszenia odblasków po 
zmierzchu poza obszarem zabudowanym 
zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym. Odblaski musi nosić każdy pieszy 
idący poboczem, a  także prowadzący ro-
wer, motocykl, skuter i wózek. Elementy od-
blaskowe nośmy jednak w okresie jesienno
-zimowym dla własnego bezpieczeństwa 
również na obszarze zabudowanym ze 
względu na wcześnie zapadający zmrok 
oraz słabą widoczność spowodowaną złymi warun-
kami atmosferycznymi. Pieszy, który porusza się po 

drodze bez odblasków, jest widoczny przez 
kierującego pojazdem w  ostatniej chwi-
li, gdyż po zmroku zlewa się z otoczeniem. 
Używając elementów odblaskowych, jeste-
śmy widoczni z odległości ok. 200 m, dając 
czas kierującemu na reakcję, a nam szansę 
na zachowanie zdrowia, a nawet życia. 

Zalecamy zakładać odblaski na wysoko-
ści kolan, dłoni, w  okolicy klatki piersiowej 
i pleców, a w przypadku noszenia tornistra/
plecaka przyczepić zawieszkę odblaskową. 

Podczas spaceru ze zwierzęciem warto zaopatrzyć 
pupila w obrożę odblaskową. 

Odblask to nie obciach

nego Kaszub Północnych. Do współpracy zaprosili-
śmy Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Pucku, Zespół Szkół nr 1 we Włady-
sławowie, Powiatowy Zespól Szkół w Kłaninie. W tym 
miejscu pragniemy serdecznie podziękować dyrek-
torowi PCKZiU Kazimierzowi Czernickiemu za wspar-
cie i pomoc na każdym etapie realizacji warsztatów 
oraz dyrekcji i nauczycielom ZS1 Władysławowo oraz 
PZS Kłanino. 

Po każdym zakończonym projekcie opracowuje-
my i  drukujemy bezpłatnie przekazywane broszury. 
Współpraca ze starostwem powiatowym w  Pucku 
zaowocowała kilkoma zrealizowanymi projektami, 
w  tym z  okazji roku partnerstwa samorządowego 
w powiecie puckim pod nazwą Wielka Uczta Regio-
nów wydaniem książki przetłumaczonej na języki an-
gielski, niemiecki i litewski. Stowarzyszenie było także 
współorganizatorem Światowego Zjazdu Kaszubów, 
który odbył się w dniach 21-22 sierpnia w Pucku, gdzie 
przy porcie rybackim nasze stowarzyszenie zorgani-
zowało stoiska promocyjne dziedzictwa kulturowego 

i kulinarnego Kaszub Północnych.
Stowarzyszenie otrzymało nominację do konkursu 

kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego oraz decyzją Krajowej Kapituły Kon-
kursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów 
nagrodę za najlepszy polski produkt tradycyjny: Perłę 
2021! Jest to jak dotąd pierwsza taka nagroda w wo-
jewództwie pomorskim przyznana stowarzyszeniu. 
Ponadto nasze produkty tradycyjne – kaszubskie bre-
tlingi i śledź mancowy po kaszubsku reprezentowały 
Pomorze i  pomorskie smaki na Międzynarodowych 
Targach w  Poznaniu podczas Jubileuszu Konkursu 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów.

Bardzo dziękujemy Urzędowi Marszałkowskie-
mu za to wyróżnienie i promocję. Dziękujemy gorą-
co wszystkim organizacjom i  instytucjom, z którymi 
współpracujemy, a  w  szczególności Stowarzysze-
niu Północnokaszubskiej Lokalnej Grupie Rybackiej 
PLGR, Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskiemu/o. Dę-
bogórze, Yacht Club Rewa oraz Stowarzyszeniu Port 
Mechelinki za mile i twórczo spędzony czas.
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9 września 2021 r. w Połchowie odbyła się Olimpia-
da dzieci w  Tenisie Stołowym, będąca jednocześnie 
eliminacjami do Wojewódzkiej Olimpiady dzieci w tej 
dyscyplinie. Pomimo wielu utrudnień związanych 
z pandemią w zawodach wzięło udział łącznie 9 ze-
społów z powiatu puckiego. Naszą gminę reprezen-
towały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców 
Kępy Oksywskiej w Dębogórzu. Po ciężkiej i wyrówna-
nej walce uczniowie 
Dębogórskiej szkoły 
zajęli I  miejsce, wy-
grywając wszystkie 
międzyszkolne me-
cze. Serdecznie gra-
tulujemy i  życzymy 
kolejnych sukce-
sów!

Mistrzowie powiatu puckiego  
w tenisie stołowym

Priorytetem funkcjonowania placówki w  2021 
roku był dobrostan uczniów rozumiany jako dba-
łość o  relacje, dostęp do dobrej edukacji, rozwijanie 
wiedzy, umiejętności i zainteresowań, wdrażanie no-
wych technologii oraz metod nauczania. Placówka 
szczególnie dbała o szeroko rozumianą profilaktykę. 
Uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Szkoła Od-
powiedzialna Cyfrowo” Fundacji Dbam o Mój Zasięg. 

Miło nam poinfor-
mować, że uczenni-
ca naszej szkoły, Zu-
zanna Tocke z  klasy 
IIb zajęła I  miejsce 
w kategorii klas dru-
gich w  Gminnym 
Konkursie piosenki 
i pieśni patriotycznej 
„Dzieci śpiewają dla 
Niepodległej”. Gra-
tulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów!

W ramach akcji przeprowadzono stacjonarnie warsz-
taty dla dzieci, a  rodzice i  nauczyciele mieli możli-
wość uczestnictwa w  formule online. W  codziennej 
pracy podjęto liczne działania, zorganizowano kon-
kursy i wydarzenia mające na celu przeciwdziałanie 
uzależnieniom cyfrowym, dbano o  higienę cyfrową 
i budowanie relacji – tych offline. Profilaktykę wspie-
rał udział w  kampanii przeciwdziałania depresji, 
która jest skierowana do uczniów oraz ich rodziców 
i nauczycieli „Dobrze, że jesteś”. To kolejne działanie 
w zakresie zdrowia psychicznego, które pozwala roz-
poznawać pierwsze symptomy obniżonego nastroju 
u siebie i innych, a także dowiedzieć się, gdzie szukać 
pomocy oraz jak udzielić jej innym.

W  ciągu roku w  szkole realizowano ogólnopol-
skie projekty edukacyjne, między innymi: BohaterOn 
– włącz historię”, „Zabawa ze sztuką”, „Europa i  ja”, 
„Godziny wychowawcze ze światem” PAH. Ucznio-
wie uczestniczyli też w ogólnopolskiej akcji „Tygodnia 
Uczniowskiej Supermocy” oraz „Code week”.

Jednocześnie społeczność szkolna podejmowała 
działania charytatywne na rzecz lokalnych instytu-
cji i  ośrodków, czy też konkretnych osób. Adresata-
mi działań szkoły były między innymi: Boża Przystań 
w  Rumi, Hospicjum św. Wawrzyńca w  Gdyni, Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals”. 
Uczestniczyliśmy też w  akcji zbiórki kasztanów dla 
Bohatera Jana.

Rok 2021 w Szkole Podstawowej w Kosakowie

Gminny Konkurs piosenki  
i pieśni patriotycznej

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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15 listopada w  naszej szkole odbył się uroczysty 
apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Sce-
ny odegrane przez młodych aktorów z  klasy 5a po-
zwoliły, w przystępny i przyjemny dla uczniów sposób, 
przybliżyć historię niezwykłej drogi, jaką odbył polski 

W  listopadzie uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w  Dębogórzu podjęli wiele działań cha-
rytatywnych na rzecz różnych instytucji. Duże zaan-
gażowanie włożyli w  przeprowadzenie zbiórki dla 
schronisk dla bezdomnych zwierząt. Dary w postaci 
karmy suchej i mokrej, smycze i koce przekazaliśmy 
Fundacji „Kosma” sprawującej opiekę nad psimi se-
niorami, schronisku w Ciapkowie oraz Pomorskiemu 
Domowi Tymczasowemu dla kotów. Zbieraliśmy dary 
dla małych pacjentów z  hospicjum Św. Wawrzyńca. 
Były to obiadki w  słoikach, chusteczki oraz mleko. 
Osobom potrzebującym i bezdomnym przekazaliśmy 

buty, kurtki oraz żyw-
ność. Ostatnią zbiórką, 
która cieszyła się du-
żym zaangażowaniem 
naszych uczniów, było 
zebranie darów, arty-
kułów papierniczych 
dla rówieśników w Tan-
zanii. Za przyłączenie 
się do akcji oraz wszel-
ką okazaną pomoc 
w  imieniu obdarowa-
nych serdecznie dzię-
kujemy.

Trzech uczniów Szkoły Podstawowej w Dębogórzu 
Robert Draszawka, Ksawery Laskowski oraz Mateusz 
Majek (kl. 7b) wzięło udział w  Ogólnopolskim Kon-
kursie Ekologicznym pod nazwą Mistrz Recyklingu 
i Przyjaciele. Konkurs został przeprowadzony w bar-
dzo trudnym czasie dla uczniów, bowiem w okresie 
pracy zdalnej. Mimo niesprzyjających warunków, 
chłopcy poświęcili dwa miesiące na spotkania, aby 
przygotować zadania konkursowe. Zespół wykonał 
projekt gry planszowej o nazwie „Eco Planeta” – Re-
spect our planet (Szanuj naszą planetę) oraz makie-
tę dowolnie wybranego przez siebie elektrosprzętu 
z materiałów recyklingowych – mikrofalówkę.

W  ramach podziękowań za promowanie gminy 
Kosakowo w ogólnopolskim konkursie ekologicznym 
i  szerzeniu proekologicznych postaw wśród dzieci, 
młodzi ekolodzy zostali zaproszeni przez wójta na 
spotkanie, w  trak-
cie którego chłopcy 
opowiedzieli m.in. 
o udziale w konkur-
sie, włożonej pra-
cy oraz o  efektach 
końcowych i  otrzy-
mali drobne upo-
minki.

Już od dwóch lat mamy do czynienia z  wszech-
obecną pandemią, która niekorzystnie wpływa na 
nasze samopoczucie oraz relacje międzyludzkie. 
W  szkole widzimy, jak bardzo ucierpieli najmłod-
si, żyjąc wiele miesięcy w  izolacji, bez rówieśników 
i przenosząc swoją aktywność do świata wirtualne-
go. Widzimy potrzebę odbudowy normalnych rela-
cji. Dzieci wycofały się, przestały ze sobą rozmawiać. 
Musimy nauczyć się nie tylko tego, co mamy w pro-
gramie szkolnym, ale przede wszystkim na nowo 
wzbudzić zainteresowanie drugim człowiekiem. 
Ważne, by znów powrócić do zadawania pytań: jak 
się masz, jak się czujesz, co u  Ciebie słychać? Stąd 
zrodził się pomysł Tygodnia Pozytywnych Relacji 
i  Emocji, podczas którego skupialiśmy się na tym, 
jak zadbać o  równowagę, relaks, jak mieć motywa-
cję do działania. Ten tydzień to bodziec do działania, 

impuls, by najmłodsi wiedzieli, że mogą na kogoś li-
czyć i w razie problemu mogą śmiało o nim mówić. 
Tematem przewodnim były relacje międzyludzkie. 
Wszystkie klasy brały udział w warsztatach psycho-
logicznych, podczas których nabywali umiejętności 
budowania pozytywnych relacji z  drugim człowie-
kiem i odkrywali, dlaczego tak ważne jest utrzymy-
wanie realnych kontaktów z  innymi. Tematyka ty-
godnia była poruszana podczas wielu lekcji, m.in. 
podczas języka polskiego uczniowie mieli za zadanie 
napisać opowieść terapeutyczną. Działaniem towa-
rzyszącym, wpływającym na pozytywną atmosferę 
w naszej szkole były dekoracje – dobrze nastrajające, 
optymistyczne myśli oraz kolorowe emotki ozdabia-
jące hole szkoły. Cieszymy się, że pomimo obecnej 
sytuacji dotyczącej pandemii udaje się przeprowa-
dzać tego typu akcje.

Akcje charytatywne Mistrz Recyklingu i Przyjaciele

Tydzień pozytywnych relacji i emocji

naród, by po 123 latach niewoli odzyskać upragnioną 
wolność. Uroczysty charakter apelu uświetnił występ 
szkolnego chóru. Pieśni żołnierskie zaśpiewali rów-
nież uczniowie klasy 7c.

Narodowe Święto Niepodległości w ZSP w Dębogórzu
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Najwyższy czas przygotować się na długie, zimowe 
wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno 
zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dziecka. War-
to zatem udać się do kosakowskiej biblioteki, gdzie 

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo ma przy-
jemność gościć w swych murach dwie wystawy, do 
których odwiedzenia serdecznie zaprasza. W sali wy-
stawowej obejrzeć można ekspozycję obrazów Zdzi-
sława Karbowiaka, naszego gminnego marynisty. Na-

na każdego małego czytelnika w wieku przedszkol-
nym czeka wyjątkowa wyprawka czytelnicza przy-
gotowana przez Instytut Książki. W wyprawce dzieci 
znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, 

dostosowaną pod względem formy i  treści do 
potrzeb przedszkolaka i  spełniającą najwyższe 
standardy w projektowaniu pięknych i mądrych 
książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakoń-
czoną wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego mały czytelnik otrzy-
ma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz 
upominkiem. Dzięki akcji dziecko pozna ważne 
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bi-
bliotekę) i  zostanie pełnoprawnym uczestni-
kiem życia kulturalnego. W  wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla 
nich broszura informacyjna przypomni o  nie-
ocenionej roli czytania w  rozwoju ich dziecka 
oraz o  rozmaitych korzyściach wynikających 
z częstego odwiedzania biblioteki.

tomiast w gablotach wystawowych podziwiać można 
dekoracje świąteczne autorstwa dwóch rewianek: 
Katarzyny Wica („Zaplecione upominki”) oraz zimowy 
handmade Joanny Domańskiej (Mafika.pl).

„Mała książka – wielki człowiek”

Zapraszamy do obejrzenia wystaw

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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2021 to dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Kosakowie rok wielu wyzwań, zmian i inten-
sywnej pracy. Poza codziennymi zadaniami m.in. 
w zakresie świadczeń, pracy socjalnej, asystentury ro-
dzin, zapewnienia pomocy bezdomnym czy posiłków 
dla potrzebujących GOPS Kosakowo realizował wiele 
dodatkowych aktywności.

Ruszyliśmy z programem „Bo Kosakowo to Gmina 
Otwarta na Potrzeby Społeczne” – pod hasłem któ-
rego zapoznajemy mieszkańców gminy Kosakowo 
z  naszą pracą i  możliwościami pomocy oraz wspar-
cia, jakie jesteśmy w stanie zaoferować. Zdając sobie 
sprawę, jak ważna jest bliskość drugiego człowieka, 
staraliśmy się zachęcić rodziny do wzmacniania wię-
zi. Wspólny czas przy podejmowaniu różnych aktyw-
ności niesie ze sobą liczne zalety. Podejmując się ra-
zem realizacji różnorodnych zadań, mamy możliwość 
współprzeżywania emocji. Tyczy się to zarówno rado-
ści, czy ekscytacji, jak również rozczarowań czy smut-
ków. Pod hasłem „Rodzinna niedziela” pozostawiali-
śmy cotygodniowe propozycje na wspólne, rodzinne 
aktywności.

Rok 2021 to dla Ośrodka również czas zmian wi-
zualnych. Poza przeprowadzonym, częściowym re-
montem budynku, dzięki Państwa pomocy udało 
nam się zaLOGOwać GOPS Kosakowo, ponieważ jed-
ną z  pierwszych wprowadzonych modyfikacji, było 
unowocześnienie naszego znaku graficznego. Chcie-
liśmy się zmienić dla Państwa, z  Państwa udziałem 
i to nam się wspólnie udało. Zintensyfikowana praca 
GOPS w  Kosakowie to również praca Punktu Kon-
sultacyjnego „Punkt Pomocy Rodzinie” w Kosakowie 
– mieszczącego się od tego roku w nowym punkcie 
przy ul. Żeromskiego 53. Działające bez zmian konsul-
tacje psychologiczne, wsparcie prawne czy spotkania 
grupy wsparcia dla kobiet zostały uzupełnione dy-
żurami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która wspierała zainteresowanych 
mieszkańców w zakresie problemów z uzależnieniem 
(alkohol, narkotyki, uzależniania behawioralne, środki 
psychoaktywne), przemocą (zjawiskiem, procedurą 
niebieskiej karty), procedurą udzielania pomocy, jed-
nostkami udzielającymi pomoc czy możliwościami 
podjęcia terapii. Okres wakacyjny rozpoczęła kolejna 
edycja zajęć opiekuńczo-wychowawczych „Świetli-
ca podwórkowa”. Plan prowadzonych zajęć ułożony 
został tak, aby dzieci jak najwięcej czasu spędzały 
podczas aktywności fizycznych na zewnątrz. Bogaty 
program, zaangażowanie i  profesjonalna kadra za-
pewniły dzieciom wspaniały wypoczynek, który dla 
wielu z nich był jedyną alternatywą dla wakacji spę-
dzonych wyłącznie w domu. W tym roku do projektu 

przystąpiło 17 dzieci z gminy Kosakowo, a wiele zajęć 
odbyło się dzięki uprzejmości i  zaangażowaniu na-
szych gminnych instytucji.

Kochać i  wymagać, wspierać i  stawiać granice – 
w tym roku on-line, ale udało nam się ruszyć z kolejną 
edycją (zarówno wiosenną, jak i  jesienną) programu 
wsparcia dla rodziców. Prowadzona przez nas cyklicz-
nie „Szkoła dla Rodziców” to program spotkań dla 
każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie 
głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi i młodzieżą. 
Cieszymy się, że nasi mieszkańcy tak chętnie i licznie 
korzystają z tej oferty, pogłębiając swoją wiedzę i ucząc 
się nowych sposobów poprawy relacji z dziećmi.

Koniec roku to dla naszego Ośrodka realizacja zu-
pełnie nowego projektu dla starszych mieszkańców 
naszej gminy. Na koniec października udało się roz-
począć działalność Klubu Seniora w Kosakowie, który 
powstał w  ramach Projektu „Kompleksowy system 
wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckie-
go w  wieku senioralnym i  ich opiekunów” finanso-
wanego przez Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w  ramach Poddziałania Rozwój 
Usług Społecznych. Celem Klubu Seniora jest aktywi-
zacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób 
starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja 
wspólnego spędzania czasu wolnego, rozpoznawa-
nie i zaspokajanie ich potrzeb, przeciwdziałanie osa-
motnieniu i marginalizacji seniorów. Zakwalifikowani 
uczestnicy projektu nie tylko biorą udział w licznych 
aktywnościach, wycieczkach i otrzymują pomoc m.in. 
psychologa, dietetyka czy podologa, ale również sami 
okazują wsparcie, biorąc udział w  różnego rodzaju 
akcjach charytatywnych, aktywizując się przy okazji 
również dzielą się swoją pozytywną energią z innymi.

Jak widać wiele za nami. Mamy jednak nadzie-
ję, że kolejny rok również będzie pełen nowych wy-
zwań i aktywności, dzięki którym prowadzona przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działalność 
będzie bogatsza, a przygotowana oferta zachęci do 
udziału jeszcze większą liczbę mieszkańców gminy 
Kosakowo.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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Z ŻYCIA SOŁECTW

Zgodnie z założonym celem 01.12.2021 r. zostało za-
montowane nowe oświetlenie LED na ul. Falistej i Do 
Morza, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.

W grudniu zostały zakupione nowe stoły na świe-
tlicę sołecką. To kolejny cel zrealizowany dla polep-
szenia warunków na świetlicy. Podziękowania rów-
nież dla Kosakowskiego Centrum Kultury za zakup 
i montaż rolet okiennych.

Zakupiono również komplet ławeczek oraz sto-
jak na rowery, które zostały zamontowane w miejscu 

nowo powstałego, publicznego miejsca na organiza-
cję ogniska.

W 2021 r. sołectwu Mechelinek udało się wykonać 
przyłącza energetycznego do domu Rybaka, zakupić 
laptopa na potrzeby świetlicy do pracy z zakupionym 
w ubiegłym roku projektorem, zamontować szlaban 
na prawostronnej części ul. Nadmorskiej oraz moni-
toring 3 kamer uruchomić internet na świetlicy sołec-
kiej.

Sołectwo Mechelinki

Niedawno zakończyły się starty w  biegach prze-
łajowych, a  lekkoatleci już rozpoczęli rywalizację 
halową. Pierwsze zawody w kategorii U-12 i U-14 ro-
zegrano 13.11.2021 r. w Słupsku. Młodzi lekkoatleci na-
szego województwa objęci ogólnopolskim progra-
mem Lekkoatletyka dla Każdego (LDK) rywalizowali 
o  medale i  rekordy życiowe. Gminę 
Kosakowo reprezentowali zawodni-
cy klubu ULKS Skoczek Pogórze. Do 
bardzo udanych zaliczyć należy start 
płotkarki Klary Iwoły, która zwyciężyła 
w  biegu na 60 ppł., poprawiając re-
kord życiowy (10.23s). Bardzo dobrze 
spisała się również sprinterka Natalia 
Kułakowska i  sprinter Wojciech Lu-
niak, którzy zajęli 1. miejsca na tym 
samym dystansie (bez płotków) z „ży-
ciówkami” 08.69 s i 07.71 s. W biegu 
na 600 m triumfowała aktualnie trze-
cia na listach krajowych Karina Łap-
ka. W ostatniej próbie w skoku w dal 
Marta Leoniak uległa nieznacznie 

zawodniczce z  RKS Rumia, zajmując ostatecznie 2. 
miejsce. Ponadto rekordy życiowe ustanowili: Alicja 
Mach, Krystian Piotrowski i Szymon Dzirba (wszyscy 
60 m), Amelia Hirsz(60 ppł), Nadia Kłosin (600 m), Ma-
tylda Ostaszewska (skok wzwyż).

Słupskie zawody pozwoliły również wyłonić 36-oso-
bową reprezentację woj. pomorskie-
go na Ogólnopolską Olimpiadę LDK 
w Toruniu. Do reprezentacji powoła-
no aż 5 zawodników Skoczka. Nieste-
ty ze względu na kwarantannę tylko 
czterech z  nich dostąpiło zaszczytu 
reprezentowania Pomorza (Szymon 
Dzirba, Natalia Kułakowska, Karina 
Łapka, Marta Leoniak). Do sportowej 
rywalizacji w  pięknej hali Arena To-
ruń przystąpiło ponad 800 młodych 
sportowców z całego kraju. Początek 
halowych startów okazał się wyjątko-
wo pomyślny dla Marty Leoniak (U-
12), która skokiem na odległość 4.70 
cm ustanowiła rekord życiowy i  wy-

Sukcesy na ogólnopolskich zawodach LDK w Toruniu

SPORT

ULKS Skoczek Pogórze
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W  dniach 04-05.12.2021 r. w  Spale odbyły się Mi-
strzostwa Polski w Pięcioboju Nowoczesnym w kate-
gorii młodzik do lat 12 oraz w kategorii junior młodszy 
do lat 14. W kategorii młodzik srebrny medal zdobył 
Maddox Chyliński z Klubu MUKS Kosakowo. Zawod-
nicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: pływanie 
50 m stylem dowolnym, bieg 600 m. W  pływaniu 
Maddox uzyskał najlepszy czas spośród 100 startują-
cych zawodników 0:29,95 s, ustanawiając tym samym 
rekord życiowy i rekord klubu na tym dystansie. Bieg 
odbywał się w hali na bieżni o długości 200 m. Była tu 
ostra i wyrównana walka, o zwycięstwie zdecydowa-
ły setne sekundy. Maddox uzyskał bardzo dobry czas 
1:49,87, ustanawiając rekord życiowy i zajął 3. miejsce 
w biegu. Suma punktów zdobyta po dwóch konku-
rencjach ostatecznie dały Maddoxowi srebrny medal. 
Wśród zawodniczek do 8 lat pierwsze miejsce w za-
jęła Sophia Wyżlic, reprezentantka MUKS Kosakowo. 

Gratulujemy zawodnikom i ich trenerom. Klub MUKS 
Kosakowo dziękuję Dyrektorowi PEKO za udostęp-
nienie pływalni przed Mistrzostwami Polski.

Sukces młodych pięcioboistów nowoczesnych z Kosakowa

walczyła srebrny medal, ulegając triumfatorkom kon-
kursu (w ostatniej, 6. próbie) zaledwie o 1 cm. Szymon 
Dzirba (U-12), ocierając się o podium, zajął 4. miejsce 
w finale biegu sprinterskiego na 60 m, a Natalia Kuła-
kowska również w sprincie była 5. Karina Łapka (U-14) 

uplasowała się podobnie jak jej koleżanka klubowa 
na 5. pozycji (na 36 startujących) na dystansie 600 m. 
Dobry występ lekkoatletów Skoczka walnie przyczy-
nił się do zwycięstwa reprezentacji woj. pomorskiego 
w punktacji zespołowej w rywalizacji ogólnopolskiej.
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 Poniedziałek 
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, 
Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa, Cynamonowa, Lubczykowa, 
Marcepanowa, Miodowa
Mechelinki – ulica: Dokerów
10.01.2022 r., 24.01.2022 r., 07.02.2022 r., 21.02.2022 r., 07.03.2022 r., 
21.03.2022  r., 04.04.2022  r., 20.04.2022  r. (środa), 02.05.2022  r., 
16.05.2022 r., 30.05.2022 r., 13.06.2022 r., 27.06.2022 r., 11.07.2022 r., 
25.07.2022 r., 08.08.2022 r., 22.08.2022 r., 05.09.2022 r., 19.09.2022 r., 
03.10.2022  r., 17.10.2022  r., 31.10.2022  r., 14.11.2022  r., 28.11.2022  r., 
12.12.2022 r., 28.12.2022 r. (środa). 
 Środa 
Dębogórze
12.01.2022 r., 26.01.2022 r., 09.02.2022 r., 23.02.2022 r., 09.03.2022 r., 
23.03.2022 r., 06.04.2022 r., 21.04.2022 r. (czwartek), 04.05.2022 r., 
18.05.2022 r., 01.06.2022 r., 15.06.2022 r., 29.06.2022 r., 13.07.2022 r., 
27.07.2022 r., 10.08.2022 r., 24.08.2022 r., 07.09.2022 r., 21.09.2022 r., 
05.10.2022  r., 19.10.2022  r., 02.11.2022  r., 16.11.2022  r., 30.11.2022  r., 
14.12.2022 r., 29.12.2022 r. (czwartek).
 Czwartek 
Kosakowo – pozostałe ulice
13.01.2022 r., 27.01.2022 r., 10.02.2022 r., 24.02.2022 r., 10.03.2022 r., 
24.03.2022  r., 07.04.2022  r., 22.04.2022  r.(piątek), 05.05.2022  r., 
19.05.2022  r., 02.06.2022  r., 17.06.2022  r. (piątek), 30.06.2022  r., 
14.07.2022 r., 28.07.2022 r., 11.08.2022 r., 25.08.2022 r., 08.09.2022 r., 
22.09.2022 r., 06.10.2022 r., 20.10.2022 r., 03.11.2022 r., 17.11.2022 r., 
01.12.2022 r., 15.12.2022 r., 30.12.2022 r. (piątek). 
 Piątek 
Rewa,
Mosty – ulice: Berberysowa, Cisowa, Deszczowa, Gwiezdna, Jawo-
rowa, Jarzębinowa, Kameliowa, Karmelowa, Księżycowa, Limbowa, 
Łąkowa, Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Olchowa, 
Okrężna, Rozmarynowa, Spacerowa, Spokojna, Wałowa, Wichrowa
14.01.2022  r., 28.01.2022  r., 11.02.2022  r., 25.02.2022  r., 11.03.2022  r., 
25.03.2022  r., 08.04.2022  r., 23.04.2022  r. (sobota), 06.05.2022  r., 
20.05.2022  r., 03.06.2022  r., 18.06.2022  r. (sobota), 01.07.2022  r., 
15.07.2022 r., 29.07.2022 r., 12.08.2022 r., 26.08.2022 r., 09.09.2022 r., 

23.09.2022  r., 07.10.2022  r., 21.10.2022  r., 04.11.2022  r., 18.11.2022  r. 
02.12.2022 r., 16.12.2022 r., 31.12.2022 r. (sobota) 
 Poniedziałek 
Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Zapolskiej, Majkowskiego, 
Konopnickiej, Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Że-
romskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta, Fikusa, Szymborskiej, 
Andaluzyjska.
03.01.2022 r., 17.01.2022 r., 31.01.2022 r., 14.02.2022 r., 28.02.2022 r., 
14.03.2022 r., 28.03.2022 r., 11.04.2022 r., 25.04.2022 r., 09.05.2022 r., 
23.05.2022 r., 06.06.2022 r., 20.06.2022 r., 04.07.2022 r., 18.07.2022r, 
01.08.2022  r., 17.08.2022  r. (środa), 29.08.2022  r., 12.09.2022  r., 
26.09.2022  r., 10.10.2022  r., 24.10.2022  r., 07.11.2022  r., 21.11.2022  r., 
05.12.2022 r., 19.12.2022 r. 
 Środa 
Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie
05.01.2022 r., 19.01.2022 r., 02.02.2022 r., 16.02.2022 r., 02.03.2022 r., 
16.03.2022 r., 30.03.2022 r., 13.04.2022 r., 27.04.2022 r., 11.05.2022 r., 
25.05.2022 r., 08.06.2022 r., 22.06.2022 r., 06.07.2022 r., 20.07.2022 r., 
03.08.2022  r., 18.08.2022  r. (czwartek), 31.08.2022  r., 14.09.2022  r., 
28.09.2022 r., 12.10.2022 r., 26.10.2022 r., 09.11.2022 r., 23.11.2022 r., 
07.12.2022 r., 21.12.2022 r.   
 Czwartek 
Pierwoszyno
07.01.2022  r. (piątek), 20.01.2022  r., 03.02.2022    r., 17.02.2022  r., 
03.03.2022 r., 17.03.2022 r., 31.03.2022 r., 14.04.2022 r., 28.04.2022 r., 
12.05.2022 r., 26.05.2022 r., 09.06.2022 r., 23.06.2022 r., 07.07.2022 r., 
21.07.2022  r., 04.08.2022  r., 19.08.2022  r. (piątek), 01.09.2022  r., 
15.09.2022  r., 29.09.2022  r., 13.10.2022  r., 27.10.2022  r., 10.11.2022  r., 
24.11.2022 r., 08.12.2022 r., 22.12.2022 r.  
 Piątek 
Pogórze – pozostałe ulice
08.01.2022  r. (sobota), 21.01.2022  r., 04.02.2022  r., 18.02.2022  r., 
04.03.2022 r., 18.03.2022 r., 01.04.2022 r., 15.04.2022 r., 29.04.2022 r., 
13.05.2022 r., 27.05.2022 r., 10.06.2022 r., 24.06.2022  r., 08.07.2022 r., 
22.07.2022  r., 05.08.2022  r., 20.08.2022  r. (sobota), 02.09.2022  r., 
16.09.2022 r., 30.09.2022 r., 14.10.2022 r., 28.10.2022 r., 12.11.2022  r. 
(sobota), 25.11.2022 r., 09.12.2022 r., 23.12.2022 r.  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA KOSAKOWO – 2022 ROK
ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

Odpady powinny być przygotowane do odbioru od godziny 700 w dniu wywozu tzn. wystawione przed 
teren posesji , lub znajdować się w istniejącej pergoli śmietnikowej, która powinna być odkluczona. 
 

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH  – zabudowa jednorodzinna  
PLASTIK MAKULATURA SZKŁO ODPADY ZIELONE 
Miejscowość Dzień odbioru  -  poniedziałek 

Rewa 
Mosty – Berberysowa, Cisowa , 

Deszczowa, Jaworowa, Jarzębinowa, 
Kameliowa, Karmelowa, Księżycowa, 
Limbowa, Łąkowa, Magnoliowa, 
Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, 
Olchowa, Okrężna, Rozmarynowa, 
Spacerowa, Spokojna, Wałowa,  Wichrowa 

13.01.2020r., 27.01.2020r., 10.02.2020r., 24.02.2020r., 09.03.2020r., 23.03.2020r., 
06.04.2020r., 20.04.2020r., 04.05.2020r., 18.05.2020r., 01.06.2020r., 15.06.2020r., 
29.06.2020r., 13.07.2020r., 27.07.2020r., 10.08.2020r., 24.08.2020r., 07.09.2020r., 
21.09.2020r., 05.10.2020r., 19.10.2020r., 02.11.2020r., 16.11.2020r., 30.11.2020r., 
14.12.2020r., 28.12.2020r.  

Mechelinki 
Kazimierz  
Dębogórze Wybudowanie 

07.01.2020r. (wtorek), 20.01.2020r., 03.02.2020r., 17.02.2020r., 02.03.2020r., 
16.03.2020r., 30.03.2020r., 14.04.2020r. (wtorek), 27.04.2020r., 11.05.2020r., 
25.05.2020r., 08.06.2020r., 22.06.2020r., 06.07.2020r., 20.07.2020r, 03.08.2020r., 
17.08.2020r., 31.08.2020r., 14.09.2020r., 28.09.2020r., 12.10.2020r., 26.10.2020r., 
09.11.2020r., 23.11.2020r., 07.12.2020r., 21.12.2020r.,    

Miejscowość Dzień odbioru  -  środa 
Mosty – pozostałe ulice 
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, 
Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, 
Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa 

Mechelinki – Dokerów 

02.01.2020r. (czwartek), 15.01.2020r., 29.01.2020r., 12.02.2020r., 26.02.2020r., 
11.03.2020r., 25.03.2020r., 08.04.2020r., 22.04.2020r., 06.05.2020r., 20.05.2020r., 
03.06.2020r., 17.06.2020r., 01.07.2020r., 15.07.2020r., 29.07.2020r., 12.08.2020r., 
26.08.2020r., 09.09.2020r., 23.09.2020r., 07.10.2020r., 21.10.2020r., 04.11.2020r., 
18.11.2020r., 02.12.2020r., 16.12.2020r., 30.12.2020r. 

Dębogórze 
Dębogórze – Sezamkowa, Paprykowa, 
Dyniowa 

08.01.2020r., 22.01.2020r., 05.02.2020r., 19.02.2020r., 04.03.2020r., 18.03.2020r., 
01.04.2020r., 15.04.2020r., 29.04.2020r., 13.05.2020r., 27.05.2020r., 10.06.2020r., 
24.06.2020r., 08.07.2020r., 22.07.2020r., 05.08.2020r., 19.08.2020r., 02.09.2020r., 
16.09.2020r., 30.09.2020r., 14.10.2020r., 28.10.2020r., 12.11.2020r. (czwartek), 
25.11.2020r., 09.12.2020r., 23.12.2020r.  

Miejscowość Dzień odbioru  -  czwartek 
Suchy Dwór 
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego, 
Zapolskiej, Majkowskiego, Konopnickiej, 
Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego, 
Szkolna,  Żeromskiego, Toledańska, Tuwima, 
Reymonta 

03.01.2020r. (piątek), 16.01.2020r., 30.01.2020r., 13.02.2020r., 27.02.2020r., 
12.03.2020r., 26.03.2020r., 09.04.2020r., 23.04.2020r., 07.05.2020r., 21.05.2020r., 
04.06.2020r., 18.06.2020r., 02.07.2020r., 16.07.2020r., 30.07.2020r., 13.08.2020r., 
27.08.2020r., 10.09.2020r., 24.09.2020r., 08.10.2020r., 22.10.2020r., 05.11.2020r., 
19.11.2020r., 03.12.2020r., 17.12.2020r., 31.12.2020r. 

Pogórze – pozostałe ulice 

09.01.2020r., 23.01.2020r., 06.02.2020r., 20.02.2020r., 05.03.2020r., 19.03.2020r., 
02.04.2020r., 16.04.2020r., 30.04.2020r., 14.05.2020r., 28.05.2020r., 12.06.2020r. 
(piątek), 25.06.2020r., 09.07.2020r., 23.07.2020r., 06.08.2020r., 20.08.2020r., 
03.09.2020r., 17.09.2020r., 01.10.2020r., 15.10.2020r., 29.10.2020r., 13.11.2020r. 
(piątek), 26.11.2020r., 10.12.2020r., 24.12.2020r. 

Miejscowość Dzień odbioru  -  piątek 

Kosakowo – pozostałe ulice 
 

04.01.2020r. (sobota), 17.01.2020r., 31.01.2020r., 14.02.2020r., 28.02.2020r., 
13.03.2020r., 27.03.2020r., 10.04.2020r., 24.04.2020r., 08.05.2020r., 22.05.2020r., 
05.06.2020r., 19.06.2020r., 03.07.2020r., 17.07.2020r., 31.07.2020r., 14.08.2020r., 
28.08.2020r., 11.09.2020r., 25.09.2020r., 09.10.2020r., 23.10.2020r., 06.11.2020r., 
20.11.2020r. 04.12.2020r., 18.12.2020r., 

Pierwoszyno  

10.01.2020r., 24.01.2020r., 07.02.2020r., 21.02.2020r., 06.03.2020r., 20.03.2020r., 
03.04.2020r., 17.04.2020r., 02.05.2020r. (sobota), 15.05.2020r., 29.05.2020r., 
13.06.2020r. (sobota), 26.06.2020r., 10.07.2020r., 24.07.2020r., 07.08.2020r., 
21.08.2020r., 04.09.2020r., 18.09.2020r., 02.10.2020r., 16.10.2020r., 30.10.2020r., 
14.11.2020r. (sobota), 27.11.2020r., 11.12.2020r., 29.12.2020r. (wtorek), 

 
 
 

Odpady powinny być przygotowane do odbioru od godziny 7.00 w dniu wywozu tzn. wystawione przed teren posesji,  
lub znajdować się w istniejącej pergoli śmietnikowej, która powinna być odkluczona.

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH – zabudowa jednorodzinna

 Dzień odbioru – poniedziałek 
Rewa
Mosty – Berberysowa, Cisowa, Deszczowa, Gwiezdna, Jaworowa, Ja-
rzębinowa, Kameliowa, Karmelowa, Księżycowa, Limbowa, Łąkowa, 
Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Olchowa, Okrężna, 
Rozmarynowa, Spacerowa, Spokojna, Wałowa,  Wichrowa
10.01.2022 r., 24.01.2022 r., 07.02.2022  r., 21.02.2022 r., 07.03.2022 r., 
21.03.2022  r., 04.04.2022  r., 20.04.2022  r. (środa), 02.05.2022  r., 
16.05.2022 r., 30.05.2022 r., 13.06.2022 r., 27.06.2022 r., 11.07.2022 r., 
25.07.2022 r., 08.08.2022 r., 22.08.2022 r., 05.09.2022 r., 19.09.2022 r., 
03.10.2022  r., 17.10.2022  r., 31.10.2022  r., 14.11.2022  r., 28.11.2022  r., 
12.12.2022 r., 27.12.2022 r. (wtorek). 
Mechelinki, Kazimierz, 
Dębogórze Wybudowanie
03.01.2022 r., 17.01.2022 r., 31.01.2022 r., 14.02.2022 r., 28.02.2022 r., 
14.03.2022 r., 28.03.2022 r., 11.04.2022 r., 25.04.2022 r., 09.05.2022 r., 
23.05.2022 r., 06.06.2022 r., 20.06.2022 r., 04.07.2022 r., 18.07.2022r, 
01.08.2022  r., 16.08.2022  r. (wtorek), 29.08.2022  r., 12.09.2022  r., 
26.09.2022  r., 10.10.2022  r., 24.10.2022  r., 07.11.2022  r., 21.11.2022  r., 
05.12.2022 r., 19.12.2022 r. 

 Dzień odbioru - środa 
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, 
Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa, Cynamonowa, Lubczykowa, 
Marcepanowa, Miodowa
Mechelinki – Dokerów
12.01.2022 r., 26.01.2022 r., 09.02.2022 r., 23.02.2022 r., 09.03.2022 r., 
23.03.2022 r., 06.04.2022 r., 21.04.2022 r. (czwartek), 04.05.2022 r., 
18.05.2022 r., 01.06.2022 r., 15.06.2022 r., 29.06.2022 r., 13.07.2022 r., 
27.07.2022 r., 10.08.2022 r., 24.08.2022 r., 07.09.2022 r., 21.09.2022 r., 
05.10.2022  r., 19.10.2022  r., 02.11.2022  r., 16.11.2022  r., 30.11.2022  r., 
14.12.2022 r., 28.12.2022 r.
Dębogórze
05.01.2022 r., 19.01.2022 r., 02.02.2022 r., 16.02.2022 r., 02.03.2022 r., 
16.03.2022 r., 30.03.2022 r., 13.04.2022 r., 27.04.2022 r., 11.05.2022 r., 
25.05.2022 r., 08.06.2022 r., 22.06.2022 r., 06.07.2022 r., 20.07.2022 r., 
03.08.2022 r., 17.08.2022 r., 31.08.2022 r., 14.09.2022 r., 28.09.2022 r., 
12.10.2022  r., 26.10.2022  r., 09.11.2022  r., 23.11.2022  r., 07.12.2022  r., 
21.12.2022 r. 
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ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH – ODPADY BIO (KUCHENNE)

ŻUŻEL I POPIÓŁ PALENISKOWY

 Dzień odbioru - poniedziałek 
Rewa
Mosty – Berberysowa, Cisowa, Deszczowa, Gwiezdna, Jaworowa, Ja-
rzębinowa, Kameliowa, Karmelowa, Księżycowa, Limbowa, Łąkowa, 
Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Olchowa, Okrężna, 
Rozmarynowa, Spacerowa, Spokojna, Wałowa, Wichrowa
10.01.2022 r., 24.01.2022 r., 07.02.2022 r., 21.02.2022 r., 07.03.2022 r., 
21.03.2022  r., 04.04.2022  r., 11.04.2022  r., 19.04.2022  r. (wtorek), 
25.04.2022 r.,  02.05.2022 r., 09.05.2022 r.,  16.05.2022 r., 23.05.2022 r., 
30.05.2022 r., 06.06.2022 r., 13.06.2022 r., 20.06.2022 r., 27.06.2022 r., 
04.07.2022  r., 11.07.2022  r., 18.07.2022  r., 25.07.2022r, 01.08.2022  r., 
08.08.2022  r., 16.08.2022  r. (wtorek), 22.08.2022  r., 29.08.2022  r., 
05.09.2022  r., 12.09.2022  r., 19.09.2022  r., 26.09.2022  r., 3.10.2022., 
10.10.2022  r., 17.10.2022  r., 24.10.2022  r., 31.10.2022  r., 07.11.2022  r., 
21.11.2022 r., 05.12.2022 r., 19.12.2022 r. 
Mechelinki, Kazimierz,
Dębogórze Wybudowanie
03.01.2022 r., 17.01.2022 r., 31.01.2022 r., 14.02.2022 r., 28.02.2022 r., 
14.03.2022 r., 28.03.2022 r., 04.04.2022 r., 11.04.2022 r., 19.04.2022 r.
(wtorek), 25.04.2022 r., 02.05.2022 r.,  09.05.2022 r., 16.05.2022 r., 
23.05.2022 r., 30.05.2022 r., 06.06.2022 r., 13.06.2022 r., 20.06.2022 r., 
27.06.2022 r., 04.07.2022 r., 11.07.2022 r., 18.07.2022r, 25.07.2022 r., 
01.08.2022  r., 08.08.2022r, 16.08.2022  r. (wtorek), 22.08.2022  r., 
29.08.2022 r., 05.09.2022 r., 12.09.2022 r., 19.09.2022 r., 26.09.2022 r., 
03.10.2022 r., 10.10.2022 r., 17.10.2022 r., 24.10.2022 r., 31.10.2022 r., 
14.11.2022 r., 28.11.2022 r.,  12.12.2022 r., 27.12.2022 r. (wtorek).
 Dzień odbioru - środa 
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, 
Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa, Cynamonowa, Lubczykowa, 
Marcepanowa, Miodowa
Mechelinki – Dokerów
05.01.2022 r., 19.01.2022 r., 02.02.2022 r., 16.02.2022 r., 02.03.2022 r., 
16.03.2022 r., 30.03.2022 r., 06.04.2022 r., 13.04.2022 r., 20.04.2022 r., 
27.04.2022 r., 04.05.2022 r., 11.05.2022 r., 18.05.2022 r., 25.05.2022 r., 
01.06.2022 r., 08.06.2022 r., 15.06.2022 r., 22.06.2022 r., 29.06.2022 r., 
06.07.2022 r., 13.07.2022 r., 20.07.2022 r., 27.07.2022 r., 03.08.2022 r., 
10.08.2022 r., 17.08.2022 r., 24.08.2022 r., 31.08.2022 r., 07.09.2022 r., 
14.09.2022 r., 21.09.2022 r., 28.09.2022 r., 05.10.2022 r., 12.10.2022 r., 
19.10.2022 r., 26.10.2022 r.,   09.11.2022 r., 23.11.2022 r., 07.12.2022 r.,    
21.12.2022 r.
Dębogórze
12.01.2022 r., 26.01.2022 r., 09.02.2022 r., 23.02.2022 r., 09.03.2022 r., 
23.03.2022 r., 06.04.2022 r., 13.04.2022 r., 20.04.2022 r., 27.04.2022 r., 
04.05.2022 r., 11.05.2022 r., 18.05.2022 r., 25.05.2022 r., 01.06.2022 r., 
08.06.2022 r., 15.06.2022 r., 22.06.2022 r., 29.06.2022 r., 06.07.2022 r., 
13.07.2022 r., 20.07.2022 r., 27.07.2022 r., 03.08.2022 r., 10.08.2022 r., 
17.08.2022 r., 24.08.2022 r., 31.08.2022 r., 07.09.2022 r., 14.09.2022 r., 
21.09.2022 r., 28.09.2022 r., 05.10.2022 r., 12.10.2022 r., 19.10.2022 r., 

26.10.2022  r., 02.11.2022  r., 16.11.2022  r., 30.11.2022  r., 14.12.2022  r., 
28.12.2022 r.
 Dzień odbioru - czwartek 
Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Zapolskiej, Majkowskiego, 
Konopnickiej, Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Że-
romskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta, Fikusa, Szymborskiej, 
Andaluzyjska
07.01.2022  r. (piątek), 20.01.2022  r., 03.02.2022  r., 17.02.2022  r., 
03.03.2022 r., 17.03.2022 r., 31.03.2022 r., 07.04.2022 r., 14.04.2022 r., 
21.04.2022 r., 28.04.2022 r., 05.05.2022 r., 12.05.2022 r., 19.05.2022 r., 
26.05.2022  r., 02.06.2022  r., 09.06.2022  r., 17.06.2022  r. (piątek), 
23.06.2022 r., 30.06.2022 r., 07.07.2022 r., 14.07.2022 r., 21.07.2022 r., 
28.07.2022 r., 04.08.2022 r., 11.08.2022 r., 18.08.2022 r., 25.08.2022 r., 
01.09.2022 r., 08.09.2022 r., 15.09.2022 r., 22.09.2022 r., 29.09.2022 r., 
06.10.2022  r., 13.10.2022  r., 20.10.2022  r., 27.10.2022  r., 10.11.2022  r., 
24.11.2022 r., 08.12.2022 r., 22.12.2022 r.  
Pogórze – pozostałe ulice
13.01.2022 r., 27.01.2022 r., 10.02.2022 r., 24.02.2022 r., 10.03.2022 r., 
24.03.2022 r., 07.04.2022 r., 14.04.2022 r., 21.04.2022 r., 28.04.2022 r., 
05.05.2022 r., 12.05.2022 r., 19.05.2022 r., 26.05.2022 r., 02.06.2022 r., 
09.06.2022  r., 17.06.2022  r. (piątek), 23.06.2022  r., 30.06.2022  r., 
07.07.2022 r., 14.07.2022 r., 21.07.2022 r., 28.07.2022 r., 04.08.2022 r., 
11.08.2022 r., 18.08.2022 r., 25.08.2022 r., 01.09.2022 r., 08.09.2022 r., 
15.09.2022 r., 22.09.2022 r., 29.09.2022 r., 06.10.2022 r., 13.10.2022 r., 
20.10.2022  r., 27.10.2022  r., 03.11.2022  r., 17.11.2022  r., 01.12.2022  r., 
15.12.2022 r., 29.12.2022 r.
 Dzień odbioru - piątek 
Kosakowo – pozostałe ulice
08.01.2022  r.(sobota), 21.01.2022  r., 04.02.2022  r., 18.02.2022  r., 
04.03.2022 r., 18.03.2022 r., 01.04.2022 r., 08.04.2022 r., 15.04.2022 r., 
22.04.2022 r., 29.04.2022 r., 06.05.2022 r., 13.05.2022 r., 20.05.2022 r., 
27.05.2022  r., 03.06.2022  r., 10.06.2022  r., 18.06.2022  r. (sobota), 
24.06.2022 r., 01.07.2022 r., 08.07.2022 r., 15.07.2022 r., 22.07.2022 r., 
29.07.2022 r., 05.08.2022 r., 12.08.2022 r., 19.08.2022 r., 26.08.2022 r., 
02.09.2022 r., 09.09.2022 r., 16.09.2022 r., 23.09.2022 r., 30.09.2022 r., 
07.10.2022  r., 14.10.2022  r., 21.10.2022  r., 28.10.2022  r., 04.11.2022  r., 
18.11.2022 r., 02.12.2022 r., 16.12.2022 r., 30.12.2022 r.
Pierwoszyno
14.01.2022  r., 28.01.2022  r., 11.02.2022  r., 25.02.2022  r., 11.03.2022  r., 
25.03.2022 r., 01.04.2022 r., 08.04.2022 r., 15.04.2022 r., 22.04.2022 r., 
29.04.2022 r., 06.05.2022 r., 13.05.2022 r., 20.05.2022 r., 27.05.2022 r., 
03.06.2022  r., 10.06.2022  r., 18.06.2022  r. (sobota), 24.06.2022  r., 
01.07.2022 r., 08.07.2022 r., 15.07.2022 r., 22.07.2022 r., 29.07.2022 r., 
05.08.2022 r., 12.08.2022 r., 19.08.2022 r., 26.08.2022 r., 02.09.2022 r., 
09.09.2022 r., 16.09.2022 r., 23.09.2022 r., 30.09.2022 r., 07.10.2022 r., 
14.10.2022  r., 21.10.2022  r., 28.10.2022  r., 12.11.2022  r. (sobota),  
25.11.2022 r.,  09.12.2022 r., 23.12.2022 r.

 Odbiór z terenu całej gminy Kosakowo - wtorek 
11.01.2022 r., 25.01.2022 r., 08.02.2022 r., 22.02.2022 r., 08.03.2022 r., 22.03.2022 r., 05.04.2022 r., 19.04.2022 r., 10.05.2022 r., 07.06.2022 r., 
05.07.2022 r., 09.08.2022 r., 13.09.2022 r., 27.09.2022 r., 11.10.2022 r., 25.10.2022 r., 08.11.2022 r., 22.11.2022 r., 06.12.2022 r., 20.12.2022 r.

 Dzień odbioru – czwartek 
Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Zapolskiej, Majkowskiego, 
Konopnickiej, Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Że-
romskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta, Fikusa, Szymborskiej, 
Andaluzyjska
13.01.2022 r., 27.01.2022 r., 10.02.2022 r., 24.02.2022 r., 10.03.2022 r., 
24.03.2022  r., 07.04.2022  r., 22.04.2022  r. (piątek), 05.05.2022  r., 
19.05.2022  r., 02.06.2022  r., 17.06.2022  r. (piątek), 30.06.2022  r., 
14.07.2022 r., 28.07.2022 r., 11.08.2022 r., 25.08.2022 r., 08.09.2022 r., 
22.09.2022 r., 06.10.2022 r., 20.10.2022 r., 03.11.2022 r., 17.11.2022 r., 
01.12.2022 r., 15.12.2022 r., 29.12.2022 r.
Pogórze – pozostałe ulice
07.01.2022  r. (piątek), 20.01.2022  r., 03.02.2022  r., 17.02.2022  r., 
03.03.2022 r., 17.03.2022 r., 31.03.2022 r., 14.04.2022 r., 28.04.2022 r., 
12.05.2022 r., 26.05.2022 r., 09.06.2022 r., 23.06.2022 r., 07.07.2022 r., 
21.07.2022 r., 04.08.2022 r., 18.08.2022 r., 01.09.2022 r., 15.09.2022 r., 

29.09.2022  r., 13.10.2022  r., 27.10.2022  r., 10.11.2022  r., 24.11.2022  r., 
08.12.2022 r., 22.12.2022 r. 
 Dzień odbioru - piątek 
Kosakowo – pozostałe ulice
14.01.2022  r., 28.01.2022  r., 11.02.2022  r., 25.02.2022  r., 11.03.2022  r., 
25.03.2022  r., 08.04.2022  r., 23.04.2022  r. (sobota), 06.05.2022  r., 
20.05.2022  r., 03.06.2022  r., 18.06.2022  r. (sobota), 01.07.2022  r., 
15.07.2022 r., 29.07.2022 r., 12.08.2022 r., 26.08.2022 r., 09.09.2022 r., 
23.09.2022  r., 07.10.2022  r., 21.10.2022  r., 04.11.2022  r., 18.11.2022  r. 
02.12.2022 r., 16.12.2022 r., 30.12.2022 r.
Pierwoszyno 
08.01.2022  r. (sobota), 21.01.2022  r., 04.02.2022  r., 18.02.2022  r., 
04.03.2022 r., 18.03.2022 r., 01.04.2022 r., 15.04.2022 r., 29.04.2022 r., 
13.05.2022 r., 27.05.2022 r., 10.06.2022 r., 24.06.2022 r., 08.07.2022 r., 
22.07.2022 r., 05.08.2022 r., 19.08.2022 r., 02.09.2022 r., 16.09.2022 r., 
30.09.2022  r., 14.10.2022  r., 28.10.2022  r., 12.11.2022  r. (sobota), 
25.11.2022 r., 09.12.2022 r., 23.12.2022 r. 
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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

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Ewelina Paszke (Red. Naczelny), Magdalena Stawiarz (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy pierwszy tydzień miesiąca. Nakład 6900 egz.
Druk i opracowanie graficzne: DRUKARNIA Waldemar Grzebyta, ul. Kossaka 108, Piła, tel. 67 215 85 89, www.drukgrzebyta.com.pl
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Nowy Rok w duchu „less waste”!

 

 Naszym Mieszkańcom życzymy 
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!!!

Dużo zdrowia, pomyślności
 oraz realizacji planów!

Co mogę zmienić w swojej codzienności, by przysłużyć się planecie Ziemia? 

źsegreguj odpady, a odpady niebezpieczne 

pozostawiaj w miejscach do tego 

p r z e z n a c z o n y c h  ( s z c z e g ó ł y  n a  

www.kzg.pl).

źnie marnuj żywności,

źzamiast  wody  bute lkowanej  p i j  

„kranówkę” - jest doskonałej jakości!

źoszczędzaj energię elektryczną i ciepło, 

źunikaj artykułów jednorazowych, np. 

siatek na zakupy, kubków, słomek itp.

źoszczędzaj wodę w domu i w ogrodzie, np. 

zbieraj deszczówkę, wodą po myciu 

owoców i warzyw podlej kwiaty,

źogranicz zużycie komercyjnych środków 

czystości na rzecz naturalnych,

źdbaj o czyste powietrze, w tym zwróć 

uwagę na sposób ogrzewania swojego 

domu,

źwybieraj produkty bez opakowań,

w opakowaniach zbiorczych lub

w opakowaniach nadających się do 

recyklingu.

źkupuj lokalnie, przemyśl swoje zakupy,

unikaj niepotrzebnego wyrzucania ubrań, sprzętów na rzecz 

ich naprawy, sprzedaży lub przekaż je potrzebującym

Nowy Rok za pasem! Kto choć raz nie pokusił się w tym czasie o refleksję nad swoim życiem i tym, jak będzie ono wyglądać 

przez kolejne dwanaście miesięcy? Postanowienia noworoczne zwykle dotyczą naszej diety, finansów, pracy. Są one ważne, 

ale warto spojrzeć inaczej – zielono, ekologicznie. Z korzyścią dla środowiska i nas samych!

Co zrobić z choinką po świętach? 

 Przetworzenie choinki na kompost to tylko jedno z rozwiązań. Kolejne to:
· ogrody zoologiczne często prowadzą zbiórkę drzewek, okazuje się, że zielone choinki są przysmakiem dla wielu 

zwierzaków,
· pocięte choinkowe gałęzie znajdą zastosowanie w ogrodnictwie, 
· warto sprawdzić, czy choinka nadaje się do ponownego zasadzenia. 

Drzewka odbierane są zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów segregowanych, a następnie przewożone do
Eko Doliny i przetwarzane na kompost wysokiej jakości. W budynkach wielorodzinnych choinki należy wystawiać przed 
pergolami śmietnikowymi nie blokując do nich dostępu. Mieszkańcy domków jednorodzinnych poświąteczne drzewko 
powinni zostawić przed posesją, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.

fot. pixabay.com
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