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Długo wyczekiwana w gminie Kosakowo inwesty-
cja opiewająca na kwotę blisko 17,5 mln zł weszła w 
kluczową fazę. W czwartek 10 lutego br. wójt gminy 
Kosakowo Marcin Majek podpisał umowę na budowę 
gminnego przedszkola publicznego w Mostach z wy-
konawcą – firmą Marbud Sp. z o.o. W nowej placówce 
miejsce znajdzie blisko 200 dzieci. 

– Zapotrzebowanie na budowę przedszkola było 
duże z uwagi na funkcjonującą w gminie na ten mo-
ment tylko jedną tego typu placówkę – w Dębogórzu. 
Patrząc na liczbę rodzin, które się wprowadzają do 
gminy Kosakowo i liczbę przybywających w związku 
z tym dzieci, budowa tego przedszkola jest napraw-
dę bardzo istotna. Cieszymy się z podpisania umowy 
i  rozpoczęcia etapu realizacji budowy inwestycji – 
mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Przedszkole powstanie w  nowo wybudowanym 
budynku o powierzchni blisko 2 tys. m² z 8 oddziałami 
(w tym 1 w przyszłości do późniejszego wykorzystania 
na oddział żłobkowy), kilkoma salami wielofunkcyj-
nymi, zapleczem gastronomicznym dla przedszkol-
nej kuchni wraz ze stołówką. Całość zaprojektowano 
z wykorzystaniem niskoemisyjnych systemów grzew-
czych, układów wentylacji z odzyskiem ciepła i  foto-
woltaiki. W ramach prac powstanie także teren rekre-

acyjny dla kreatywnego rozwoju przedszkolaków, czyli 
tzw. ogród polisensoryczny, nowoczesna infrastruktu-
ra ze specjalnymi potrzebami w tym niepełnospraw-
nościami czy parking. Prace związane z  budową ru-
szyły i powinny się zakończyć wiosną 2023 roku.

Koszt inwestycji 
to niecałe 17,5 mln 
zł, z  czego 3 mln 
to dofinansowanie 
z  Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lo-
kalnych ze środków 
Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 
dla jednostek samo-
rządu terytorialnego. Pozostała kwota pochodzi z bu-
dżetu gminy.

Warto dodać, że przedszkole w  Mostach to nie 
jedyna inwestycja w  gminie Kosakowo planowa-
na z  myślą o  najmłodszych mieszkańcach. Obecnie 
trwa kompletowanie dokumentacji dotyczącej budo-
wy przedszkola w  Pogórzu. Na ten moment gmina 
czeka na pozwolenie na budowę. Jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, na wiosnę tego roku zostanie 
ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.

Umowa na budowę przedszkola gminnego w Mostach podpisana
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1. Uchwała nr LXV/486/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie gminy Kosakowo w 2022 r.;
2. Uchwała nr LXV/487/2022 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXVII/185/2020 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 25 lutego 
2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół pod-
stawowych mających siedzibę na obszarze gminy Kosa-
kowo oraz granic obwodów szkół podstawowych;
3. Uchwała nr LXV/488/2022 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 27 stycznia 2022 r. w  sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych mieszkańców sołectw Dębogó-
rze i Dębogórze-Wybudowanie, dotyczących utworzenia 
wsi Dębogórze-Wybudowanie;
4. Uchwała nr LXV/489/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości położonych w miejscowości Pogórze;
5. Uchwała nr LXV/490/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go działek przy ul. Roślinnej w Dębogórzu;
6. Uchwała nr LXV/491/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go wschodniej części obrębu Dębogórze;
7. Uchwała nr LXV/492/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go północnej części obrębu Pogórze oraz części obrębu 
Kosakowo, rejon ul. Krasickiego;
8. Uchwała nr LXV/493/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 

27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go części obrębów: Kosakowo i  Mosty w  rejonie osiedla 
Złote Piaski, rejon Cmentarza Komunalnego w  Kosako-
wie oraz działek przy ul. Rumskiej w Dębogórzu;
9. Uchwała nr LXV/494/2022 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obrębu Mechelinki;
10. Uchwała nr LXV/495/2022 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
usługowego w  Kosakowie, u  zbiegu ulic: Żeromskiego 
i Derdowskiego;
11. Uchwała nr LXV/496/2022 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Kosakowie i objęcie nowo utworzonych udziałów przez 
wspólnika gminę Kosakowo;
12. Uchwała nr LXV/497/2022 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania środków 
finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na dofinansowanie 
zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego;
13. Uchwała nr LXV/498/2022 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gmi-
ny Kosakowo na rok 2022;
14. Uchwała nr LXV/499/2022 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 27 stycznia 2022 r. w  sprawie zmiany uchwały 
w  sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Kosakowo na lata 2022-2034.

UCHWAŁY Z LXV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 27 STYCZNIA 2022 ROKU

RADA GMINY KOSAKOWO

Nazwa projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

Termin wyłożenia do 
publicznego wglądu

Termin dyskusji  
publicznej

Termin wno-
szenia uwag

obszarów położonych w rejonie ulicy 
Wiejskiej i Kołłątaja w Pogórzu  
gm. Kosakowo – etap I.

7.03. – 4.04.2022 r. 16.03.2022 r. 
godz.15.00

18.04.2022 r.

części obrębu Pogórze w gm. Kosakowo, 
w rejonie ulicy Derdowskiego – etap II.

7.03. – 4.04.2022 r. 16.03.2022 r. 
godz.16.00

18.04.2022 r.

północnej części obrębu Mosty  
gm. Kosakowo, w rejonie ulicy Cisowej.

7.03. – 4.04.2022 r. 31.03.2022 r.  
godz. 15.00

18.04.2022 r.

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Projekty planów dostępne będą 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”, a tak-
że w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzinach pracy urzędu, po uprzed-
nim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Referacie ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod  
nr tel. 58 660-43-13. 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 udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem 
w  sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w  miejscu i  czasie wyłożenia projektów ww. planów 
miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z prognozami oddziaływania na środowisko do tych pla-
nów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gdańsku. Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym 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, 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 oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą 
być wnoszone: w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo; ustnie do 
protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo; w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: planowanie@kosakowo.pl, bądź też 
opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej; 
formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-plano-
wania-i-zagospodarowania-przestrzennego w nieprzekraczalnym terminie podanym w tabeli tj. do dnia 18.04.2022 r. 
Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Obowią-
zek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej BIP Urzędu Gminy Kosakowo 
– www.bip.kosakowo.pl.

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

Z  myślą o  rosnących potrzebach mieszkańców, 
a  także o  nieustannym rozwoju pod kątem inwe-
stycyjnym gmina Kosakowo złożyła kolejne wnioski 
o fundusze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-

gramu Inwestycji Strategicznych. W  drugiej edycji 
programu, która jest kierowana do wszystkich samo-
rządów, złożono 3 wnioski.

Pierwszy, na kwotę 5 mln zł dotyczy budowy dróg 
gminnych. Mowa dokładnie o  kilku mniejszych uli-
cach, na które w  gminie jest ogromne zapotrzebo-
wanie – mówi Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo.

Inwestycja dotyczyć ma budowy dróg gminnych 
wraz z  wyposażeniem technicznym drogi i  odwod-
nieniem oraz z usunięciem kolizji istniejącego uzbro-
jenia terenu. Mowa o ulicach: Owocowej i Wiosennej 
w Dębogórzu, Tymiankowej i Szafranowej w Kosako-
wie, Olimpijskiej w Mechelinkach, Północnej w Pier-
woszynie, Lema w  Suchym Dworze, Wielkopolskiej 
w  Rewie oraz Jodłowej i  Klonowej w  Mostach. Po-
nadto inwestycja zakłada budowę kanałów techno-
logicznych przy wyżej wymienionych ulicach z  wy-
łączeniem ul. Olimpijskiej w  Mechelinkach. Według 
założeń zawartych we wniosku przewidywany termin 

Gmina Kosakowo wnioskuje o kolejne środki z Polskiego Ładu



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 3/20224

Ruszyły prace przy przebudowie skrzyżowania ulic 
Kaszubskiej i Wiśniowej w Pierwoszynie. W ramach in-
westycji planuje się m.in. budowę sygnalizacji świetl-
nej, która poprawi bezpieczeństwo pieszych. Wartość 
całego przedsięwzięcia to ponad 800 tysięcy złotych. 
Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Pucku przy 
współpracy gminy Kosakowo oraz przy dofinansowa-
niu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedmiotowa inwestycja zakłada korektę geome-
trii istniejącego skrzyżowania wraz z budową nowego 
układu doświetlonych przejść dla pieszych. W ramach 
tego przedsięwzięcia planuje się również budowę no-
wej zatoki autobusowej (naprzeciwko kościoła) oraz 
miejsca zatrzymania się autobusów w  nowej lokali-

zacji (w  kierunku północnym). Ponadto zakłada się 
rozbiórkę istniejących krawężników i chodników oraz 
ustawienie nowego pasa z kostki betonowej w oby-
dwu kierunkach drogi. Projekt zakłada również budo-
wę sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzy-
żowaniu oraz wykonanie kanału technologicznego. 
Na poprawę bezpieczeństwa stanowczo korzystnie 
wpłynie zastosowanie sygnalizacji świetlnej oraz do-
świetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu. 

Zadanie dofinansowane zostało z  Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pie-
szych w kwocie 200 tys zł. Całość prac inwestycyjnych 
wynosić będzie 840 832,41 zł.

Przebudowa skrzyżowania przy ul. Kaszubskiej i Wiśniowej w Pierwoszynie

zakończenia inwestycji to koniec przyszłego roku. Jej 
całkowity koszt, przy kwocie 5 mln zł dofinansowaniu, 
to prawie 6,5 mln zł.

Kolejny z trzech projektów obejmuje budowę ulic 
Złote Piaski i  Aloesowej w  Kosakowie oraz Leszczy-
nowej, Liściastej i Ogrodowej w Mostach – ulic lokal-
nych i drogowych dojazdowych z wyprowadzeniem 
ruchu na ulicę wojewódzką nr 100 na nowo powsta-
łym osiedlu w Kosakowie o nawierzchni bitumicznej. 
W ramach prac mają powstać nowe miejsca posto-
jowe dla samochodów osobowych, w  tym dla osób 
niepełnosprawnych, miejsca dla autobusów, zatoki 
autobusowe, chodniki, ścieżka rowerowa oraz ciąg 
pieszo-rowerowy. Inwestycja zakłada również ko-
nieczność rozbudowy i  przebudowy skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 100, w związku z czym plano-
wane jest wykonanie odwodnienia wraz z wyprowa-
dzeniem wód opadowych poza obszar budowy dróg 
oraz budowę i przebudowę istniejącej infrastruktu-
ry technicznej wraz z oświetleniem. Całkowity koszt 
zadania to blisko 13,5 mln zł, przy czym wnioskowa-
na kwota dofinansowania wynosi ponad 12,5 mln zł. 
Przewidywany termin realizacji to koniec czerwca 
2024 roku.

W  kolejnym, trzecim wniosku pakiet dofinanso-
wania wynosi 8,5 mln zł i dotyczy zagospodarowania 
terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym in-
frastrukturą turystyczno-rekreacyjną i  komunikacją 
na terenie przystani morskiej i  terenach przyległych 
w miejscowości Mechelinki – wyjaśnia Marcin Majek, 
wójt gminy Kosakowo.

Zadanie obejmuje budowę budynku wielofunkcyj-
nego, dwukondygnacyjnego o  powierzchni ok. 600 
m² oraz hangaru łodziowego o  powierzchni ok. 200 
m², placu łodziowego, punktu obsługi kamperów, par-
kingu z punktami do ładowania elektrycznego, toalety 
publicznej, chodników i  ścieżek, sauny, placu zabaw, 
siłowni zewnętrznej oraz zieleni. Dodatkowo ul. Nad-
morska ma zostać przebudowana, zyskać oświetlenie 
oraz odwodnienie. Inwestycja, której realizację zapla-
nowano na koniec czerwca 2025 roku, ma się przyczy-
nić przede wszystkim do rozwoju żeglarstwa wśród 
dzieci i  młodzieży z  gminy Kosakowo, ale będzie też 
dostępna dla mieszkańców i turystów. Całkowita prze-
widywana wartość zadania to prawie 9,5 mln zł.

Przypomnijmy, w  pierwszej edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład, Gmina Kosakowo otrzymała 11 
mln zł na budowę przedszkola w Pogórzu.
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Kosakowski Klub Honorowych Dawców Krwi 
dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział 
w  poborze krwi w  walentynki. Podczas pierwszej 
w tym roku akcji poboru krwi w Kosakowie zamel-
dowało się 31 krwiodawców, z  których 20 mogło 
oddać krew. Ostatecznie udało się zebrać 9 litrów 
bezcennego leku. Każdy z  krwiodawców otrzymał 
gadżety od Instytut Pamięci Narodowej Oddział 

w Gdańsku (książki, gry edukacyjne, puzzle, broszu-
ry informacyjne) oraz specjalny pin upamiętniający 
obchodzoną 14 lutego 80. rocznicę powstania Armii 
Krajowej.

Dziękujemy radnemu gminy kosakowo Michałowi 
Przysieckiemu za pomoc w organizacji i objęcie po-
boru patronatem przez IPN w Gdańsku. Kolejny po-
bór krwi w Kosakowie 14 kwietnia br.

Lutowy pobór krwi w Kosakowie

Historia dzieje się na naszych oczach i jest to niestety jej smutna karta….
24 lutego 2022 roku zapisze się w dziejach Europy i świata w czarnych barwach.

Dziś jestem sercem i myślami z Ukrainą i jej obywatelami.
Kto jak nie Polska, która doświadczyła podobnego ataku ponad 80 lat temu.

Wyrażam pełne wsparcie dla całego narodu ukraińskiego.
Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina!
Wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek.
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Zgodnie z zarządzeniem nr 48/2018 wójta gminy 
Kosakowo z dnia 10 maja 2018 r. do 31 marca br. moż-
na zgłaszać wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony czło-
wiek morza” wraz z odsłonięciem tablicy pamiątko-
wej w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza 
w Rewie.

Tytuł „Zasłużony człowiek morza” nadaje się osobie, 
która swoim życiem, postawą czy pracą przysporzyła 
sławy polskiemu morzu i przyniosła chwałę ojczyźnie. 
Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać przedstawi-
ciele organów władzy i administracji publicznej oraz 
osoby prawne, których działalność statutowa jest 
związana z morzem. Do 2021 roku tytułem „Zasłużo-
ny człowiek morza” uhonorowanych zostało 55 osób.

Wyboru kandydatów do tytułu dokonuje powoła-

na przez wójta gminy Kosakowo kapituła w składzie: 
marszałek województwa pomorskiego, rektor Akade-
mii Marynarki Wojennej w Gdyni, rektor Uniwersyte-
tu Morskiego w Gdyni, przedstawiciel Ligi Morskiej 
i Rzecznej, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Na-
utologicznego, przedstawiciel Związku Miast i Gmin 
Morskich, starosta Pucki, przewodniczący Rady Gmi-
ny Kosakowo, wójt Gminy Kosakowo.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji w formie wniosku 
wraz z uzasadnieniem przyjmowane będą do 31 mar-
ca br. Wniosek wraz z  regulaminem można pobrać 
na stronie gminy Kosakowo. Tegoroczna, XVIII Uro-
czystość Odsłonięcia Tablic Pamiątkowych w  Ogól-
nopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie od-
będzie się 12 czerwca br.

Do końca marca można zgłaszać kandydatów do tytułu  
„Zasłużony człowiek morza”

Firma z Barcelony City Bike Global S.A. zobowiąza-
ła się do uruchomienia w 2023 roku systemu 4,1 tys. 
rowerów w  16 gminach Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS): od Władysławowa 
po Tczew. Hiszpański operator planuje wykorzystać 
1000 rowerów z pierwszego systemu Mevo oraz 3099 
nowych rowerów włoskiej firmy Vaimoo, których 
wcześniejsze wersje używane są w Kopenhadze i Rot-
terdamie, a najnowsza będzie wdrażana w Sztokhol-
mie i na Pomorzu. Podpisana umowa daje nadzieję 
na powrót Mevo do aglomeracji po długiej przerwie, 
a dla gminy Kosakowo stanowi nowość m.in. w posta-
ci 11 stacji rowerowych we wszystkich jej sołectwach. 

Gmina Kosakowo rozpoczęła starania o przyłącze-
nie do systemu rowerowego Mevo w 2019 r. Podpisa-
nie w grudniu 2021 r. umowy partnerskiej przez wójta 
Marcina Majek z  OMGGS oraz partnerami projekto-

wymi stanowiło ich kolejny etap. W ramach umowy 
MEVO 2.0 mieszkańcy i turyści będą mieli do dyspo-
zycji 11 stacji rowerowych (po jednej w  każdym so-
łectwie i  2 w  Pogórzu), 70 stojaków rowerowych na 
wszystkich stacjach, a także punktem ładowania ba-
terii w gminie. 

Niezmiernie cieszę się z  podpisania umowy 
na wdrożenie systemu roweru metropolitalnego. 
W pierwszej edycji zabrakło gminy Kosakowo. W tej, 
która dziś nabrała bardzo realnych kształtów, stajemy 
się jej integralną częścią. Wierzę, że rower metropo-
litalny będzie się cieszył popularnością wśród miesz-
kańców i turystów, że odniesie sukces na terenie gmi-
ny, jak i  całej aglomeracji trójmiejskiej – mówi wójt 
gminy Marcin Majek, który jako jeden z  szesnastu 
samorządowców zdecydował się na realizację tego 
wspólnego projektu.

Podpisanie umowy kończy trwające pół-
tora roku postępowanie na system Mevo, 
którego pierwsza edycja funkcjonowała 
od marca do października 2019 roku. Był 
to najpopularniejszy w Polsce i najbardziej 
innowacyjny w  Europie system rowerów 
z  napędem elektrycznym, jednak spółka, 
która złożyła w 2018 roku najkorzystniejszą 
ofertę nie wywiązała się z realizacji umowy.

Nowa umowa została podpisana na 6 
lat. Do dotychczasowych 14 samorządów 
(Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, 
Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Ru-
mia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck 
i  Władysławowo) dołącza nasza gmina 
oraz Kolbudy.

Mevo 2.0 w gminie Kosakowo w przyszłym roku
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Informujemy, że w miesiącach marzec i kwiecień 
odbędą się konsultacje społeczne dla mieszkańców 
Dębogórza oraz Dębogórza-Wybu-
dowanie. Celem konsultacji jest 
poznanie opinii mieszkańców na 
temat utworzenia wsi Dębogórze 
– Wybudowanie tak, aby wydzielo-
na wieś pokrywała się z obszarem 
istniejącego sołectwa o  tej samej 
nazwie. Formą konsultacji będą 
zebrania wiejskie, które odbędą się 
w dniu 30 marca br. w Dębogórzu 
w  Domu Kaszubskim o  godzinie 
18.00 oraz w Dębogórzu Wybudo-
waniu w świetlicy wiejskiej o godzinie 19.00. Ankiety 
konsultacyjne będą również dostępne m.in. na na-
szej stronie internetowej od 14.03. do 30.04.2022 r., 
w Urzędzie Gminy jak i u sołtysów.

Utworzenie wsi Dębogórze-Wybudowanie ma na 
celu uporządkowanie nazewnictwa wsi w  gminie 

Kosakowo oraz ma stanowić do-
pełnienie wcześniejszej inicjatywy 
społecznej mieszkańców tego ob-
szaru, którzy poprzez wcześniej-
sze utworzenie z  miejscowości 
Dębogórze odrębnego sołectwa 
Dębogórze-Wybudowanie wyrazi-
li swoją odrębność od społeczno-
ści miejscowości Dębogórze. Wieś 
Dębogórze-Wybudowanie jest 
obecnie administracyjnie częścią 
wsi Dębogórze, ale jako sołectwo 

funkcjonuje jako samodzielna jednostka osadnicza 
o charakterze wsi. Dokonanie proponowanej zmiany 
nie wiąże się z  poniesieniem kosztów finansowych 
przez gminę jak i mieszkańców.

Konsultacje społeczne dla mieszkańców Dębogórza  
i Dębogórza – Wybudowanie

Trwa budowa linii kablowej 
i latarni oświetlenia przy ul. Gdyń-
skiej w  Mostach na odcinku od 
ul. Wałowej do ul. Leśnej. Umowa 
na realizację zamierzenia inwe-
stycyjnego została podpisana już 
pod koniec ubiegłego roku, zaś 
zakończenie budowy planowane 
jest z  końcem kwietnia br. W  ra-
mach inwestycji zostanie wybu-

W czwartek 27 stycznia br. w Przedszkolu Niepu-
blicznym Podniebny Raj w Kosakowie odbyło się spo-
tkanie przedszkolaków z st. insp. Jarosławem Kleiną 
oraz mł. insp. Agnieszką Bachorską na temat właści-
wego zachowania w stosunku do psa. 

Głównym celem pogadanki było kształtowanie 
pozytywnych zachowań w  stosunku do czworono-
ga, a w przypadku sytuacji kontaktu z nieznajomym 
psem, uświadomienie, jak postępować oraz jak unik-
nąć zagrożenia. W  tym przypadku m.in. przybrania 
odpowiedniej pozycji (np. pozycja żółwia). Na koniec 
spotkania strażnicy wręczyli dzieciom tematyczne 
kolorowanki oraz opaski odblaskowe przydatne po 
zmroku.

Zespół zadaniowy Straży Gminnej Kosakowo 
ds. profilaktyki przypomina wszystkim dyrektorom 
przedszkoli oraz szkół podstawowych w klasach I-III 

dowana linia kablowa doziemna 
o  długości całkowitej ok. 1820 m. 
Ponadto zostanie wybudowanych 
39 szt. nowych latarni oświetle-
nia ulicy wyposażonych w  opra-
wy LED oraz 6 szt. nowych latarni 
LED doświetlających przejścia dla 
pieszych.

Wartość całej inwestycji to po-
nad 350 tysięcy złotych.

o zgłaszaniu się do straży i umawianiu terminu zajęć. 
Można to zrobić telefonicznie pod numerami: 58 732 
50 11 oraz 606 731 985 lub wysyłając zapytanie na ad-
res e-mail: strazgminna@kosakowo.pl.

Ruszyła budowa oświetlenia przy ulicy Gdyńskiej w Mostach

Przedszkolaki uczyły się ze Strażą Gminną
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Stowarzyszenie Kaszuby Północne Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna wydało kolejną publikację przed-
stawiającą piękno naszego regionu. Wydawnictwo 
pt. „Aleje na 4 pory roku. Naturalnie, Kaszuby 
Północne” to przyrodniczy przewodnik szla-
kiem najpiękniejszych, najciekawszych i  naj-
starszych alej Kaszub Północnych.

Podczas wędrówki poznamy historię tych 
stron, położenie oraz zgłębimy wiedzę na te-
mat otaczających nas przyrodniczych skarbów. 
Z kolei współczesne i dawne fotografie, które 
znajdziemy w  przewodniku, z  jednej strony 
cieszą oko, z drugiej pokazują, jak ważnym ele-
mentem krajobrazu są korytarze ekologiczne.

Wśród najpiękniejszych alei umieszczonych 
w  publikacji znajdziemy aleję lipową w  Mo-
stach zlokalizowaną przy ul. Lipowej. Znajdują 
się w niej 24 drzewa z gatunku lipa drobnolist-
na, każde w wieku ok. 40 lat, które zostały usta-
nowione pomnikami przyrody. W okolicy znaj-

W środę 26 stycznia br. w Przedszkolu Niepublicz-
nym Poziomkowo w  Mostach mł. insp. Agnieszka 
Bachorska wspólnie z  Biblioteką Publiczną Gminy 
Kosakowo im. Augustyna Necla przeprowadziła po-
gadankę pt. „Kontakt z Osobą Nieznajomą”. 

Głównym celem zajęć było uświadomienie dzie-
ciom kim jest osoba obca, jakie są zasady kontaktu 
z  osobą, której nie znamy oraz jak zachowywać się 
w  sytuacjach niebezpiecznych. Podczas pogadan-
ki szczególnie zwrócono uwagę na to, aby dzieci nie 
miały sekretów przed rodzicami i  informowały ich 
o wszystkich niepokojących sytuacjach. 

Na koniec spotkania funkcjonariuszka wręczyła 
dzieciom tematyczne kolorowanki oraz opaski odbla-
skowe, przydatne szczególnie po zmroku.

15 lutego br. w  Pierwoszynie podczas prac ziem-
nych przy trwającej przebudowie ulic Kaszubskiej 
i  Wiśniowej dokonano zaskakującego odkrycia. Wy-
kopano ludzkie szczątki należące najprawdopodob-
niej do czterech niemieckich żołnierzy.

Ponadto znaleziono także przedmioty takie jak 
cztery hełmy, bagnety, pasy, obuwie, portfel z mone-
tami i naboje, które mogłyby wskazywać, że znalezi-
sko pochodzi z czasów II wojny światowej.

Na miejsce wykopalisk wezwano m.in. policję, 
technika kryminalistyki oraz prokuratora rejonowego 
w Pucku oraz archeologa. Po przeprowadzonych ba-
daniach szczątki zostaną pochowane, natomiast pa-
miątki i znalezione przedmioty najprawdopodobniej 
zostaną przekazane do Muzeum w Helu.

dziemy także pomnik 2 Morskiego Pułku Strzelców 
poległych we wrześniu 1939 r. oraz pomnik przyrody 
w Mostach – jesiony przy ulicy Nadmorski.

Niecodzienne wykopalisko w gminie Kosakowo

Aleja lipowa w Mostach w kaszubskim przewodniku
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Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka we 
Władysławowie ogłosiła nabory wniosków o dofinan-
sowanie z  Unii Europejskiej na zwiększanie konku-
rencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze 
dla nowo powstających oraz istniejących chcących 
się rozwinąć firm. O bezzwrotne wsparcie finansowe 
mogą się ubiegać również przedsiębiorcy z  terenu 

Powiat Pucki wraz z  partnerami realizuje projekt 
pn. „Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicz-
nych powiatu puckiego” dofinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Rybactwo i Morze 2014-2020 i realizacji Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy 

gminy Kosakowo  Zachęcamy do uczestnictwa Wnio-
ski można składać w okresie od 28.02. do 25.03.2022 r. 
więcej informacji na stronie http://plgr.pl/plgr/aktual-
ne-nabory-wnioskow/aktualne-ogloszenia/ oraz pod 
telefonem + 58 77 46 890 | + 48 722 224 585 | biuro@
plgr.pl.

Rybackiej we Władysławowie. Liderem projektu jest 
Starostwo Powiatowe w Pucku, więcej informacji na 
stronie www.gminakosakowo.pl w zakładce URZĄD/
FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE oraz na stronie Starostwa 
Powiatowego w Pucku: www.powiat.puck.pl.

Unijne dofinansowanie dla przedsiębiorców z Gminy Kosakowo –  
nabór wniosków we Władysławowie

Edukacja Żeglarska projekt partnerski z Powiatem

Dnia 10 lutego br. z  okazji 102 rocznicy zaślubin 
Polski z morzem przez Gen. Hallera oraz podniesie-
nia bander biało-czerwonych na 10 szkutach rew-
skich w Rewie, Okręg Kaszubski Związku Piłsudczy-
ków Rzeczypospolitej Polskiej w  osobach: Gen.bryg. 
zw. Władysław Paciuch, Pułk. zw. Antoni Wica, Pułk. 
zw. Janusz Golonka, Pułk.zw.Andrzej Łęgocki złożyli 
kwiaty na Szperku Rewskim.

Rocznica Zaślubin w Rewie

Ruszyła kolejna część Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze” o dofinansowanie w formie dota-
cji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego 
poziomu dofinansowania. W ramach Części 3 progra-
mu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć 
rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie. Część 3 progra-
mu umożliwia także dofinansowanie w  formie do-
tacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, 
że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia 

Część III Programu „Czyste Powietrze”
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niniejszego naboru. Jest to najwyższy poziom dofi-
nansowania z maksymalną dotacją do 90% kosztów 
kwalifikowanych, skierowany do osób o  najniższych 
dochodach gdzie przeciętny miesięczny dochód nie 
przekracza kwoty:
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

• 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
• lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku.

Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo 
na stronach: www.czystepowietrze.gov.pl, www.wfos.
gdansk.pl oraz w punkcie konsultacyjno-informacyj-
nego Urzędu Gminy w Kosakowie.

Elfiki z przedszkola w Rewie bawiły się na balu kar-
nawałowym i nagrały akademię z okazji Dnia Babci 
i  Dziadka. W  prezencie przygotowały ekologiczną 
herbatkę od wnuczki i  wnuczka z  przedszkolnego 
ogródka.

Pandemia wpływa na funkcjonowanie całego spo-
łeczeństwa, ale szczególnie dotkliwie odbija się na 
najmłodszych.

Skazani na izolację, pozbawieni kontaktu z rówie-

śnikami wydają się przygaszeni i osamotnieni. W ZSP 
w  Dębogórzu staramy się podejmować działania 
mające na celu wspieranie naszych uczniów pod-
czas zaistniałego kryzysu. Jednym z  pomysłów było 
wprowadzenie elementów arteterapii podczas lekcji 
plastyki. Terapia przez sztukę pomaga w leczeniu du-
szy, otwiera nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, 
lęków, marzeń, potrzeb. Działania artystyczne są spo-
sobem na wyrażenie siebie, swoich frustracji, gniewu, 
złości itp. Emocje, szczególnie te trudne, mogą pocią-
gać za sobą szereg następstw, a ich długotrwałe od-
działywanie może być – i przeważnie jest – wyniszcza-
jące dla zdrowia, dlatego tak ważne jest by podczas 
lekcji zdalnych nasi uczniowie mieli możliwość wyra-
żenia siebie i swoich uczuć. Zachęcamy do analizy ry-
sunków „Moje samopoczucie w pandemii” autorstwa 
Nadii Sztajnhauzer oraz Marty Nowalińskiej z klasy 5B 
– ich prace mówią więcej niż tysiące słów... Nikoleta 
Janiewska psycholog w ZSP w Dębogórzu.

Przedszkole Publiczne w Rewie

Arteterapia w ZSP w Dębogórzu

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
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W niedzielę 6 lutego br. Orkiestra Dęta Gminy Ko-
sakowo pod batutą dyrygenta Pana Zbigniewa Ko-
strzewskiego wystąpiła z  Koncertem Noworocznym 
na deskach sceny Kosakowskiego Centrum Kultury. 
To był jeden z piękniejszych koncertów naszej repre-
zentacyjnej Orkiestry, która obok znanych już utwo-
rów, zaprezentowała również francuskie nuty przeno-
sząc nas do artystycznego paryskiego świata muzyki. 
Natomiast niezawodny głos wokalisty – Pawła Śmi-
szka – przypomniał wszystkim o  bliskiej obecności 
naszego morza. Event poprowadził Mirosław Rymarz 
– piosenkarz, aktor i reżyser Teatru Muzycznego Hals.

Tegoroczne Święto Zakochanych było wyjątkowe, 
a niecodzienność tego święta uprzyjemnił zespół Do-
brani z uroczą wokalistką – Aleksandrą Certa, których 
można było posłuchać 13 lutego br. w Kosakowskim 
Centrum Kultury w Pierwoszynie. Ten magiczny, wa-
lentynkowy czas podkreślony został również czaro-
dziejskim występem Iluzjonisty – Tomasza Jusza.

Nie obyło się bez niespodzianek – Aldona Soko-
łowska zaprosiła uczestników do zabawy z  Kołem 
Fortuny z  licznymi, atrakcyjnymi nagrodami. Głów-
ną wygraną w zabawie był voucher na wycieczkę ro-
dzinną od sponsora Stena Line Polska. Fundatorami 
pozostałych upominków i  voucherów byli Makada-
mia – Salon Kosmetyczny Kosakowo, Mango Papaja 
Company, Galeria Szperk Kwiaciarnia Bukiet oraz Ko-
sakowskie Centrum Kultury.

Koncert Noworoczny  
na deskach sceny KCK

Święto zakochanych w KCK

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

14 lutego br. w  Bibliotece Publicznej Gminy Ko-
sakowo otwarta została wystawa czasowa ślubnych 
fotografii zatytułowana „Oddaję Ci moje serce”. Skła-
dają się na nią pamiątkowe zdjęcia z  rodzinnych al-
bumów pracowników biblioteki i  ich bliskich. Tema-
tyka wystawy jest nieprzypadkowa. Pragniemy w ten 
sposób zachęcić mieszkańców gminy do podzielenia 
się swoimi fotograficznymi wspomnieniami z  tego 
szczególnego dnia, w którym uczucie na zawsze po-
łączyło ich serca. Aby przekonać do tego naszych zna-
jomych, przyjaciół i sąsiadów zdecydowaliśmy się na 
początek podzielić własnymi przeżyciami.

Licząc na pozytywny odzew już teraz zwracamy się 
z  gorącą prośbą o  udostępnienie nam swoich ślub-
nych fotografii, które za rok, o tej samej porze, zosta-
łyby zaprezentowane w naszej bibliotece. Czy znajdą 
się odważni? Zapraszamy!

„Oddaję Ci moje serce” – wystawa fotografii ślubnych

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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Od 14 lutego br. Dział Świad-
czeń Rodzinnych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Kosakowie zmienił miejsce 
urzędowania. 

Wejście do biura znajduje 
się obecnie w  Kosakowie przy 
ul. Fiołkowej 2a, przy wejściu od 
strony apteki (dawne Biuro Poli-
tyki Społecznej).

Dział Świadczeń Rodzinnych to nie tylko nowe 
miejsce, ale również nowe dodatki. Od stycznia br. 
można tu uzyskać dodatek osłonowy. Jest to rządo-
we świadczenie, które częściowo pokryje rosnące 
ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje ono gospo-

Punk Konsultacyjny to kompleksowa pomoc dla 
potrzebujących mieszkańców gminy Kosakowo.

Pomocy mogą tutaj szukać zarówno rodziny osób 
uzależnionych, sami uzależnieni, osoby w trudnej sytu-
acji materialnej i życiowej, jak również ofiary przemocy.

Punkt Pomocy Rodzinie mieści się w  Kosakowie 
w gabinecie przy ul. Żeromskiego 53 (budynek daw-
nej poczty).

Wsparcie psychologiczne, pomoc prawna oraz in-
stytucjonalna Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscypli-
narnego.
Praca Punktu:
• Konsultacje psychologiczne odbywają się we 

wtorki i  czwartki w  godz. 15:00-18:00 – po wcze-
śniejszym umówieniu się.
Osoby potrzebujące wsparcia psychologiczne-

darstwom domowym, których 
przeciętne miesięczne dochody 
netto nie przekraczają 2100 zł 
w  gospodarstwie jednoosobo-
wym albo 1500 zł na osobę w go-
spodarstwie wieloosobowym. 
Dodatek można uzyskać składa-
jąc wniosek do 31 października 
br.

Jakimi jeszcze świadczeniami zajmuje się ten dział?
• świadczenia rodzinne (zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opie-
kuńczy, zasiłek rodzinny);

• fundusz alimentacyjny;
• dodatek mieszkaniowy.

go mogą umówić wizytę poprzez GOPS Kosakowo:  
telefonicznie pod numerem 58 620 82 02 oraz  
798 980 338 lub mailowo pod adresem profilaktyka.
gops@kosakowo.pl.
• Poradnictwo prawne dla osób potrzebujących 

(m.in. rodzin w  problemie alkoholowym, uzależ-
nienia i  przemocy) odbywa się w  poniedziałki 
w godzinach 13:00-15:00.
Mając na uwadze komfort osób korzystających 

z  poradnictwa konsultacje odbywają się po wcze-
śniejszym, telefonicznym 798 980 338 lub mailowym  
profilaktyka.gops@kosakowo.pl uzgodnieniu terminu 
oraz formy kontaktu.
• Dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych w  Kosakowie odbywają się 
w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 10:00-
12:00.
Osoby, które mają problem, wątpliwości, czy nurtu-

ją je pytania związane z: uzależnieniem (alkohol, nar-
kotyki, uzależniania behawioralne, środki psychoak-
tywne); przemocą (zjawiskiem, procedurą niebieskiej 
karty); procedurą udzielania pomocy; jednostkami 
udzielającymi pomoc; możliwościami podjęcia tera-
pii – Komisja udzieli wsparcia.

Kontakt z Komisją możliwy jest również drogą te-
lefoniczną pod numerem 501 607 061, bądź za pomo-
cą poczty elektronicznej komisja@kosakowo.pl.  

Zespół Interdyscyplinarny udziela wsparcia w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ko-
sakowie przy ul. Fiołkowej 2b -osobiście w godzinach 
pracy GOPS Kosakowo, pod numerem 58 620 06 95 
oraz mailowo przemoc.gops@kosakowo.pl.

Świadczenia Rodzinne – nowe miejsce, nowe dodatki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Punkt Konsultacyjny – Punkt Pomocy Rodzinie
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Gmina Kosakowo została zakwalifikowana do 
otrzymania środków finansowych przez Minister-
stwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Fundu-
szu Solidarnościowego na realizację 
programów rządowych: „Asystent 
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 
edycja 2022” i  „Opieka wytchnienio-
wa – edycja 2022”.

W  związku z  zakwalifikowaniem 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w  Kosakowie prowadzi nabór 
wniosków do programów:

„Asystent Osobisty Osoby Nie-
pełnosprawnej” – Program polega 
na objęciu usługami asystenta osób 
niepełnosprawnych w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funkcjo-
nowaniu w życiu społecznym.

„Opieka wytchnieniowa” – Program skierowany 

Rodzina stanowi jeden z najważniejszych elemen-
tów życia społecznego. Charakteryzuje ją miłość, in-
tymność oraz określone stosun-
ki emocjonalne i wychowawcze 
w  relacjach między rodzicami 
i  dziećmi. W  ostatnich latach 
obserwujemy niepokojące zja-
wisko narastania kryzysowych 
sytuacji rodzinnych. Traci na 
znaczeniu jej struktura, osła-
biają się więzi emocjonalne 
między jej członkami, nasilają 
się konflikty, wzmaga agresja 
i  przemoc, maleje autorytet 
rodzicielski, model funkcjono-
wania rodziny ulega zmianie. 
Tym negatywnym sytuacjom 
towarzyszą często różne proble-
my społeczne m.in. alkoholizm 
i bezrobocie.

Dysfunkcje życia współczesnej rodziny mogą za-
grażać kształtowaniu systemu wartości rodzinnych, 

Klub Seniora w  gminie Kosakowo został otwarty 
w październiku 2021 r. w ramach projektu „Komplek-
sowy system wsparcia mieszkańców miast i  gmin 
powiatu puckiego w  wieku senioralnym i  ich opie-
kunów” finansowanego przez Unię Europejską z Eu-

jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy spra-
wują bezpośrednią opiekę nad dziećmi czy też oso-
bami dorosłymi z  orzeczeniem o  niepełnosprawno-

ści, a potrzebują wsparcia w postaci 
przerwy w sprawowaniu tej opieki.

Osoby, które spełniają warunki 
objęcia programem „Asystent Oso-
bisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz 
„Opieka wytchnieniowa” (lista wa-
runków dostępna w siedzibie Ośrod-
ka oraz na stronie gops.kosakowo.
com) mogą zgłaszać się do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kosakowie.

Ilość miejsc jest ograniczona, dla-
tego decyduje kolejność zgłoszeń.

Usługa asystenta oraz usługa 
opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie 
dla uczestników programu.

etycznych, społecznych, ponadczasowych u  młode-
go pokolenia.

Dlatego Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Kosa-
kowie pod hasłem „Razem 
możemy wszystko – rodzin-
na gmina Kosakowo” pragnie 
z  Państwem przejść przez rok 
2022. Od marca rozpoczynamy 
rodzinną kampanię dla miesz-
kańców gminy Kosakowo. Na 
stronie internetowej gops.kosa-
kowo.com oraz fanpage Ośrod-
ka w  serwisie Facebook będą 
pojawiały się zarówno artykuły 
dotyczące wsparcia dla rodzin 
udzielanego w  gminie Kosako-
wo, najnowsze badania, cieka-
wostki dotyczące poszczegól-

nych grup wiekowych, jak również zabawy, konkursy, 
czy informacje o prowadzonych warsztatach i szkole-
niach.

ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Dzia-
łania 06.02 Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02 
Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014 – 2020.

Gmina Kosakowo zakwalifikowana do programów wsparcia

Razem możemy wszystko – rodzinna gmina Kosakowo

Klub Seniora w gminie Kosakowo
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Zgrana, aktywna grupa oraz bogata oferta zajęć 
jest niezaprzeczalną wizytówką tego miejsca.

Na co możemy liczyć zapisując się do klubu?
Zajęcia ruchowe, których głównym zadaniem 

jest utrzymanie satysfakcjonującego stanu zdrowia 
i  sprawności funkcjonalnej wpływających na jakość 
i  długość życia. Członkowie klubu mają możliwość 
m.in. udziału w zajęciach „Brazil Dance”, „Nordic Wal-
king” czy nieodpłatnego korzystania z  kosakowskiej 
pływalni.

Bloki zajęć edukacyjno-konsultacyjnych z psycho-
logiem, prawnikiem, funkcjonariuszami Policji, czy 
Straży Pożarnej.

Spotkania z  fizjoterapeutą, podologiem, warsz-
taty dietetyczne i  spotkania kulinarne, podczas któ-
rych seniorzy uczą się dbać o swoje ciało, wzbogacają 
wiedzę dotyczącą zdrowia oraz poszerzają horyzonty 
kulinarne, ponieważ każdy etap życia niesie ze sobą 
zapotrzebowanie na dostosowanie diety i  zabiegów 
do aktualnych potrzeb organizmu.

Cykliczne zajęcia i wyjazdy edukacyjne, kulturalne 
i rozrywkowe, w ramach których seniorzy organizują 
wyjazdy do kina czy teatru, biorą udział w wystawach 
i koncertach oraz współorganizują zajęcia tematycz-
ne. Warto w tym miejscu wspomnieć o cyklu spotkań 
realizowanych wraz z  Biblioteką Publiczną Gminy 
Kosakowo zatytułowanym „Poznaj moją historię”. Ce-
lem spotkań jest uchronienie przed zapomnieniem 
ciekawych historii związanych z życiem w gminie Ko-
sakowo.

Z  oferty w  Klubu Seniora mogą korzystać osoby 
spełniające warunki formalne uczestnictwa w  pro-
jekcie, które wypełniły formularz rekrutacyjny, zgody 
na przetwarzanie danych osobowych oraz wszelkie 
dokumenty wynikające z dokumentacji projektowej 
oraz wymaganych przez Instytucję Zarządzającą Re-
gionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Rekrutacja odbywa się w  sposób ciągły. W  przy-
padku większej liczby chętnych niż miejsc, utworzo-
na zostanie lista rezerwowa.

Pobyt uczestnika projektu w zajęciach Klubu Se-
niora trwa maksymalnie 12 miesięcy (w  uzasadnio-
nych przypadkach wynikających z  sytuacji osobistej 
uczestnika, pobyt może zostać wydłużony).

Klub Seniora jest otwarty codziennie od ponie-
działku do piątku (przez 6 godzin). Wszystkie usługi 
w ramach projektu są świadczone w sposób bezpłat-
ny i dostosowany do potrzeb oraz możliwości danej 
osoby.
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SPORT

14 lutego br. rocznik 2014-15 Sztormu Kosako-
wo, dzięki uprzejmości dyrektor Anny Szymborskiej, 
rozpoczął półkolonie w szkole w Mostach. W pierw-
szym dniu zgrupowania młodzi zawodnicy kształto-
wali orientację przestrzenną podczas gry terenowej, 

W ramach przygotowań do rundy wiosennej w V 
lidze, podopieczni trenera Bartosza Lewandowskie-
go rozgrywają mecze sparingowe. W  ostatnich ty-
godniach: z  Gryfem II Wejherowo, Cartusią Kartuzy, 
Solarem Władysławowo, Beniaminkiem 03 Starogard 
Gdański i AP KP Gdynia. Pierwsza kolejka tego roku 
przewidziana jest na 5 marca br. (mecz wyjazdowy 
z Błyskawicą Rekowo), a pierwszy ligowy mecz w Ko-
sakowie – 12 marca br. z Ogniwem Sopot.

Do wiosennych rozgrywek ligowych i  turniejo-
wych przygotowują się również zespoły młodzieżo-

a podczas gry w piłkę skupiono się m.in. na zdobywa-
niu przestrzeni i gry 1 na 1. W kolejnym dniu przewi-
dziane było spotkanie z dietetykiem „Mango Papaja”; 
catering dla młodych sportowców zapewnia Bistro 
„Biały Młyn” z Kosakowa.

we Sztormu Kosakowo. Rocznik 2008-09 tr. Bartosza 
Lewandowskiego rozegrał na Narodowym Stadionie 
Rugby w  Gdyni wygrany 6:1 sparing z  AP Dąbrowa 
Gdynia, rocznik 2010 tr. Michała Michalskiego w  Lę-
borku wygrał 8:2 z miejscowym Diego. Roczniki 2014 
i  2015 towarzyskie mecze toczyli m.in. z  Bałtykiem 
Gdynia, a  rocznik 2016 w Hali Gier Gdyńskiego Cen-
trum Sportu z AP Gdynia. W hali ćwiczą również naj-
młodsi z  roczników 2017-19 w  zajęciach ogólnoroz-
wojowych z  elementami piłki nożnej pod okiem tr. 
Małgorzaty Parylak i tr. Magdaleny Kwiatkowskiej.

Półkolonie Sztormu Kosakowo w Szkole w Mostach

Przygotowania Sztormowców do wiosennych rozgrywek ligowych

Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo zaprasza do wstąpienia w szeregi klubu: nabór do drużyn mło-
dzieżowych, kontakt: Piotr Fos, tel. 501 326 119, Michał Michalski, tel. 507 625 650; nabór do drużyn seniorów (od 
16 lat), kontakt: Bartosz Lewandowski, tel. 667 230 390.

Nabór do GKS Sztorm Kosakowo
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29 stycznia br. rocznik 2013 Sztormu Kosakowo 
po rzutach karnych z AS Pomorze, wygrał „Fair Play 
Cup” – Gdańsk 2022! Obok dwóch drużyn Sztormu 
w turnieju brały udział zespoły: AP Kowale, EX Siedlce 
Gdańsk, Orkan Rumia oraz AS Pomorze. Tytuł króla 
strzelców (13 bramek) przypadł również zawodnikowi 
Sztormu – Pawłowi Swatowskiemu. Gratulujemy!

I miejsce rocznika 2013 Sztormu  
Kosakowo w Gdańsku

Yacht Club Rewa zaprasza na bezpłatne zajęcia 
ogólnorozwojowe dla grupy młodszej (7-12 lat) na sa-
lach gimnastycznych w  szkole w  Pogórzu oraz Dę-
bogórzu. Zajęcia odbywają się we wtorki od 16 do 18 
w  Dębogórzu (prowadzone przez trenera Macieja 
Angielczyka) oraz w  środy i  piątki od godz. 16.30 do 
18.00 w Pogórzu (prowadzone przez trenera Jędrzeja 
Charłampowicza). Zajęcia dla grupy starszej (13-19 lat) 
odbywają się w weekendy – w trakcie zajęć młodzież 
uczy się podstaw nawigacji (pod 
okiem doświadczonych kapita-
nów), elementów zarządzania (pod 
okiem doświadczonych menadże-
rów) oraz wszelkich aspektów 
związanych z  żeglarstwem. Zapisy 
i  wszelkie informacje pod nume-
rami telefonów trenerów: Macieja 
Angielczyka (607-769-976) i Jędrze-
ja Charłampowicza (504-620-100). 
Wszystkie zajęcia są bezpłatne!

W  niedzielę 30 stycznia br. w  przepięknej hali 
Arena Toruń do rywalizacji przystąpiła czołówka pol-
skich lekkoatletek i  lekkoatletów w  wieku w  kate-
gorii młodzik (U-16). Ogólnopolskie Halowe Zawody 
były poświęcone pamięci siedmiokrotnej medalistce 
olimpijskiej Irenie Szewińskiej. W czasie uroczystego 
otwarcia zaprezentowano podczas krótkiej projekcji 
filmowej ważniejsze fakty z  życia sportowego Pani 
Ireny z  ustanowieniem rekordu świata w  biegu na 
400 m włącznie. Pozytywnie zmotywowani postawą 
i dorobkiem Pani Szewińskiej sportowcy rywalizowali 
w sprincie na 60 m, 60 ppł, w biegu na 200, 300, 600, 
1000 i 2000 metrów w skoku w dal, wzwyż, w   sko-
ku o tyczce i w pchnięciu kulą. W ramach memoriału 
rozegrano również Mistrzostwa Okręgu Pomorskie-
go w kategorii U-16 i U-14. W zawodach wzięło udział 
1300 zawodników z większości liczących się polskich 

klubów. Klub Skoczek Pogórze ze względu na kwa-
rantannę niektórych zawodników, wystawił nieco 
mniejszą 24 osobową reprezentację. Bardzo wysoki 
poziom zawodów zaowocował dwoma rekordami 
Polski w sprintach żeńskich (60 i 200 m). Zawodnicy 
Skoczka poprawiając znacznie rekordy życiowe wy-
walczyli aż 11 medali zajmując na 51 klubów naszego 
województwa w nieoficjalnej klasyfikacji medalowej 
2 miejsce (1-AML Słupsk).

Nasi medaliści to: Wojciech Luniak – dwa zło-
te medale w  biegu na 60 m (00:07:48 s) i  300 m 
(00:38:82 s), Nadia Kłosin – złoty medal na 600 m 
(1:47:89 s), a  Karina Łapka – srebrny, Jakub Kałaska 
– srebrny medal na 300 m (00:40:76 s) brązowy me-
dal w biegu na 600 m Jan Witczak (U-14, 01:53:34 s), 
Krystian Piotrowski (U-16, 01:34:87 s), Tymoteusz Ski-
ba 3 miejsce w skoku w dal i Klara Iwoła dwa brązo-
we medale w  biegu na 60 m przez płotki (00:10:03 
s) i  300 m (00:44:56 s) oraz Szymon Dzirba w  bie-
gu na 60 m. Bardzo dobrze spisał się również nasz 
uzdolniony nabytek lekkoatletyczny, debiutanci 
w  U-12, Zuzanna Kamin (600 m) i  Jan Iwoła (60 m) 
zajęli wysokie 4 miejsca w rywalizacji ogólnopolskiej. 
Wszyscy medaliści znacznie poprawili swoje dotych-
czasowe rekordy życiowe, a wielu z nich znalazło się 
również w  pierwszej dziesiątce na listach rankingo-
wych w kraju. W bieżącym roku do Kadry Wojewódz-
twa Pomorskiego Młodzików (U-16) powołano aż 8 
członków klubu ULKS Skoczek. „Po tak dobrych wy-
nikach halowych sezon letni może wyglądać bardzo 
obiecująco” powiedział trener Wojciech Niemkiewicz.

IV Halowy Memoriał Ireny Szewińskiej w Toruniu

Zajęcia z Yacht Club Rewa
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Poniedziałki w  rewskiej siedzibie tradycyjnie roz-
poczynają się pod znakiem królewskiej gry karcianej 
w  wydaniu sportowym. Od godziny 10.00 zbiera się 
gwarne brydżowe towarzystwo, które lada chwila rzu-
ci się zaciętej rywalizacji na piki, kiery, kara i trefle. Bły-
skawicznie – karty potasowane, pary dobrane, kawki 
przygotowane.

Wtorki upływają u nas pod znakiem radosnej i za-
bawnej nauki języków obcych. Nie obywa się bez żar-
liwych dyskusji na przeróżne tematy oraz... no cóż, 
grupy zaawansowane nie stronią od zapoznania się 
nawet z  wyrażeniami nieco mniej formalnymi, ale 
jakże ekspresyjnymi! Wiecie Państwo, w  jak „pięk-
ny” i  jakże dosadny sposób przeklinają Francuzi lub 
Niemcy? Jeśli nie, to zapraszamy na nasze zajęcia do 
rewskiej siedziby. Oczywiście na co dzień gustujemy 
wszyscy w bardziej salonowej mowie, ale znajomość 
nieco ciemniejszej strony języka również bywa przy-
datna, nieprawdaż? Prawdaż!

Środy tradycyjnie są w naszej siedzibie rozrywko-
we – najpierw zjawiają się brydżyści w wydaniu rekre-
acyjnym, którzy grają na większym luzie niż w ponie-
działkowe przedpołudnia, w  międzyczasie bawimy 
się wspólnie na zajęciach kreatywnych w  tworzenie 
małych arcydzieł rziemiosła, by wieczorem pozwolić 
się porwać przez dwie edycje senioralnego Hyde Par-
ku: najpierw dla gości z Kosakowskiego Klubu Senio-
ra, następnie dla stałych bywalców rewskiej siedziby. 
Ostatnie dwie edycje upłynęły pod znakiem regiona-
lizmu z potężną dawką humoru oraz ucieszno-wzru-
szeniowej refleksji nad kondycją ludzką w dobie pan-
demii. Było warto się zjawić? Odpowiedź zostawiamy 
Państwu. Z kolei w środowy wieczór 2 lutego br. nie 
było Hyde Parku, bowiem rewska siedziba przestała 
być na chwilę rewską siedzibą, by stać się najbardziej 
prestiżowym kasynem w Monte Carlo. Jak to, hazard 
w  siedzibie?! Już uspokajamy: żaden Senior, który 
przybył do rewskiego Monte Carlo samochodem, nie 
wracał pieszo. Co prawda bohaterowie wieczoru sta-
nęli w  szranki pokerowej rozgrywki na najwyższym 

poziomie, niemniej jednak na zwyciężczynię, czyli – 
oczywiście, że zdradzimy tożsamość – Panią Janinę 
Trzebiatowską, czekały miliony (nie do końca) praw-
dziwych euro. Hazardu nie było, emocji i ubawu za to 
od groma. Wieczór Monte Carlo to również popular-
ne gry planszowe wszelkiej maści.

Czwartki upływają nam w  rytmie warsztatowym: 
malarskim, fotograficznym, ogrodniczym, poetyc-
kim. Ostatnio gościły u  nas instruktorki z  fundacji 
Trefl i  przeprowadziły warsztaty teatralno-aktorskie 
z cyklu Sztuka dla wnuka. 

W  gminie Kosakowo za udaną inwestycję uważa 
się taką, która została poddana niezwykle wymaga-
jącemu i  arcy surowemu osądowi naszych Senio-
rów. Dlatego też w ramach piątkowych zajęć z cyklu 
Rowery, spacery i  inne bajery wspólnie z Seniorami 
z  Kosakowskiego Klubu Seniora 11 lutego podziwia-
liśmy najpiękniejsze leśne zakątki Dębogórza, by 
następnie poddać nowo powstałe miejsce rekreacji 
w naszej gminie dokładnemu testowi. Jak wypadł dę-
bogórski Skwer w  oczach, nogach i  rękach naszych 
Seniorów? Arcy zaawansowany poziom prezentowa-
ny przez nasze Seniorki w dyscyplinie latania huśtaw-
ką na księżyc sugeruje, że nie Chińczycy i nie Rosjanie 
pierwsi wybudują na naturalnym satelicie ziemskim 
kosmiczną bazę, ale nieco starsza młodzież naszej 
gminy! Naprzód!

Senioralny tydzień

STRONA SENIORA
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wystawić przed posesję do godziny 700  w dniu odbioru 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z TERENU GMINY KOSAKOWO 

12 MARCA 2022 ROKU - SOBOTA 
(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ,MECHELINKI) 

 
19 MARCA 2022 ROKU - SOBOTA 

(POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE) 
 

26 MARCA 2022 ROKU – SOBOTA 
(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE) 

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: 
 

                                                                                                            

                                                                                                                  +
Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, ramy okienne, drzwi, lampy, karnisze, kanistry + opony 

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

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

Odpady należy lub dzień wcześniej! 
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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

 

 

 Ś.p.

 Anna Banachowicz z Pogórza, lat 86

 Stanisław Kaleta z Rewy, lat 62

 Krystyna Lejk z Mostów, lat 45

 Henryk Lubański z Rewy, lat 70

 Anna Marek z Kosakowa, lat 62

 Bogdan Opala z Dębogórza, lat 72

 Aurelia Pietrzak z Mostów, lat 83

 Maria Potrykus z Dębogórza, lat 87

 Maria Totzke z Rewy, lat 83

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w ostatnim czasie odeszli od nas
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DZIĘKUJEMY!

UWAGA !

PAMIĘTAJ !

Jak segregować odpady kuchenne - BIOODPADY?

WRZUCAJ:
 
WYŁĄCZNIE ODPADY ROŚLINNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI,
W TYM NABIAŁ I JEGO PRZETWORY ORAZ ZUŻYTE PAPIEROWE 
RĘCZNIKI KUCHENNE (Z RESZTKAMI SPOŻYWCZYMI, MOKRE)

ODPADY KUCHENNE WRZUCAJ DO POJEMNIKA  „LUZEM”

TYLKO Z DOBRZE WYSEGREGOWANCH ODPADÓW KUCHENNYCH JESTEŚMY W STANIE 
OTRZYMAĆ CZYSTY KOMPOST DOBREJ JAKOŚCI.

 DLATEGO ZWYKŁE WORKI FOLIOWE 
PO OPRÓŻNIENIU Z ODPADÓW KUCHENNYCH WRZUĆ DO ŻÓŁTEGO POJEMNIKA NA 

TWORZYWA SZTUCZNE STOJĄCEGO OBOK   !

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!
MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”  
UL. KONWALIOWA 1, 81-651 GDYNIA    WWW.KZG.PL   SEKRETARIAT KZG.PL    TEL.: 58 624 66 11  @

NASI
PARTNERZY

LUB W WORKACH KOMPOSTOWALNYCH


