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1. Uchwała  nr  LXXI/527/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: nadania nazwy Mandarynkowa ulicy położo-
nej we wsi Dębogórze na terenie gminy Kosakowo;
2. Uchwała  nr  LXXI/528/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Ko-
sakowo  do  realizacji  promocji  produktu  turystycznego 
przedsięwzięcia  strategicznego  dla  województwa  po-
morskiego  „Rozwój  oferty  turystyki  wodnej  w  obszarze 
Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”;
3. Uchwała  nr  LXXI/529/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  określenia  średniej  ceny  jednostek  paliwa 
w gminie Kosakowo na rok szkolny 2022/2023;
4. Uchwała  nr  LXXI/530/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospoda-
rowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, na pół-
noc od skrzyżowania ulic: Żeromskiego i Chrzanowskiego;
5. Uchwała  nr  LXXI/531/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  uchwalenia miejscowego  planu  zagospoda-
rowania przestrzennego północnej części obrębu Mosty 
gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Cisowej;
6. Uchwała  nr  LXXI/532/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obrębu Kazimierz i części obrębu 
Dębogórze gmina Kosakowo;
7. Uchwała  nr  LXXI/533/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieru-

chomości – działki nr 188 obręb Pierwoszyno, gmina Ko-
sakowo;
8. Uchwała  nr  LXXI/534/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  ustalenia  strefy  płatnego parkowania  na  te-
renie  gminy  Kosakowo  oraz wysokości  stawek  opłat  za 
parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobie-
rania;
9. Uchwała  nr  LXXI/535/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi 
Puckiemu;
10. Uchwała  nr  LXXI/536/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  przekazania  środków  finansowych  na  Wo-
jewódzki  Fundusz Wsparcia  Policji  dla  Komendy Woje-
wódzkiej  Policji  w  Gdańsku  na  pokrycie  kosztów wyży-
wienia  i  zakwaterowania  policjantów  oddelegowanych 
do służby na terenie gminy Kosakowo w sezonie letnim 
2022;
11. Uchwała  nr  LXXI/537/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022;
12. Uchwała  nr  LXXI/538/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wielolet-
niej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-
2034;
13. Uchwała  nr  LXXI/539/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gmi-
ny Kosakowo.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXI ZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 2 CZERWCA 2022 ROKU

RADA GMINY KOSAKOWO

Za nami LXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Ko-
sakowo, podczas której zdecydowaną większością 
głosów radni zdecydowali o  udzieleniu wójtowi 
gminy Marcinowi Majek wotum zaufania oraz ab-
solutorium.
Radni omówili Raport o stanie gminy za rok 2021, 

sprawozdanie  finansowe  gminy  oraz  sprawozdanie 
z wykonania budżetu gminy za 2021  rok, opinię Re-
gionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Gdańsku  o  spra-
wozdaniu finansowym, a także wniosek Komisji Re-
wizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium wójtowi. 
Sesję zapoczątkowało sprawozdanie wójta gminy Ko-
sakowo z prac w okresie międzysesyjnym. Kolejnym 
punktem  porządku  obrad  było  zatwierdzenie  spra-
wozdania  finansowego  gminy  wraz  ze  sprawozda-
niem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
W  posiedzeniu  rady  uczestniczyło  również  kilko-

ro mieszkańców, którzy poruszyli ważne kwestie  in-

westycyjne dotyczące m.in. obwodnicy Pierwoszyna, 
remontu dróg w okolicach Starego Pogórza, sprawy 
dotyczące komunikacji, planowania przestrzennego, 
konsultacji społecznych i wiele innych.

Rada Gminy Kosakowo udzieliła wójtowi Marcinowi Majek  
wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok
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1. Uchwała  nr  LXXII/540/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  udzielenie  wotum  zaufania  Wójtowi  Gminy 
Kosakowo.
2. Uchwała  nr  LXXII/541/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego 

1. Uchwała  nr  LXXII/543/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który 
uczestniczył w działaniu  ratowniczym, akcji  ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.

gminy Kosakowo za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu gminy Kosakowo za 2021 rok.
3. Uchwała  nr  LXXII/542/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ko-
sakowo na 2021 rok.

2. Uchwała  nr  LXXII/544/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nie-
ruchomości oraz na obciążenie jej służebnościami grun-
towymi  działek  nr  203/3  obręb  Pierwoszyno  i  nr  216/24 
obręb Pogórze, gmina Kosakowo.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXII ZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 20 CZERWCA 2022 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXIII NADZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 21 CZERWCA 2022 ROKU

Od  uroczystego  odtworzenia  Hymnu  Rzeczy-
pospolitej  Polskiej  o  godzinie  18:00  rozpoczęło  się 
w  dniu  12  czerwca  br.  odsłonięcie  tablic  pamiątko-
wych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie. Wspólnie 
uczciliśmy  pamięć  wszystkich  tych,  którzy  dla  pol-
skiego morza żyli, którzy na nim pracowali i którzy ży-
cie w jego toni utracili.
Przed  odsłonięciem  gwiazd  Zasłużonych  Ludzi 

Morza  głos  zabrali  gospodarz wydarzenia,  kierujący 
pracami kapituły Zasłużonych Ludzi Morza wójt gmi-

ny Kosakowo Marcin Majek, a następnie Senator Rze-
czypospolitej Polskiej Sławomir Rybicki.
Tytuł „Zasłużony Człowiek Morza” w roku 2022 zo-

stał nadany: kmdr. Jerzemu Staniewiczowi, prof. Kazi-
mierzowi Bielskiemu, Romanowi Smoczyk.
Na  zakończenie  uroczystości  tradycyjnie  złożo-

ne zostały wiązanki kwiatów pod Krzyżem Morskim 
w Alei  Zasłużonych  Ludzi Morza.  Ze  szczegółowymi 
opisami  sylwetek  osób  odznaczonych można  zapo-
zać się na: gminakosakowo.pl.

Odsłonięcie gwiazd w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie

Rozstrzygnięto  konkurs  prezesa  GUS  na  najbar-
dziej  cyfrową gminę Narodowego  Spisu Powszech-
nego  Ludności  i  Mieszkań.  Gmina  Kosakowo  zajęła 
5. miejsce w województwie  pomorskim. W  konkur-
sie wzięło udział ponad 700 gmin z całej Polski. Jego 
celem było m.in. włączenie gmin do aktywnego pro-
mowania  idei  samospisu  internetowego  w  trakcie 
trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań przeprowadzonego w 2021  r. Dzięki oby-

watelskiej  postawie  mieszkańców  oraz  zaangażo-
waniu społecznemu udało się uzyskać wysoki wynik 
samospisu wśród cyfrowych gmin w województwie 
pomorskim.  –  Dziękuję  mieszkańcom  za  dopełnie-
nie obowiązku spisowego, a także wszystkim, którzy 
aktywnie promowali  ideę samospisu w tym ciężkim 
czasie  pandemii  –  mówi  Marcin  Majek  wójt  gminy 
Kosakowo. Nagrodami w konkursie są  laptopy. Tych 
do gminy Kosakowo trafiło sześć.

Cyfrowa gmina Kosakowo
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W  przeciągu  trzech  ostatnich  lat  w  gminie  Ko-
sakowo  zamieszkało  2  tys.  mieszkańców.  To  wzrost 
o blisko 700 osób rocznie. Obecnie jest ich ponad 17 
tys., przy czym w analogicznym miesiącu 3 lata wcze-
śniej było ich 15048. Najczęściej wybierane sołectwa 
to Pogórze, które w czerwcu 2019 roku zamieszkiwało 
3879 osób, a w tym roku w czerwcu jest ich już 4591. 
Na 2. miejscu znalazło się sołectwo Kosakowo, gdzie 
przybyło  430 mieszkańców  i  jest  ich  obecnie  2289. 
Ponadto  sporą  popularnością  cie-
szy  się  również  wieś  Mosty,  którą 
w  2019  roku  zamieszkiwało  2873, 
a  obecnie  osób  zameldowanych 
jest 3151.
Z  czego  wynika  ten  wzrost? 

Przede  wszystkim  gmina  Kosako-
wo ma korzystne położenie geogra-
ficzne  –  sąsiadując  z  Trójmiastem 
i Małym Trójmiastem Kaszubskim, 

Zakończył  się  etap  gruntownej 
modernizacji  oddziału  dziecięce-
go w  szpitalu w  Pucku,  z  którego 
korzystają  najmłodsi  mieszkańcy 
powiatu.  Prace  objęły  powstanie 
12 pokoi  jednoosobowych  i  1 dwu-
osobowego,  gabinetu  ordynatora, 
lekarzy  i  pokoju  pielęgniarek,  izby 
przyjęć  oraz  bawialni.  Aby  ułatwić 
rodzicom  towarzyszenie  dzieciom 
w  czasie  leczenia,  pojawiły  się  dla 
nich  specjalne,  rozkładane  fotele. 
Ponadto  budynek  Szpitala  Puc-

Z  początkiem  czerwca  w  gminie 
Kosakowo  ruszyła  strefa  płatnego 
parkowania,  która  obowiązuje  m.in. 
na  ul.  Rzemieślniczej  w  Kosakowie 
w  okolicy  cmentarza  od  poniedział-
ku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 
oraz w Rewie od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8:00 do 20:00.
Opłaty  za postój  pojazdu w  ciągu 

doby wynoszą:  4,00  zł  (pierwsza  go-
dzina),  4,80  zł  (druga  godzina),  5,70 
zł  (trzecia  godzina)  oraz  4,00  zł  za 
czwartą i każdą kolejną godzinę.
Dostępne  są  również  2  rodzaje 

stanowi ciekawe miejsce zamieszkania dające spore 
możliwości rozwojowe i zawodowe. Ponadto fakt, że 
gmina  leży  nad  samym morzem  znacząco  wpływa 
na jej atrakcyjność i przyciąga coraz więcej mieszkań-
ców.
W 2020  roku gmina Kosakowo znalazła  się dwu-

krotnie  w  pierwszej  dziesiątce  w  rankingu  „Dokąd 
Polacy  najchętniej  się  przeprowadzają”,  przy  czym 
w  marcu  uplasowała  się  na  7.,  a  październiku  na 

4.  miejscu,  co  świadczy  o  coraz 
większym  zainteresowaniu  gmi-
ną  wśród  nowych  mieszkańców. 
Ranking  był  opracowany  na  pod-
stawie danych GUS za 2020 rok do-
tyczących  migracji  we  wszystkich 
polskich  gminach.  W  zestawie-
niu  uwzględniono  saldo  migracji 
w  przeliczeniu  na  1000 mieszkań-
ców danej gminy czy miasta.

kiego doczekał się  również termo-
modernizacji.  Co  najważniejsze, 
oddział  posiada  już  kompletny 
personel  medyczny,  a  także  ordy-
natora, dzięki czemu mali pacjenci 
mogą być już przyjmowani.
Modernizacja oddziału pediatrii 

w puckim szpitalu wyniosła blisko 
2 mln zł. To  jednak nie  jedyny  re-
mont przeprowadzony w placów-
ce, bowiem w planach jest moder-
nizacja  całej  placówki  za  ponad 
11,5 mln zł.

abonamentów:  typu  M  (dla  miesz-
kańca w cenie 50 zł) oraz typu O (dla 
okaziciela w cenie 200 zł). Więcej  in-
formacji można uzyskać w Referacie 
ds. Zarządu Dróg i Zieleni (58 660 43 
08).
Strefa płatnego parkowania w Re-

wie obowiązywać będzie do 30 wrze-
śnia br., a w Kosakowie przez cały rok. 
Aby  ułatwić  kierowcom  realizację 
płatności, w tym roku gmina Kosako-
wo wprowadziła możliwość  płacenia 
gotówką,  kartą  płatniczą  i  urządze-
niami mobilnymi.

W gminie Kosakowo przybywa mieszkańców

Pucka pediatria zmodernizowana i otwarta

Strefa płatnego parkowania

fot. facebook.com/szpitalpucki
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Ochotnik  druh  Piotr  Taczała  z  OSP  Kosakowo 
w 9-osobowej grupie polskich skoczków spadochro-
nowych  ustanawiających  rekord  Europy,  skacząc 
z balonu na ogrzane powietrze z pułapu ponad 7000 
m. Wszystko w ramach projektu „Projekt Polish Jump 
2021”.
7 maja br.  zostanie na  stałe  zapisany na  kartach 

aeronautyki.  Załoga  największego  w  kraju  balonu 
na  ogrzane  powietrze  składająca  się  z  9 wybitnych 
skoczków  oraz  doświadczonego  pilota  wzbiła  się 
w okolicach Rynu w woj. warmińsko -mazurskim na 
wysokość 7500 metrów. Na tym pułapie 6 skoczków 
wyskoczyło,  tworząc w  powietrzu  akrobatyczną  for-
mację RW. Po kilkudziesięciu sekundach pozostałych 
3 skoczków opuściło statek powietrzny.
Skoczkowie tworzący formację RW opadali z pręd-

kością  niemal  300  km/h przez  ok.  2 minuty do wy-
sokości  1500 m,  gdzie  rozłączyli  się  i  otworzyli  spa-
dochrony. Druga grupa 3 skoczków po wyskoczeniu 

W Urzędzie Gminy Kosakowo odbył się 26 maja br. 
konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosako-
wie. Do konkursu zgłosiły się dwie kandydatki, w tym 
obecna dyrektorka placówki. W drodze konkursowej 
to właśnie Monika Pawlicka została ponownie wybra-
na na to stanowisko. Wójt gminy Kosakowo zaakcep-
tował tą kandydaturę i w dniu 1 września br. podczas 
inauguracji nowego  roku szkolnego 2022/2023 wrę-
czy zarządzenie o powierzeniu stanowiska dyrektora 
SP w Kosakowie.
Monika Pawlicka, na co dzień mieszkanka Gdyni, 

jest  nauczycielem  dyplomowanym  z  blisko  16-let-
nim stażem pracy na stanowisku pedagoga szkolne-
go. W  2001  roku  została  absolwentką Uniwersytetu 
Gdańskiego  otrzymując  tytuł:  magister  Pedagogiki 
Społecznej.  W  2002  roku  z  kolei  zakończyła  studia 
podyplomowe w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. 

opadała  swobodnie  do  pułapu  1500m,  na  którym 
również otworzyła spadochrony. Tym samym 9-oso-
bowa  grupa  polskich  skoczków  spadochronowych 
ustanowiła  rekord  Europy  oficjalnie  zarejestrowany 
w  Polsce,  skacząc  z  balonu  na  ogrzane  powietrze 
z pułapu ponad 7000 metrów. Misja  „Projekt Polish 
Jump 2021”, to pierwszy krok do ustanowienia rekor-
du świata.

Melchiora Wańkowicza w Warszawie na kierunku Za-
rządzanie  oświatą.  Od  prawie  2  lat  pełni  obowiązki 
dyrektora SP w Kosakowie.

Strażak z OSP Kosakowo pobił rekord, skacząc z balonu

Konkurs na dyrektora SP w Kosakowie rozstrzygnięty

Zakończyły  się  gruntowne  prace 
porządkowe  gminnej  infrastruktu-
ry  w  postaci  wiat  przystankowych. 
W  katalogu  prac  oprócz  zamiatania, 
zrywania  nielegalnych  ogłoszeń  czy 
usuwania  śmieci  z  przystankowych 
koszy znalazło się także dokładne my-
cie wiat. Objęło ono całą konstrukcję 
włącznie  z  gablotami  oraz  ławkami. 
Pierwsze w  tym  roku mycie dotyczy-

ło 67 wiat przystankowych usytuowa-
nych na terenie całej gminy. 
Kolejne mycie wiat  zostanie prze-

prowadzone w późniejszym terminie, 
w zależności od stopnia ich zabrudze-
nia. Przy okazji apelujemy do wszyst-
kich  mieszkańców  gminy  Kosakowo 
oraz  odwiedzających  gości  o  zacho-
wanie ładu, porządku i dbałość o na-
sze wspólne mienie.

Mycie wiat przystankowych w gminie Kosakowo
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Wzorem roku ubiegłego Dzień Dziecka w gminie 
Kosakowo  świętowaliśmy  w  wyjątkowy  sposób.  Do 
wszystkich  placówek  oświatowych  zawitał  zastępca 
wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, a wraz z nim 
Myszka Miki i przygotowane z tej okazji niespodzianki.
Tego szczególnego dnia nie mogło zabraknąć go-

rących życzeń pełnych uśmiechu  i  radości oraz pre-
zentów. Wśród nich m.in. kolorowe balony oraz ulu-

W dniach 2-7 czerwca br. delegacja  z gminy Ko-
sakowo  wraz  z  drużynami  U-15  i  U-13  Sztormu  Ko-
sakowo  uczestniczyła  w  wyjeździe  do  partnerskiej 
gminy Gonneville-la-Mallet w Normandii. Wyjazdowi 
przyświecał podwójny cel: przedłużenie partnerskiej 
umowy  oraz  sportowy  udział  w międzynarodowym 
turnieju piłkarskim.
Zarówno delegacja z urzędu, jak i piłkarska zosta-

ła przyjęta w niezwykle serdeczny sposób. 4 czerwca 
br. mer Gonneville-la-Mallet Hervé Lepileur oraz wójt 
gminy Kosakowo Marcin Majek podpisali przedłuże-
nie umowy partnerskiej między gminami na kolejne 
pięć lat. Dotychczasowa bardzo owocna współpraca, 
której  fundamenty  postawili  już  ponad  dziesięć  lat 
temu  członkowie  Chóru Morzanie,  odbywała  się  na 
wielu płaszczyznach: kulturalnej, rolniczej, sportowej 

bione  przez wszystkie  dzieci  słodkie Mamby.  Każda 
z  odwiedzonych  przez  wójta  placówek  przedszkol-
nych otrzymała pakiet gier edukacyjnych, a do szkół 
trafiły zestawy klocków Lego.
Pogoda i w tym roku była dla nas łaskawa, dzięki 

czemu część  spotkań mogła  odbyć  się na  świeżym 
powietrzu.  Nie  zabrakło  wspólnych  zdjęć  oraz  roz-
mów pod hasłem „ jak fajnie dzieckiem być”.

czy senioralnej. Późniejsze  lata znaczone przez pan-
demię nieco ograniczyły kontakty międzynarodowe. 
Przedłużenie  umowy  umożliwi  dalszą  kontynuację 
i rozwój relacji partnerskich między zaprzyjaźnionymi 
gminami.
Znakomicie  spisały  się  także  nasze młodzieżowe 

drużyny piłkarskie prowadzone przez trenerów: Bar-
tosza Lewandowskiego (U-15) i Michała Michalskiego 
(U-13). Młodsi dosłownie otarli się o podium, zajmując 
po pierwszym dniu rozgrywek 2. miejsce z 4 zwycię-
stwami,  2  remi-
sami i 1 zaledwie 
porażką.  Świet-
ną  passę  za-
kończył  niestety 
mecz  ćwierćfi-
nałowy, przegra-
ny  przez  naszą 
ekipę  w  pecho-
wych  okoliczno-
ściach  dopiero 
w  serii  rzutów 
karnych. W koń-
cowej  klasyfika-
cji nasze zespoły 
zajęły  ostatecz-
nie  miejsca  6. 
(U-13) i 8. (U-15).

Spotkania wójta z dziećmi z okazji ich święta

Delegacja gminy Kosakowo w Gonneville-la-Mallet
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Rozstrzygnięto  gminny  etap  29.  edycji  konkursu 
„Piękna Wieś  Pomorska”,  który ma  pokazać  piękno 
wiejskiego  krajobrazu.  8  czerwca  br.  miało miejsce 
uroczyste  wręczenie  voucherów  pieniężnych  prze-
znaczonych na rzecz upiększania sołectw laureatom 
pierwszego etapu. I tak I-miejsce i tytuł „Piękna Wieś 
Gminy Kosakowo  2022”  zajęło  sołectwo Dębogórze, 
tym samym na ręce sołtysa wręczono voucher o war-
tości 3  tys. zł. Zwycięska wieś reprezentować będzie 
naszą gminę na etapie powiatowym. Ten zaplanowa-
no na początek lipca br.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach „Wieś” 

i  „Zagroda”  i  podzielony  jest  na  trzy  etapy:  gminny, 
powiatowy i wojewódzki. Konkursowa komisja ocenia 
m.in. wygląd zabudowań, pielęgnowanie miejscowej 
tradycji  czy  też  promowanie  lokalnych  produktów. 

Mieszkańcy gminy Kosakowo, któ-
rych nieruchomości  są obecnie przy-
łączone  do  sieci  wodociągowej  i/lub 
do sieci kanalizacji sanitarnej, a które 
dotychczas  pobierają  wodę  i/lub  od-
prowadzają ścieki bezumownie mogą 
w  terminie  do  1  września  br.  zgłosić 
się do spółki PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
w celu zawarcia umowy o zaopatrze-
nie wody i/lub odbiór ścieków. 

W  niedzielę  29 maja  br.  na  parkingu  przy  Gale-
rii Szperk odbył się  festyn  rodzinny  „Z Pogórza Lato 
Rusza” współorganizowany  przez  gminę  Kosakowo, 
Gdynię  oraz  Galerię  Szperk.  Pomimo  niepogody, 
impreza  przyciągnęła  tłumy,  a  gwiazda  wieczoru  – 
Dawid  Kwiatkowski  zagrał  dla mieszkańców  gminy 
i północnych dzielnic Gdyni świetny koncert.
Rodzinna atmosfera, integracja sąsiedzka i dobra 

zabawa to główne cele tego wydarzenia. Mowa o fe-

Nagrodzone zostaną również najpiękniejsze zagrody.
II-miejsce ex  aequo gminna komisja  konkursowa 

przyznała natomiast wsiom: Pierwoszyno i Rewa, któ-
rym wręczono vouchery w wysokości po 1500 zł każdy.

W stosunku do osób zgłaszających 
przyłączenie  nieruchomości  do  sie-
ci,  spółka  rezygnuje  z  dochodzenia 
jakichkolwiek  roszczeń  finansowych 
z  powyższych  tytułów.  Niezgłoszenie 
faktu  bezumownego  poboru  wody  
i/lub  odprowadzania  ścieków  w  po-
wyższym terminie skutkuje m.  in. ob-
ciążeniem klienta kosztami świadcze-
nia tych usług za 36 miesięcy wstecz.

stynie rodzinnym pn. „Z Pogórza Lato Rusza”, który 
po dwóch latach przerwy powrócił na plac przy Ga-
lerii Szperk w Pogórzu. Nie inaczej było i tym razem, 
pomimo  niepogody  wydarzenie  przyciągnęło  tłu-
my. I nie ma się co dziwić skoro organizatorzy jak co 
roku  stanęli  na  wysokości  zadania  przygotowując 
masę atrakcji. Wśród nich pojawiły się m.in.: ekstre-
malny pokaz cięcia drewna, strefa Kids z atrakcjami 
dla  najmłodszych,  strefa  Foodtrack,  strefa  zdrowia 

Dębogórze w powiatowym etapie konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022”

Kolejna edycja akcji „abolicja”

Lato ruszyło z Pogórza
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oraz  zabawy,  konkursy  z  nagrodami  i  pokazy  stra-
żackie.
To jednak nie koniec, bo największe atrakcje zwią-

zane były z tym co działo się na scenie, gdzie w trak-
cie  imprezy wystąpiły m.in.  dziecięce  zespoły  szkol-
ne  i  przedszkolne  z  lokalnych placówek. Pojawił  się 

także włoski artysta Francesco Napoli z repertuarem 
skierowanym  do  międzypokoleniowej  publiczności. 
Gwiazdą  wieczoru  był  natomiast  Dawid  Kwiatkow-
ski, a na koniec  imprezy zagrał DJ Danny V –  jeden 
z trójmiejskich muzyków i rezydent najmodniejszych 
klubów.

W sobotę 28 maja br. odbył się długo zapowiadany 
„Dzień dziecka razem z Ukrainą – Piknik rodzinny w Me-
chelinkach”. Oprócz wielu gier i zabaw przygotowanych 
dla najmłodszych, nie zabrakło również atrakcji dla do-
rosłych. Po zadowolonych twarzach uczestników widać 
było, że impreza okazała się strzałem w dziesiątkę.
Co  prawda  do  Mechelinek  zawitało  w  tym  dniu 

więcej  chmur  niż  słońca,  jednak  pogoda  nie  po-
krzyżowała  planów  związanych  z  długo wyczekiwa-
nym przez wszystkie dzieci dniem dziecka – imprezy 

W sobotę 18 czerwca br. w Rewie odbyła się inau-
guracja Szlaku Rewskich Szkut – ścieżki edukacyjnej, 
dzięki  której mieszkańcy  oraz  turyści mogą  poznać 
ciekawostki  i historię Rewy. Na  trasie znajdziemy  10 
głazów oznaczonych specjalnymi tablicami z kodami 
QR.  Tego  dnia  odbył  się  również Morski  Festyn Ro-
dzinny wraz  z  otwarciem na  zielonym  terenie obok 
bosmanatu strefy chilloutu. Ponadto poznaliśmy tak-
że corocznych Przyjaciół Rewy.
Pogoda  dopisała,  a  co  najważniejsze  –  dopisali 

przede wszystkim mieszkańcy oraz turyści.  I nie ma 
się co dziwić, skoro na sobotę 18 czerwca br. w Rewie 
przygotowano masę atrakcji. 
– W  Rewie  powstała  ponad  100  lat  temu  pierw-

sza,  polska flota handlowa  składająca  się  z  10  szkut 
rewskich. Dzięki powstałej  ścieżce dydaktycznej bę-
dziemy mogli poznać ich historię. To połączenie przy-
jemnego z pożytecznym, bo z  jednej strony uczymy 

przygotowanej  przez:  Stowarzyszenie  Port  Meche-
linki oraz Morską Bazę Szkoleniową Mechelinki przy 
udziale gminy Kosakowo.
W programie znalazło się wiele atrakcji w tym za-

bawy  na  wodzie  z  użyciem  coraz  bardziej  popular-
nych supów, rejsy łodzią żaglową „Puck”, zabawy na 
dmuchańcach,  gry  i  zabawy  planszowe,  warsztaty 
z  udzielania  pierwszej  pomocy  czy malowanie  twa-
rzy. Jak na tak wyjątkowy dzień przystało, nie zabra-
kło również słodkich przysmaków.

się lokalnej historii, a z drugiej mamy bardzo ciekawą 
i interesującą zabawę – mówi Marcin Majek wójt gmi-
ny Kosakowo.
Pomysł zaczął się od postawienia z inicjatywy soł-

tysa Rewy Jacka Henninga instalacji w postaci żagla 
przy molo, przy której miała stanąć tablica upamięt-
niająca  szkuty. Wtedy Katarzyna Milanowska,  radna 
sołectwa  zaproponowała  stworzenie  ścieżki  eduka-
cyjnej z kodami QR, dzięki której mieszkańcy oraz tu-
ryści mogą poznać ciekawostki i historie Rewy. Pierw-
szy,  uroczyście  odsłonięty  w  sobotnie  popołudnie 
kamień wskazuje całą historię wszystkich szkut i znaj-
duje się przy wejściu na molo. Reszta kamieni ciągnie 
się od ulicy Koralowej do Bursztynowej, wzdłuż ulicy 
Morskiej  i  poprzez  zeskanowania  na  każdym głazie 
kodu QR możemy otworzyć i zobaczyć historię danej 
szkuty. Jeżeli odnajdziemy wszystkie kamienie, robi-
my zdjęcia przy każdej szkucie, a następnie udajemy 

Dzień Dziecka w Mechelinkach

Inauguracja Szlaku Rewskich Szkut i otwarcie strefy chilloutu
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26 maja br. odbyło się ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród laureatom konkursu literackiego o te-
matyce ekologicznej pn.: „Czyste powietrze w naszej 
gminie”.
Konkurs  dedykowany był  uczniom klas  I-III  szkół 

podstawowych z terenu gminy Kosakowo, a polegał 
na napisaniu krótkiego wiersza lub rymowanki o te-
matyce czystego powietrza. Wpłynęło 7 prac konkur-
sowych, dzieci udowodniły dużą świadomość i wraż-
liwość  w  zakresie  dbania  o  środowisko  oraz  strefę 
wolną  od  dymu.  Komisja  konkursowa  zmierzyła  się 
z  trudnym  zadaniem  wyboru  laureatów.  Wszyst-
kie  prace  były  na  wysokim  poziomie  i  zasługiwały 
na  uznanie.  Jury  postanowiło  nagrodzić wszystkich 
uczestników  konkursu,  którzy  z  rąk  zastępcy  wójta 
Marcina  Kopitzkiego  otrzymali  dyplomy  oraz  upo-
minki. I miejsce – Klaudia Rusek, II miejsce – Martyna 

Po raz 20. odbył się 4 czerwca br. 
przegląd Pieśni o Morzu  Jantarowi 
Bot.  Występujące  zespoły  i  soliści 
zaprezentowali  się  przed  oceniają-
cym  jury.  Na  sam  początek Wero-
nika  Korthals-Tartas  przy  akompa-
niamencie  Jacka  Hodunia  (dwoje 
członków  komisji)  otworzyła  prze-
gląd, śpiewając swoją piosenkę. 

Piosenki,  które  prezentowali  wykonawcy  były 
o morzu  i w  jęz.  kaszubskim.  Jury przyznało nagro-
dy  finansowe  oraz  statuetki  Bota  z  jantarem.  Ze-
społy  dziecięce  otrzymały  dodatkowo  nagrody  dla 

Miotke, III miejsce – Amelia Dobrowolsk. Wyróżnienia: 
Arletta Zagrobelna, Kamil Żak, Adam Kilanowski, Jan 
Kilanowski.

każdego  uczest-
nika,  a  wspólna 
nagroda  została 
przeznaczona  na 
wyjazd  dzieci.  Po-
częstunek  przy-
gotowały  panie 
z  koła  gospodyń 
przy  oddziale.  Na 
zakończenie  zo-
stała  odśpiewana 
wspólnie piosenka 
„Poranny wiatr”.

Konkurs literacki „Czyste powietrze w naszej gminie” rozstrzygnięty

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

się do biblioteki w Kosakowie i odbieramy nagrodę – 
wyjaśnia Katarzyna Milanowska, radna z gminy Kosa-
kowo. Więcej informacji o szlaku pod adresem rewa.
solectwo.pl/szkuty.
To jednak nie jedyna atrakcja przygotowana tego 

dnia. Po odsłonięciu szlaku przyszła pora na wspólną 
zabawę,  czyli Morski  Festyn Rodzinny  tuż przy bos-
manacie,  gdzie  obok  wspomnianej  strefy  chilloutu 
mali goście mogli skorzystać z dmuchańców, strzel-
nicy, malowania buziek czy gier  i  zabaw. Nie  zabra-
kło także lokalnych wyrobów gastronomicznych. Jak 
co  roku, uroczyście wręczono  także wyróżnienia pn. 
„Przyjaciel Rewy”. Nagrody te otrzymują osoby, które 
w szczególny sposób przyczyniły się sołectwu i kształ-
tują jego pozytywny wizerunek, a w tym roku trafiły 
do:  Danuty  Tocke  ze  Zrzeszenia  Kaszubsko-Pomor-
skiego  o.  Kosakowo-Dębogórze,  Alicji  Brzozowskiej 
–  lokalnej  przedsiębiorczyni  oraz Andrzeja  Schirma-

chera  – mieszkańca Rewy. Nad całością  czuwał An-
drzej Dąbrowski – SOLO BAND, który zadbał o opra-
wę muzyczną oraz tańce.
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Zapraszamy  na  zjazd  Kaszubów,  który  odbędzie 
się 30  lipca br. w Brusach. Z Kosakowa będzie moż-
liwy  transport  autokarem. Więcej  informacji można 
uzyskać w Checzy siedzibie ZKP. Już teraz zaprasza-
my również na XXV festyn Kaszubski w Rewie, który 
odbędzie się tradycyjnie 15 sierpnia br.

W dniach 27-28 sierpnia w godz. 11-19 w Domu Ka-
szubskim w Dębogórzu zorganizowana zostanie wy-
stawa poświęcona obronie Wybrzeża w 1939 roku. Or-
ganizatorami są Wybrzeże1939.pl, Rada Sołecka wraz 
z sołtysem wsi Dębogórze.

W związku z pracami zmierzającymi do utworze-
nia muzeum obrony Kępy Oksywskiej na terenie gmi-
ny  poszukiwane  są wszelkie  pamiątki  i  świadectwa 
z okresu II wojny światowej. Jeżeli ktoś posiada przed-

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą 
być odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli co naj-
mniej  50  lat w  jednym związku małżeńskim. Medal 
jest  nadawany  przez  Prezydenta  Rzeczypospolitej 
Polskiej. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubila-
ci lub członkowie rodziny (dzieci, wnuki, rodzeństwo) 
za ich zgodą. W zgłoszeniu należy podać imiona i na-
zwisko  jubilatów,  adres  ich  zameldowania na pobyt 
stały  w  gminie  Kosakowo  oraz  informację  o  dacie 
i miejscu zawarcia małżeństwa. Wniosek zgłoszenia 

10  lipca br. na placu przy górce w Kosakowie od-
będzie się kolejna odsłona sąsiedzkiej sprzedaży ga-
rażowej.  Inicjatywa  skierowana  jest  do  wszystkich 
mieszkańców i  jest okazją do sprzedaży m.in. ubrań 
czy  przedmiotów,  które  nam  przestały  służyć,  a  in-
nym mogą się  jeszcze przydać, dzięki  czemu mogą 
dostać drugie  życie.  Start wydarzenia o godz.  12:00. 
Kolejne terminy wyprzedaży: 24  lipca, 7 sierpnia., 28 
sierpnia, 11 sierpnia oraz 25 sierpnia br.

mioty  lub  informacje  na  temat  wydarzeń  z  1939  r. 
proszony  jest  o  kontakt  z  Sebastianem Draga  (Wy-
brzeże1939.pl), tel. 600407934, email: wybrzeze1939@
wp.pl.

jubileuszu należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Kosakowie.
O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeń-

skie  jubilaci zostaną powiadomieni przez kancelarię 
Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Odznaczenia 
wręczane  są  jubilatom  przez  wójta  gminy  Kosako-
wo w terminie 6 miesięcy od nadania medali. Urząd 
Stanu Cywilnego w Kosakowie powiadomi jubilatów 
o terminie wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.

Zjazd Kaszubów w Brusach Mobilna Wystawa  
„Wybrzeże1939.pl”

Pamiątki z II wojny światowej poszukiwane

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Wyprzedaż garażowa

Z ŻYCIA SOŁECTW

W maju  br.  sołtys  Dębogórza  Józef  Melzer  wraz 
mieszkańcami  pracowali  społecznie  przy  upiększa-
niu  swojej  wsi.  W  ramach  wspólnej  pracy  zostały 
przycięte drzewka i krzewy, które rosną wzdłuż ulicy 
Pomorskiej,  przy  zbiorniku  retencyjnym  (Obelisku 

braci  Radkie),  na  sołeckim  placu  zabaw  oraz  przy 
Domu  Kaszubskim.  Ponadto  dodatkowo  na  skwer-
ku została skoszona trawa i wypielone zostały krzewy 
wraz donicami. Dzięki wspólnej pracy we wsi zrobiło 
się piękniej.

Dębogórze
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Zwieńczenie niezwykle aktywnego semestru języ-
kowego miało miejsce we wtorek 31 maja br. Wśród 
fanfar  i  narodowych  hymnów  nasi  adepci  uzyskali 
certyfikaty, odrobinkę podnieśli sobie poziom cukru 
–  ale  jak najbardziej  zasłużenie,  bowiem po wysiłku 
intelektualnym potrzeba na co nieco słodsze jest za-
wsze większa. To odrobinę większe  i  słodsze co nie-
co zapewnił gminny  radny Adam Pałasz. Specjalnie 
z  Kosakowskiego  Centrum  Kultury  przyjechała  do 
nas Królowa Alżbieta Falconowska  (alias Aldona So-
kołowska), gminna patronka języka angielskiego, by 
sprawdzić, czy seniorzy na zajęciach z języka angiel-
skiego czynią obiecane postępy. Nad wszystkim czu-
wał zastępca wójta gminy Kosakowo, Marcin Kopitzki, 
który czynił honory organizatora wydarzenia.

Zakończenie semestru językowego

STRONA SENIORA

23 maja br. w gościnnych jak zawsze progach ko-
sakowskiej Chëczy, odbył się Wielki Bal Pełni Księżyca 
Dzieci Kwiatów. Nazwa zobowiązuje – z jednej strony 
pojawił  się  ogromny księżyc,  pożyczony  z Kosakow-
skiego Centrum Kultury, z drugiej – nieco więcej niż 
zazwyczaj wybrzmiało przebojów rock-and-rollowych 
i  z  epoki Beatlesów. Nasi  nieco  starsi  nastolatkowie 
poprzebierali  się w niezwykle barwne, hippisowskie 
stroje. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę 
Zrzeszenia  Kaszubsko-Pomorskiego  oddział  Dębo-
górze-kosakowo oraz Kosakowskiego Klubu Seniora 
za współpracę w organizacji wydarzenia.

Serdeczne  podziękowania  kieruje-
my w stronę panów: Mirosława Kowal-
skiego,  prezesa  Kosakowskiego  Klu-
bu  Sportowego  Neptun,  Wojciecha 
Piasecznego  i  Michała  Przysieckiego 
za  możliwość  skorzystania  z  nauki 
strzelectwa  sportowego  na  strzelni-
cy  w  Kosakowie.  Majowe  spotkanie 
na strzelnicy dla klubowiczów z Rewy 
i Kosakowa było bardzo profesjonalne 
i  przesympatyczne,  wyniki  nadspo-
dziewanie dobre. Meldujemy, że liczba 
starszych  nastolatków  przed  i  po  nie 
uległa zmianie.

Bal Pełni Księżyca

Strzał w dziesiątkę



Pływałem, mokłem i  marzłem na pokładach 
jachtów nie po to, aby z was uczynić sportowców [...], 
lecz dlatego, ażebyście wy, jako Polacy, poznali mo-
rze, uczuciem się z nim związali, uznali je za własną, 
bezcenną wartość, bez której nie ma życia dla dzi-
siejszej Polski.
M. Zaruski, Wśród wichrów i fal, Warszawa 1935
Rówieśnik Józefa Piłsudskiego i  jego wierny pod-

komendny. Od 1912 r. działacz Związku Walki Czynnej 
i paramilitarnego „Strzelca”. U progu Wielkiej Wojny 
żołnierz I Kompanii Kadrowej, następnie ułan I Bryga-
dy Legionów, która od marca 1915 r. biła się z Rosja-
nami na froncie wschodnim. W latach 1915–1917 rot-
mistrz kompanii narciarskiej Legionów i zastępca płk. 
Bieliny-Prażmowskiego w 1 pułku ułanów. Uczestnik 
kryzysu przysięgowego w 1917 r., osadzony w twierdzy 
przemyskiej.  Zwolniony  w  grudniu  tego  roku  objął 
na  rozkaz  Komendanta  dowództwo  nowotarskiego 
okręgu POW. Od  listopada  1918  r.  współtworzył  od-
radzające się Wojsko Polskie. W czasie wojny polsko
-bolszewickiej pułkownik i dowódca 11 pułku ułanów, 
wsławiony w  kwietniu  1919  r.  brawurowym atakiem 
na wileński dworzec. Od 1923 r. adiutant Prezydenta 
RP Stanisława Wojciechowskiego, rok później awan-
sowany do stopnia generała brygady.
Jeden  z  Ojców  Polskiej  Niepodległości,  którego 

konsekwentna droga działacza niepodległościowego 
oraz czyny żołnierskie wprawiłyby niejednego w zdu-
mienie. A  jednak bledną one przy wszechstronnych 
osiągnięciach Zaruskiego na niwie publicznej. Był bo-
wiem generał energicznym społecznikiem i niestru-
dzonym organizatorem, wychowawcą i przyjacielem 

młodzieży, propagatorem turystyki górskiej  i żeglar-
skiej.  Lista  aktywności,  jakim  Zaruski  poświęcał  się 
w „cywilnym” życiu, przedstawia się imponująco. Był 
m.in. podróżnikiem, fotografikiem, artystą malarzem, 
pionierem wyczynowego narciarstwa, autorem wier-
szy i opowiadań, publicystą. Poczesne miejsce wśród 
wielu pasji generała zajęły jednak wspinaczka górska 
i żeglarstwo. To właśnie Tatry i Bałtyk stały się treścią 
życia Zaruskiego i z nimi do dziś jest utożsamiany.
Zaruski eksplorował góry wysokie już od końca XIX 

w. (wejście na lodowiec Seiland w północnej Norwegii). 
Od 1904 r. z powodzeniem wspinał się w Tatrach, gdzie 
m.in. dokonał pierwszych zimowych wejść na przeszło 
20 szczytów oraz, również jako pierwszy, zjechał na nar-
tach  z  Kościelca,  Zawratu,  Koziego Wierchu  i  Rysów. 
Jako  pionier  turystyki  górskiej  i  narciarskiej  wytyczał 
nowe szlaki w Tatrach. W 1913 r. dokonał odkrycia gór-
nego piętra Jaskini Kasprowej. Ukoronowaniem zasług 
dla Zakopanego i Tatr było powołanie przez Zaruskiego 
sekcji narciarskiej Towarzystwa Tatrzańskiego (1907 r.) 
oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego (1909 r.). Na czele tej ostatniej organizacji Zaruski 
stał aż do wybuchu I wojny światowej.
Po  odzyskaniu  niepodległości  drugą  wielką  pa-

sją  generała  stało  się  żeglarstwo morskie. Marzenie 
o „wyprowadzeniu Polaków na morze” Zaruski ener-
gicznie  realizował  aż  do  wybuchu  II  WŚ. W  1924  r. 
przyczynił się do powołania Yacht Klubu Polski, pierw-
szego zrzeszenia żeglarzy i wodniaków w odrodzonej 
Rzeczypospolitej.  Siedzibą  stowarzyszenia  została 
Gdynia, zaś Zaruski –  jego pierwszym komandorem. 
Rok później doprowadził do zaopatrzenia klubu w SY 

Mariusz Zaruski (1867–1941).  
Prowadził Polaków w Tatry i nad Bałtyk

Mariusz Zaruski na pokładzie żaglowca 
„Zawisza Czarny”, 1937 r. (NAC)

Mariusz Zaruski i Aleksander Znamięcki 
nad Morskim Okiem, początek XX w.

Mariusz Zaruski na pokładzie żaglowca 
„Zawisza Czarny”, 1937 r. (NAC)
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„Witeź”  – pierwszy polski  jacht pełnomorski. W  tym 
samym  czasie  z  jego  inicjatywy  powstała  również 
Liga Morska i Rzeczna (od 1930 r. – Liga Morska i Ko-
lonialna),  w  której  przyjął  funkcję  kierownika  sekcji 
wychowania morskiego. Po przejściu w 1926 r. w stan 
spoczynku,  generał  bez  reszty  poświęcił  się wycho-
waniu  morskiemu  polskiej  młodzieży.  Opublikował 
w  tym  czasie  kilka  podręczników  do  nauki  żeglar-
stwa  (m.in. Nawigacja.  Krótki  podręcznik do użytku 
na jachtach morskich, Warszawa 1932). Był pomysło-
dawcą powołania Komitetu Floty Narodowej, z której 
składek zakupiono w 1929 r.  fregatę  „Dar Pomorza”, 
która  jako  żaglowiec  szkolny  służyła  odtąd  studen-
tom  przeniesionej  z  Tczewa  do  Gdyni  Państwowej 
Szkoły Morskiej. Od końca lat 20. XX w. zajął się kształ-
ceniem morskim młodzieży harcerskiej. Zaowocowa-
ło to zakupem w 1934 r. jachtu morskiego SY „Zawisza 
Czarny”. Ten flagowy szkuner polskich harcerzy nale-
żał do największych jednostek tego typu na świecie. 
Jego armatorem był Związek Harcerstwa Polskiego, 
zaś  kapitanem,  nieprzerwanie  aż  do wybuchu woj-
ny – Mariusz Zaruski. W swój pierwszy rejs żaglowiec 
wypłynął 29 czerwca 1935 r., w trzecią rocznicę pierw-
szego  Święta Morza w Gdyni. W organizację  ośmiu 
edycji tej imprezy (ostatnia latem 1939 r.) był zresztą 
Zaruski  mocno  zaangażowany.  Do  zapowiadanego 

na  sierpień  1939  r.  kolejnego  rejsu  szkunera  już  nie 
doszło. Wierny wpojonym w wojsku zasadom, że nie 
opuszcza się ojczyzny w niebezpieczeństwie, kapitan 
Zaruski  świadomie  nie  wypłynął,  choć mógł  w  ten 
sposób uratować siebie, załogę i jednostkę.
W  czasie  kampanii  jesiennej  1939  r.  Zaruski,  ze 

względu na zaawansowany wiek, nie otrzymał przy-
działu  służbowego.  Od  początku  okupacji  ukrywał 
się we Lwowie, gdzie 
zaopiekowali  się  nim 
harcerze.  Aresztowa-
ny przez NKWD  jesz-
cze pod koniec 1939 r., 
trafił  do  lwowskich 
„Brygidek”.  Stamtąd 
wiosną  1940  r.  został 
przetransportowany 
do więzienia w Cher-
soniu,  gdzie  zmarł 
z  powodu  skrajnego 
wyniszczenia  orga-
nizmu  w  marcu  lub 
kwietniu 1941 r.

3 lipca 2022 r., a  więc prawie dokładnie w  90. 
rocznicę pierwszego Święta Morza, odbędą się Re-
gaty Żeglarskie im. gen. Mariusza Zaruskiego.  Im-
prezę, której gospodarzem  jest Klub Żeglarski Rewa 
organizują Oddział IPN w Gdańsku oraz gmina Kosa-
kowo. Będzie  to naturalna kontynuacja Regat, które 
odbywały się od 2011 r. w ukraińskim Chersoniu, a któ-
re w  roku bieżą-
cym  z  przyczyn 
o c z y w i s t y c h 
nie  odbędą  się. 
Chcemy  w  ten 
sposób  uczcić 
155. rocznicę uro-
dzin  Generała 
–  taternika  i  że-
glarza,  którego 
życiowym  credo 
stało  się  uczy-
nienie  młodych 
Polaków  „twar-
dymi  jak  granit, 
czystymi i głębo-
kimi jak morze”.

autor tekstu: Bartosz Januszewski, IPN Gdańsk

Konferencja prasowa  
dot. Regat im. gen. M. Zaruskiego

Regaty żeglarskie, prelekcje, gry edukacyjne  i  te-
renowe,  zabawy  żeglarskie,  nauka  pierwszej  pomo-
cy, zwiedzanie jednostki „NNM Wodnik” i pancernika 
„REWA”, grill z muzyką szanty na żywo i mnóstwo in-
nych atrakcji – to wszystko czeka na uczestników Re-

Zaruski w otoczeniu załogi na pokładzie harcerskiego szkunera 
„Zawisza Czarny”(NAC)

Mariusz Zaruski po aresztowaniu przez NKWD 

Symboliczny grób gen. Zaruskiego 
w Chersoniu (Bartosz Januszewski)

Zawisza Czarny, 1937 r. (NAC)
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gat  im. gen. Mariusza Zaruskiego,  które odbędą  się 
w Rewie 3  lipca 2022 r. Podczas briefingu przedsta-
wiony został program eventu.
Wydarzenie  nawiązuje  do  regat  żeglarskich  im. 

gen. Mariusza  Zaruskiego  o  Puchar  Prezydenta  RP, 
które 11 lat z rzędu odbywały się w Chersoniu na Ukra-
inie. Niestety z wiadomych przyczyn ich kolejna edy-
cja  nie  odbędzie  się.  Organizując  regaty  w  Polsce, 
chcemy  oddać  hołd  organizatorom  i  uczestnikom, 
którzy co roku, w Chersoniu pamiętali o generale. Wy-
darzeniem oddajemy także cześć pionierowi polskie-
go żeglarstwa  i wychowania morskiego, generałowi 
brygady Wojska Polskiego, kapitanowi harcerskiego 
żaglowca „Zawisza Czarny”, który zmarł z wycieńcze-
nia w więzieniu NKWD w Chersoniu 8 kwietnia 1941 r.
Korzystając  z  walorów  nadmorskich  miejscowo-

ści  Rewy  i  Mechelinek,  a  także  prężnie  działających 
dwóch klubów Yacht Club Rewa i Stowarzyszenia Port 

Mechelinki,  zrodził  się pomysł,  aby  regaty zorganizo-
wać na trasie Rewa-Mechelinki-Rewa. Termin regat – 3 
lipca br.  – nie  jest przypadkowy, bowiem 29 czerwca 
1932 r. miało miejsce pierwsze Święto Morza w Gdyni. 
W tym roku mamy 90. rocznicę  imprezy. 29 czerwca 
1935  odbył  się  pierwszy  rejs  żaglowca  ZHP  “Zawisza 
Czarny”, którego kapitanem w l. 1935-1939 był Zaruski.
W briefingu udział wzięli: dr Paweł Piotr Warot, dy-

rektor IPN Oddział w Gdańsku, Michał Przysiecki,  ini-
cjator  i  pomysłodawca,  radny gminy Kosakowo, pra-
cownik  IPN Oddział w Gdańsku, Marcin Majek, wójt 
gminy Kosakowo, Dariusz Schwarz, dyrektor zarządu 
Kosakowo Sport, Kacper Frąckowiak, Yacht Club Rewa, 
Bartosz Bartnicki, Stowarzyszenie Port Mechelinki.
Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek mówił pod-

czas konferencji o wartości tego pomysłu. – Niezmier-
nie cieszę się, że to wydarzenie odbędzie się w gminie 
Kosakowo. Łączymy tutaj  jej walory z wielką historią 
gen.  Mariusza  Zaruskiego.  To  wydarzenie  pokazuje 
także,  jak ważna  jest współpraca  środowisk  i  pielę-
gnowanie tradycji.
Dr  Paweł  Piotr  Warot,  dyrektor  gdańskiego  od-

działu IPN podkreślał, że wydarzenie buduje więź po-
między Polską a Ukrainą. Michał Przysiecki,  inicjator 
i  pomysłodawca  wydarzenia  tłumaczył,  jak  ważne 
jest podtrzymanie tradycji regat żeglarskich im. gen. 
Mariusza  Zaruskiego.  dyrektor  zarządu  Kosakowo 
Sport Dariusz Schwarz mówił, że to doskonała okazja 
do promocji żeglarstwa. 
Kluby Yacht Club Rewa i Stowarzyszenie Port Me-

chelinki będą dbać o bezpieczeństwo na wodzie. Za-
wody zostaną rozegrane na 25 łodziach klasy Puck.

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Projekt  to  efekt międzyszkolnej 
współpracy SP w Mostach oraz SP 
Stowarzyszenia DAR (niepublicznej 
placówki  przeznaczonej  dla  wy-
sokofunkcjonujących  uczniów  ze 
spektrum autyzmu).
W roku szkolnym 2021/2022 obie 

placówki połączyły siły, by wspólnie stworzyć coś wy-
jątkowego  i  zapewnić  swoim  uczniom  sposobność 
do wzajemnego poznania się, integracji i kreatywnej 
współpracy. Projekt prowadzony przez Paulinę Szym-
borską-Karcz oraz Aleksandrę Biń miał na celu wspie-
ranie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów, 
budowanie  postaw  empatii,  tolerancji  i  akceptacji 
wśród młodzieży oraz wspieranie uczniów w zawie-
raniu nowych znajomości i budowaniu pozytywnych 
relacji rówieśniczych. Dla uczniów SP DAR była to tak-

że szansa na poszerzenie swoich relacji społecznych 
przed  rozpoczęciem  nowego  etapu  edukacyjnego 
w szkołach ponadpodstawowych.
W  „Projekcie  Przyjaźń”  wzięła  udział  15-osobowa 

grupa młodzieży  –  8  uczniów  klas  VII  i  VIII  SP DAR 
oraz 7 chętnych uczennic klasy VIIIa SP w Mostach. 
Grupa  przez 
cały  rok  szkol-
ny  spotykała 
się  raz  w  mie-
siącu, by odbyć 
serię  warszta-
tów  integra-
cyjno-psycho-
edukacyjnych 
o  tematyce 
związanej z bu-

Projekt Przyjaźń
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Miło  nam  po-
informować,  że 
Zuzanna  Tocke, 
uczennica klasy IIa 
otrzymała  3. miej-
sce  w  gminnym 
konkursie  recyta-

torskim Rodnô Mòwa. Celem kon-
kursu  jest  poznawanie  i  popula-

ryzacja  literatury  kaszubskiej  oraz 
pielęgnowanie  mowy  kaszubskiej. 
Konkurs stwarza recytatorom oka-
zję  do  indywidualnej  wypowiedzi 
artystycznej, a także ma wpływ na 
pogłębianie  wrażliwości  na  urodę 
literatury  kaszubskiej.  Serdecznie 
gratulujemy!

Konkurs Rodnô Mòwa

Po  dłuższej  przerwie  spowodowanej  pandemią 
zespół „Jantarki“ zachwycił widzów dwukrotnie. Wy-
stąpił w czasie Festynu „Z Pogórza Lato rusza“, poka-
zując  blok  tańców  kaszubskich  oraz  blok  piosenek 
dziecięcych w  jęz.  kaszubskim  i polskim. Uczennica 
klasy 8 – Julia Szeląg wsparła zespół, śpiewając solo 
dwie piosenki. Najmłodsze dzieci  z  zespołu  ‚Jantar-
ki“ pięknie prezentowały się w nowych strojach z ka-
szubskim designem.
Drugi  występ  zespołu  miał  miejsce  podczas  XX 

Przeglądu Pieśni o Morzu w Checzy Nordowych Ka-
szebów, podczas którego zespół zdobył I nagrodę.

Jantarki

dowaniem relacji rówieśniczych, a następnie wspólnie 
pracować w mniejszych podgrupach nad kreatywny-
mi projektami. W ostatnim etapie projektu uczniowie 
podzielili  się  na  trzy  kilkuosobowe grupy mieszane, 
aby  zrealizować  trzy  różne  pomysły,  których wspól-

nym tematem przewodnim była „Przyjaźń”. W efek-
cie powstały  trzy kreatywne prace  – wielkoformato-
wy plakat, książeczka z cytatami o przyjaźni w wersji 
elektronicznej oraz krótki film zawierający mini wy-
wiady z innymi uczniami.

Na wzrastającą liczbę rodzin dotkniętych problema-
mi widoczną w środowisku gminy Kosakowo znaczny 
wpływ ma zaniedbanie w sferze emocjonalnej. 
Paula Olska – Psycholog Duszy, Biblioteka Publicz-

na Gminy Kosakowo oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w  Kosakowie  zapraszają  na  bezpłatne 
warsztaty rozwojowe, których celem jest wspomaga-
nie dorosłych w radzeniu sobie z trudnymi emocjami 
adresowane do mieszkańców gminy Kosakowo, po-
parte literaturą.
U podstaw projektu stoi założenie, że każdy czło-

wiek jest w stanie podejmować rozsądne i w zgodzie 
ze sobą decyzje, jeśli tylko posiada wystarczającą wie-
dzę o sobie i własnych dążeniach. Zaplanowany pro-
gram ma charakter edukacyjno-rozwojowy. Nabywa-
nie  umiejętności  w  celu  rozpoznania,  regulowania 
i nazywania swoich stanów emocjonalnych. Główną 

formą programu jest praca na zasobach – dostrzega-
nie przez uczestników własnych mocnych stron, od-
krywanie wartości oraz swoich postaw. 
Jest  to cykl   koncentrujący się na pielęgnowaniu 

wewnętrznej mądrości,  akceptacji  i  zaangażowaniu 

Twórcze Podróżowanie Sobą – cykl warsztatów rozwojowych

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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we własne życie; zajęcia pomagające w ukochiwaniu 
siebie,  rozwijaniu  potencjału  oraz  wsłuchiwaniu  się 
w intuicję.
Podczas  zajęć przeprowadzane są ćwiczenia  roz-

wijające  oraz  uświadamiające,  poparte  tematyczny-
mi  utworami  literackimi.  Spotkania  oparte  na  pró-
bowaniu  i  przybliżaniu  się  do  swojego  JA.  Podczas 
warsztatów  wyciszysz  umysł  i  złapiesz  kontakt  ze 
swoim wewnętrznym światem. Poczujesz swoje ciało 
oraz emocje, które z różnych powodów zostały zablo-
kowane na poziomie fizycznym i mentalnym. 
Celem  spotkań  jest  otwieranie  się  na  umiejęt-

ność rozpoznawania i regulowania własnych emocji. 
U podstaw projektu stoi założenie, że każdy człowiek 

jest w  stanie  podejmować  rozsądne  i w  zgodzie  ze 
sobą decyzje, jeśli tylko posiada wystarczającą wiedzę 
o sobie i własnych dążeniach. 
Warsztaty  oparte  o  psychologię  pozytywną,  co-

aching oraz różne metody terapeutyczne. Misja jaka 
im przyświeca to łagodzenie doświadczanego stresu 
i utrzymanie dobrego samopoczucia, rozwijanie intu-
icji i kreatywności oraz akceptacja siebie.
Każde ze spotkań dotyka innego tematu oraz oparte 

jest o literaturę dostępną w naszej kosakowskiej książ-
nicy. 
Harmonogram spotkań można odnaleźć na stro-

niebiblioteka.kosakowo.eu
Zapraszamy serdecznie! Wstęp wolny.

Mama to najbliższa osoba w sercu każdego z nas. 
Towarzyszy i kocha przez całe życie, przejmuje się i za-
martwia losem swoich dzieci. Każda matka kocha swo-
je dziecko inaczej, mówi się, że miłość matki jest niepo-
wtarzalna i jedyna w swoim rodzaju, a jak swoje mamy 
odbierają  dzieci,  jakie moce  i miłość w  jakiej  postaci 
u nich dostrzegają?
Celem  Konkursu  jako  działania  profilaktycznego 

było  zachęcanie  dzieci  do  przemyśleń  i  poszukiwań 

Toruń  to miasto  piernika.  To  w  tym mieście,  pod 
okiem  mistrzów  piernikarskich  i  piernikarek,  goście 
przybyli do Torunia poznają wiedzę niegdyś wielką ta-
jemnicą, taką możliwość mieli również seniorzy i dzieci 
z terenu gminy Kosakowo.
W codziennym życiu widzimy, że osoby, które wy-

chowywały  się  w  odmiennych  okolicznościach  spo-

w  zakresie  kształtowania  odpowiedniej  postawy wo-
bec własnego zdrowia i relacji w rodzinie.
Udział  w  twórczych  zajęciach  miał  stanowić  pro-

mocję aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz 
rodzinnego  stylu  życia.  Jednocześnie miał  umożliwić  
kształtowanie pozytywnych norm i wartości, czyli stylu 
życia wolnego od alkoholu, narkotyków i przemocy.
W zależności od grupy wiekowej uczestnicy konkur-

su mieli osiągać ten cel poprzez wykorzystanie swoich 
umiejętności pisarskich i wyobraźni oraz kreatywności 
plastycznej i zdolności manualnych.
30 maja  komisja w  składzie:  Ewa Narloch-Kerszka 

(artysta plastyk, grafik), Agnieszka Milżyńska-Kołaczek 
(artysta malarz) oraz Małgorzata Borek (dyrektor GOPS 
w Kosakowie) przyznała nagrody i wyróżnienia w kon-
kursie plastycznym Nasza Mama Bohaterka.
Na konkurs wpłynęły  23 prace w dwóch kategoriach 
wiekowych.
Oto wyniki: PRZEDSZKOLAKI Miejsce I: Hanna Kardasz, 
Miejsce  II: Maria Szczepaniak., Miejsce  III:  Lidia Pioch. 
UCZNIOWIE KLAS I-III Miejsce I: Julita Wica, Miejsce II 
(ex aequo): Marcelina Pliszko i Izabela Pliszko, Miejsce 
III:  Natalia  Klawikowska,  Wyróżnienia:  Joanna  Kacz-
marska i Monika Kaczmarska.
Każdy uczestnik otrzymał upominek.
Zachęcamy  wszystkich  mieszkańców  do  udziału 

w kolejnych wydarzeniach.

łecznych, kulturowych i historycznych mogą mieć od-
mienne podejście do życia,  inną wizję  rozwiązywania 
problemów w obrębie doświadczeń życiowych. Oczy-
wiste  jest, że w takich warunkach osoby pochodzące 
z innego pokolenia mogą mieć inny sposób myślenia 
i  odmienne  doznania wynikające  z  interpretacji  zda-
rzeń z innego punktu widzenia.

Wyniki konkursu „Nasza Mama Bohaterka”

Toruń łączy pokolenia
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Nie  bez  powodu  dzieci  kochają  konie.  Kontakt  ze 
zwierzęciem poprawia nastrój, pozwala na swobodną 
zabawę, wycisza, koi i odpręża. Stwarza też możliwość 
nawiązania niepowtarzalnej więzi. Daje szansę na zdo-
bycie przyjaciela.  Przyjemność,  jaką  jest  przebywanie 
w towarzystwie psów, kotów czy koni, to jednak tylko 
część dobroczynnego działania zwierząt. Ich obecność 
wykorzystywana jest w różnego rodzaju terapiach. Hi-
poterapia bo to ona jest bezpośrednio związana i pozy-
tywnym oddziaływaniem koni, to nie tylko przyjemny, 
ale przede wszystkim skuteczny sposób na rehabilita-
cję dzieci. Korzystają z niej jednak nie tylko dzieci z nie-
pełnosprawnościami, nadpobudliwe, czy też nerwowe. 
Kontakt z końmi wpływa kojąco przecież na wszystkie 
dzieci. W świecie pełnym bodźców, wymagań, oczeki-
wań i ocen przejażdżka na dużym, spokojnym i przy-
jaźnie nastawionym zwierzęciu ma działanie terapeu-
tyczne dla każdego.
Dlatego w ramach obchodów Dnia Dziecka uczest-

nicy Podwórkowej Świetlicy dla dzieci mieli możliwość 
udziału w warsztatach przygotowanych we współpra-
cy animatorów świetlicy wraz ze stajnią Dzikowy Skarb 
w Pierwoszynie.

Dzieci miały możliwość zbliżyć  się do koni,  spraw-
dzić ile pracy wymaga oporządzanie zwierząt oraz na-
uczyć, jak należy o nie dbać, czy spróbować własnych 
sił w siodle. 
Podczas  intensywnego  dnia  nie  zabrakło  również 

licznych zabaw integracyjnych, zajęć socjoterapeutycz-
nych czy wspólnego ogniska z poczęstunkiem.
Ponieważ zajęcia spotkały się z olbrzymim entuzja-

zmem, już planujemy organizację kolejnych wydarzeń 
z siodłem w tle.

Odkrywamy Dzikowy Skarb 

W  ramach  projektów  „Kompleksowy  system 
wsparcia  miast  i  gmin  powiatu  puckiego  w  wieku 
senioralnym  i  ich  opiekunów”,  współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re-
gionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Pomorskiego na  lata  2014-2020  r.  oraz Podwórkowej 
Świetlicy  dla  dzieci,  w  czerwcu  odbyły  się  warsztaty 
wyjazdowe. Ich celem było pobudzenie i rozwój aktyw-
ności edukacyjnej i społecznej seniorów oraz aktywna 
integracja międzypokoleniowa dzięki udziałowi w nich 
dzieci.  Uczestnicy  warsztatów  poza  nawiązaniem 
międzypokoleniowych więzi  i  wzajemną  nauką mieli 
również możliwość  podziwiać  przepiękne  kamienice 
Starego  Rynku,  stanąć  pod  Krzywą  Wieżą,  obejrzeć 
spektakl w Planetarium,  czy  najeść  się  piernikowych 
specjałów Torunia.

Mamy nadzieję, że nie tylko wyjazdowe, ale i lokal-
ne  inicjatywy międzypokoleniowe na stałe  zagoszczą 
w naszej gminie.

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

 
Ś.p.

Czesław Augustynowicz z Suchego Dworu, lat 71

Aleksander Cygan z Pogórza, lat 67

Jacek Grabiński z Mechelinek, lat 70

Tadeusz Otlewski z Dębogórza, lat 71

Maria Żylla z Rewy, lat 75
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28 maja br. odbyły się otwarte zawody strzeleckie 
o Puchar Prezesa Związku Piłsudczyków RP. Już przed 
godz. 10:00 w gościnnych murach strzelnicy KKS Nep-
tun licznie gromadzili się miłośnicy strzelectwa spor-
towego.  Zawody  oficjalnie  otworzyli  prezes  związku 
Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski gen. bryg. zw. Wła-
dysław Paciuch, prezes Kosakowskiego Klubu Sporto-
wego Neptun Mirosław Kowalski oraz inicjator wyda-

rzenia – radny gminy Kosakowo Michał Przysiecki.
Frekwencja  dopisała,  gdyż  swoje  strzały  odda-

ło  niemal  50  zawodników  i  zawodniczek.  Każdy 
z  uczestników  otrzymał  pamiątkowy medal  z wize-
runkiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wpinkę 
– Krzyż Armii Ochotniczej 1920 dla kawalerii. „Strzelcy 
wyborowi”  otrzymali  puchary  i  upominki  w  postaci 
gier planszowych oraz broszur edukacyjnych.

Zawody strzeleckie

SPORT

Serdecznie  zapraszamy  na  Piknik  PRL,  który  od-
będzie się 16.07.2022 r. na placu przy ul. Żeromskiego 
w  godzinach  15.00-18.00.  Podczas  imprezy  przenie-
siemy  się  do  epoki  porucznika  Borewicza,  saturato-
rów i towarów spod lady. Występ Gdańskiej Orkiestry 
Ogrodowej przypomni nam muzyczne hity sprzed lat, 
będziemy podziwiać samochody z lat 70-tych, mobil-
ne muzeum PRL, a najmłodsze pokolenie nauczy się 
grać w gumę, sznura i kapsle. W strefie gastronomicz-
nej będzie można się orzeźwić kultową oranżadą.

Zapraszamy na wernisaż wystawy  „Miasto – czło-
wiek“ autorstwa mieszkanki gminy Kosakowo – Mar-
ty  Więcławskiej-Wałęsy,  który  odbędzie  się  8  lipca 
2022 r. o godz. 18:00 w budynku biblioteki przy ulicy 
Fiołkowej 2a w Kosakowie. Ekspozycja będzie czynna 
do 3 sierpnia br. w godzinach pracy Instytucji.
„Miasto – człowiek” to wystawa obrazów,  fotogra-

fii  i  poezji  przyglądająca  się  spektrum  relacji  miej-
sko-ludzkich. Obserwuje, komentuje i zapisuje świat 
miejskich zakamarków  i  tajemnic  ich mieszkańców. 
Zastanawia  się  nad  samotnością  w  tłumie.  Wstęp 
wolny.

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych 
w  okresie wakacyjnym biblioteka nie  będzie  praco-
wała w  soboty.  Pozostałe  godziny  otwarcia  instytu-
cji pozostają bez zmian (pn., wt., pt. 10:00-17:00, czw. 
9:00-18:00,  śr.  nieczynna dla  czytelników).  Za utrud-
nienia przepraszamy.

Piknik PRL Wernisaż wystawy  
„Miasto – człowiek”

„Letnie” godziny pracy biblioteki

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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W poniedziałek 30 maja br. w budynku Przystani 
Jachtowej w Rewie  odbyło  się  spotkanie poświęco-
ne  bezpieczeństwu w  sezonie  letnim  na  akwenach 
wodnych  i  plażach  gminy  Kosakowo.  W  spotkaniu 
udział wzięli: zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin 
Kopitzki, dyrektor zarządu Kosakowo Sport Sp. z o.o. 
Dariusz Schwarz, przedstawiciele Komisariatu Policji 
w Kosakowie, Komisariatu Wodnego Policji w Gdań-
sku, Straży Gminnej w Kosakowie, Ochotniczej Straży 
Pożarnej  w  Kosakowie,  Ratownictwa  Wodnego  Sp. 
z o. w Poznaniu, Morskiej Służby Poszukiwania  i Ra-
townictwa, Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w  Gdyni,  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Pucku, Urzędu Morskiego Gdynia – Kapita-
natu Portu Władysławowo i Gdynia.
Spotkanie przyczyniło się do wypracowania wspól-

nych  zasad  wymiany  informacji  oraz  międzypod-
miotowej współpracy. Pozwoli również w przyszłości 

Za  nami  starty  triathlonistów  na  drugiej  impre-
zie z cyklu CIECH Tri Tour – Marbruk Triathlon Cha-
rzykowy. Zawodnicy pobijali życiówki  i rekordy trasy, 
a emocje na mecie  rozpalały kibiców. Reprezentant 
Kosakowa przywiózł do domu złoty medal.
O sportowcach trenujących triathlon mówi się, że 

to ludzie z żelaza. W każdym starcie pokonują kilka-
dziesiąt kilometrów, biegnąc, jadąc na rowerze i pły-
nąc.  Podczas  tegorocznej  edycji  rywalizacja  odbyła 
się na trzech dystansach indywidualnych (112,99 km, 
56,5  km  oraz  28,25  km)  oraz w  zawodach  drużyno-
wych. W niedzielę, 12.06.2022 r. Marcin Borycki z Kosa-
kowa wywalczył brązowy medal na dystansie 56,5km 
w kategorii mężczyzn 50-59 lat.

na  inicjowanie  i  prowadzenie  wzajemnych  działań 
i  przedsięwzięć  na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa 
w naszej gminie. Kolejne spotkania odbędą się w te-
renie w grupach roboczych.

Spółka Kosakowo Sport

Kosakowianin ze złotym medalem

Klasyfikacja: karabinek laserowy 5 strza-
łów do symulatora biathlonowego na odle-
głość na 10 m, dziewczęta: 1. Julia Kopeć, 2. 
Krysia Kowalska,  3. Hania Wałęsa;  chłopcy: 
1. Piotr Rybka, 2. Franciszek Kowalski, 3. Ma-
teusz Jezusek. Karabinek pneumatyczny 10 
strzałów na odległości  10 m, kobiety:  1.  Ju-
styna Krytenko, 2. Emilia Kułakowska, 3. Zo-
fia Klein; mężczyźni:  1. Szymon Hołomej, 2. 
Grzegorz Karaś, 3. Jarosław Jezusek.
Wydarzeniu  towarzyszyła  wystawa 

uzbrojenia  i  umundurowania  Obrońców 
Kępy Oksywskiej z 1939 r., którą przygotował 
mieszkaniec  Dębogórza  Sebastian  Draga 
z Wybrzeże1939.pl. 
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Dzięki  staraniom  i  zaan-
gażowaniu  prezesa  klubu 
Andrzeja  Zawadzkiego  Lider 
Dębogórze  spełnił  wszyst-
kie  niezbędne  wymagania 
i  otrzymał  Zielony  Certyfikat 
PZPN. 

Jednocześnie  nasze  drużyny  młodzieżowe  biorą 
udział w turniejach i rozgrywkach ligowych.
Zawodnicy z rocznika 2008/2009 odnieśli dwa zwy-

cięstwa  w  turnieju  ligowym  organizowanym  przez 
klub z Tuchomia. W pierwszym meczu padł rezultat 
7-4,  zaś  w  drugiej  kolejce  podopieczni  trenera Ma-
cieja odnieśli wysokie zwycięstwo,  zdobywając aż  15 
goli. Na wyróżnienie zasługuje cała drużyna, a przede 
wszystkim kapitan „różowych”
Filip Dias  i najlepszy strzelec Antoni Wójcikowski. 

Młodsi  zawodnicy  Lidera  Dębogórze  wzięli  udział 
w kolejnym turnieju, tym razem w Pucku.
W 5 spotkaniach 3 zakończyły się naszym zwycię-

stwem. Wszyscy zawodnicy swoim zaangażowaniem 
i  determinacją  zasłużyli  na  ogromne  brawa.  Zapra-
szamy serdecznie na nasze treningi, które odbywają 
się  na  boisku  przy  szkole  podstawowej  w  Dębogó-
rzu.  Rocznik  2007-2009  w  każdy  wtorek  i  czwartek 
w godz. 19:00-20:30, rocznik 2010-2011 wtorek, piątek 

Wakacje  w  pełni,  co  oznacza, 
iż  w  Yacht  Clubie  Rewa  jest  coraz 
więcej  zajęć.  Ponadto, mieszkańcy 
gminy  do  26.  roku  życia  (młodzież 
ucząca się) ma możliwość bezpłat-
nej  realizacji  kursów  żeglarskich 
i  motorowodnych. W  tygodniu  re-

alizujemy  również  bezpłatne  zajęcia  żeglarskie  dla 
dzieci  i  młodzieży,  bezpłatne  zajęcia  żeglarskie  dla 
dorosłych oraz półkolonie. Zapraszamy do kontaktu: 
zgłoszenia na bezpłatne zajęcia dla dzieci, młodzieży 
oraz  półkolonie  –  Jędrzej  Charłampowicz  (504-620-
100);  zgłoszenia do  regat,  kursów  i  innych  form do-
szkalających dla dorosłych – Kacper Frąckowiak (695-
814-390); www.ycrewa.pl.

18:00-19:30 i czwartek 17:00-18:30 oraz zawod-
niczki  /  zawodnicy  z  rocznika  2012  i młodsi 
we  wtorek  17:00-18:00  i  piątek  16:45-18:00. 
Kontakt: Andrzej Zawadzki, tel. 888 095 035. 
Do zobaczenia na boisku.
12 czerwca br. w Żukowie odbył się turniej 

piłki nożnej. Lider Dębogórze reprezentował 
rocznik 08/09 oraz  10/11. Po  spotkaniach eliminacyj-
nych awansowaliśmy do półfinału, w którym spotka-
liśmy się z zespołem Vigo Tuchom 2, dobrze znamym 
z Ligi rozgrywanej na ich boisku. Po zakończeniu re-
gulaminowego  czasu  i  wyniku  0:0 mecz miały  roz-
strzygnąć  rzuty  karne,  które  ostatecznie  zakończyły 
się wynikiem 2:1 dla Lidera. Finał to pojedynek z dru-
żyną Vigo Tuchom 1  i wynik meczu 1:1, co oznaczało 
rozstrzygnięcie finału w rzutach karnych. Z niesamo-
witymi interwencjami w bramce Aleksandra Sośnic-
kiego i technicznie wykonanymi rzutami karnymi za-
kończyliśmy turniej na I miejscu.
Ponadto w  kategorii  indywidualnej  bramkarzem 

turnieju  został  Aleksander  Sośnicki,  a  zawodnikiem 
turnieju – Filip Dias. Turniej udowodnił, że ciężką pra-
cą  i  systematycznymi  treningami  można  osiągnąć 
każdy cel. Wszystkich chętnych zapraszamy w nasze 
szeregi – info na stronie: lider.sportbm.com

UKS Lider Dębogórze

YCR nie zwalnia tempa
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Gratulujemy  wszystkim  reprezentantom  powia-
tu  puckiego,  którzy  wystartowali  w  Wojewódzkich 
Igrzyskach  Szkół  Podstawowych  w  Lekkiej  Atletyce 
27 maja br. w Słupsku. Z naszej gminy najlepsze wy-
niki osiągnęli: Alicja Mach – 300 m (4m), Zofia Klein 
–  1000m  (4m),  Jakub Przyborowski  –  kula  (4m) Kla-
ra  Iwoła – 80 ppł  (3m), Krystian Piotrowski – 300ppł 
(2m), Wojciech Luniak –  100 m (2m), Karina Łapka – 
300 m (2 m), Hubert Bald – dysk (2m), sztafeta 4 x 100 
m – Kleber, Kałaska, Luniak, Piotrowski (1m). Łącznie 
uczniowie  szkół  podstawowych  powiatu  puckiego 
zdobyli 9 medali,  z czego aż 6  reprezentanci gminy 
Kosakowo.

Zimno, silny wiatr i lekki deszczyk nie przeszkodziły 
lekkoatletom klubów naszego województwa w  rywa-
lizacji  o  tytuły Mistrzów Okręgu w  kategorii  U-12,U-14 
i U-16 (w sztafetach). Gratulujemy zawodnikom Skocz-
ka,  którzy  22 maja br. w Gdańsku wywalczyli miejsca 
medalowe. W rywalizacji sztafetowej złote medal zdo-
byli: Alicja Mach, Klara Iwoła, Karina Łapka, Iga Kłosińska 
(sztafeta szwedzka 100-200-300-400 U-16) oraz Tymon 
Steinke, Szymon Dzirba, Jan Witczak, Nikodem Bulczak 

Aż 22 medale zdobyli uczniowie SP w Pogórzu na 
Mistrzostwach Powiatu Puckiego w Lekkiej Atletyce 
w kategorii U-13. Początkujący adepci królowej sportu 
urodzeni w latach 2010-12, 9 czerwca br. rywalizowali 
o tytuły mistrzów powiatu na kameralnym stadionie 
w Pucku w biegach na:  60,  300,  600  i  1000 m oraz 
w  skoku  w  dal,  rzucie  piłeczką  palantową,  pchnię-
ciu kulą i w sztafecie 4x100 metrów. Medale zdobyli: 
Natalia Kułakowska, Helena Fabisz, Julia Grygianiec, 
Marta  Leoniak,  Zuzanna  Kamin,  Lena  Kozak,  Agata 
Karbownik, Zuzanna Bald, Szymon Dzirba, Jerzy Bed-
narski, Nikodem Bulczak, Jakub Pek, Julian Dąbkow-
ski, Ksawery Kaszuba, Franek Olszewski. SP w Pogó-
rzu zdobyła 9 medali złotych, 9 srebrnych i 4 brązowe. 
– Bardzo mnie cieszy, że w ślad za swoimi starszymi 
kolegami  i  koleżankami  podąża  kolejne uzdolnione 

(4  x  100  U-14).  Srebrne  medale  przypadły  w  udziale: 
(sztafeta 4x 100 m, U-14) Natalii Kułakowskiej, Helenie 
Fabisz, Marcie  Leoniak, Nadii Kłosin oraz  (U-12) Annie 
Mach,  Julii  Piechowskiej,  Lenie  Borczyk,  Agacie  Kar-
bownik. W rywalizacji indywidualnej najlepiej spisali się: 
Nadia Kłosin (600 m U-14), Tymon Steinke (skok w dal), 
Anna Mach (600 m U-12), Julian Dąbkowski  (1000 m), 
Jakub  Kruszyński  (300 m  –  U-12). Wszyscy  wrócili  do 
domu z tytułem wicemistrza woj. pomorskiego.

pokolenie lekkoatletów – powiedział opiekun i trener 
Wojciech Niemkiewicz.

ULKS Skoczek Pogórze
Igrzyska lekkoatletyczne

Mistrzostwa okręgu pomorskiego

Mistrzostwa powiatu dla najmłodszych

18 czerwca br. na profesjonalnym stadionie lekko-
atletycznym w Chojnicach odbył  się drugi  rzut Lek-
koatletycznej  Ligi Młodzików  (U-16) Okręgu Pomor-
skiego.  ULKS  Skoczek  Pogórze,  po  bardzo  dobrym 

występie w pierwszym rzucie ligi, zajmując wysokie 2. 
miejsce z dorobkiem 1835 pkt. przystąpił do zawodów 
wyjątkowo zmotywowany. O wyniku końcowym de-
cydowała suma punktów całego zespołu z 1. i 2. rzu-

ULKS Skoczek Pogórze wicemistrzem
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W ostatnim meczu kończącego 
się sezonu rezerwy Sztormu Kosa-
kowo pewnie wygrały w Prusewie 
7:2,  zapewniając  sobie  1.  miejsce 
premiowane  awansem  do  A-Kla-

Ostatni turniej w mijającej rundzie rozegrała dru-
żyna Sztormu Kosakowo rocznik 2014. Były to bardzo 
udane zawody w wykonaniu młodych piłkarzy, a cięż-
ka praca na treningach zaowocowała tego dnia zdo-
byciem bramki przez każdego z graczy.
Na początku czerwca, w okresie 2 tygodni Sztorm 

Kosakowo rocznik 2012 rozegrał aż 3 turnieje: ostatnią 
kolejkę Joma Five Junior oraz ostatnie kolejki Turnieju 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej – dla rocznika 2011 

W  dniach  2-7  czerwca  reprezentacja  Sztormu 
Kosakowo  (roczniki  2010/11  i  2008/09)  brała  udział 
w międzynarodowym turnieju piłkarskim w partner-
skiej  gminie  Gonneville-la-Mallet  w  Normandii  na 
północy Francji. Bliżsi strefy medalowej byli zawodni-
cy z młodszego rocznika, którzy mecz ćwierćfinałowy 
przegrali  pechowo po  rzutach  karnych. Ostatecznie 
zespoły  z  gminy  Kosakowo w  końcowej  klasyfikacji 
zajęły odpowiednio: 6. i 8. miejsce. Przypomnijmy, że 
reprezentacja z Normandii gościła na turnieju w Ko-
sakowie w roku 2019.

Tradycyjnie  26 maja  na  boisku  przy  Złotych  Pia-
skach  Sztorm  Kosakowo  organizował  Dzień  Mamy 
na sportowo. Nie zabrakło meczów z udziałem mam, 
gier  z  niespodziankami  i  dobrej  zabawy.  Na  koniec 
zmagań  piłkarskich  zostały  rozlosowane  upominki 
ufundowane przez sponsorów.

sy.  Swój debiut w barwach Sztormu miał  kierownik 
zespołu  – Marcin Nikelski.  Pierwszy  zespół  Sztormu 
w końcówce sezonu V ligi złapał wiatr w żagle i wy-
grał 4 z 5 rozegranych meczów; mimo to zespół wciąż 
ociera się o strefę spadkową.

(Orlik E1) oraz dla rocznika 2012 (Orlik E2). W dobrych 
nastrojach z uzyskanych rezultatów zespół oczekuje 
nadchodzących wakacji i obozów, a we wrześniu wra-
ca do ligowych zmagań.
Najmłodszym  Sztormowcom  z  roczników  2018-

2019  niestraszna  iście  burzowa  aura  na  treningu. 
Temperatura  na  miarę  lata,  ciepły  letni  deszczyk 
i duża frekwencja.

Rozgrywki ligowe seniorów

Drużyny młodzieżowe

Francuski turniej

Sztormowy dzień mamy

tu ligi łącznie. Do rywalizacji w iście tropikalnej aurze 
przystąpiło 14 najprężniejszych spośród 51 zarejestro-
wanych klubów naszego województwa. Po wielu dra-
matycznie  rozgrywanych finiszach zwłaszcza na dy-
stansach 600 i 100 metrów, udanych błyskawicznych 
startach sprinterów, dalekich rzutach naszych miota-
czy i świetnych zmianach sztafetowych szybkobiega-

czy nadszedł czas na podsumowanie tej 2-etapowej 
rywalizacji klubów wybrzeża. ULKS Skoczek Pogórze 
zdobył  3573  punkty  i  zajął  2.  miejsce  w  rywalizacji 
łącznej,  ustępując  tylko  Akademii  Młodego  Lekko-
atlety z Słupska. Startujący w kategorii młodszej U-14 
Tymoteusz Steinke uzyskał w biegu na 300m przez 
płotki najlepszy wynik w tym roku w Polsce (45.77s).
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WAŻNIEJSZE TELEFONY:
Kosakowskie Centrum Kultury tel. 58 573 77 77
Kosakowo Sport Sp. z o.o. tel. 58 712 17 00
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 Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla 
– 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” 
– bosman Marcin Kuptz, tel. 516 726 312;
Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” 
– prezes Marek Kunc, tel. 600 192 252.

TELEFONY ALARMOWE:
Straż Gminna, tel. 58 732 50 11, 606 731 985;
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, tel. 696 486 515;
Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy
Kosakowo, tel. 58 660 43 36, 664 928 121
Komisariat Policji w Kosakowie, tel. 47 742 53 91
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku, tel. 47 742 52 22
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., 
tel. 58 625 47 47
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, tel. 507 159 482
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni, tel. 261 263 783

999 Pogotowie Ratunkowe,
998 Straż Pożarna, 997 Policja, 
985 Ratownictwo Morskie
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23 lipca 2022, godz. 10:00 

WÓJT GMINY KOSAKOWO MARCIN MAJEK
ZAPRASZA:

TURNIEJ PLAŻOWEJ
PIŁKI SIATKOWEJ MIXTÓW 

REWA 2022



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 7/202224

23.07.2022 09:00 Turniej Piłki Siatkowej

31.07.2022 14:00 Festiwal Mechelińskie Flądrowanie Przystań rybacka 
w Mechelinkach

16.07.2022 10:00 XI Memoriał Wandy i Bogdana Kamieńskich Zatoka w Rewie

Plaża w Rewie

30.07.2022 12:00 Puchar Polski Strongman Plaża w Mechelinkach

08.07.2022 18:00 Wystawa "Miasto-Człowiek" 
autorstwa Marty Więcławskiej-Wałęsa

03.07.2022 Regaty żeglarskie im. gen. Mariusza Zaruskiego10:00

16.07.2022 15:00 Piknik PRL

K A L E N D A R Z  L I P C O W Y C H  W Y D A R Z EŃK A L E N D A R Z  L I P C O W Y C H  W Y D A R Z EŃ
  W  G M I N I E  K O S A K O W OW  G M I N I E  K O S A K O W O

  
  
  

Fot. Andrzej Sipajło

23-24.07.2022 10:00 Regaty Pucharu Polski w klasie Finn Zatoka w Rewie

Zatoka w Rewie

Biblioteka Publiczna 
Gminy Kosakowo 

Kosakowo (plac przy górce)

23.07.2022 21:30 Kino letnie Plaża przy hotelu Skipper

09.07.2022 10:00 XIV Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo Zatoka w Rewie

02.07.2022 ekoPIKNIK11:00 Plaża w Mechelinkach 

30.07.2022 10:00 Regaty V Memoriał Bohdana Berggrun Zatoka w Rewie

10.07.2022 12:00 Festyn Rodzinny Plaża w Mechelinkach


