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zaprasza na:

Dni Gminy

Kosakowo

13 -15.08.2022

13.08.2022

Mechelinki

Wieczór muzyczny na scenie letniej w Mechelinkach

Teatr
Hals

17:00 - koncert Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo
18:00 - Teatr Muzyczny HALS

14.08.2022

wstęp
wolny

Kosakowo

Koncerty przy Kosakowskiej górce (ul. Żeromskiego)

16:00 – otwarcie wejść dla publiczności
16:30 – 17:30 - soliści Kosakowskiego Centrum Kultury
17:40 – 18:10 - ZUMBA
18:20 – 19:10 - Reymond
19:30 – 20:40 - ZALIA
21:00 – 22:10 - ŁZY

15.08.2022

Zalia

Łzy

Rewa

XXV Festyn Kaszubski w Rewie

13:30 - rozpoczęcie przemarszu przez Rewę spod kościoła
14:00 - Msza Święta (oprawa muzyczna - Kosakowianie), plac przy krzyżu morskim
15:10 - otwarcie festynu oraz występy zespołów: Kosakowianie,
Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo, Janatarki, Dębogórskie
Kwiatki, Paweł Nowak z zespołem, Koleczkowianie
19:00 - AFTER PARTY
20:00 - 23:00 - Szwagry
W trakcie programu kuchnia kaszubska, rzut głazem o tytuł Króla Stolema,
kaszubska buczka, twórcy ludowi, warsztaty, konkursy, pokaz ogni.

Sponsorzy:

Patronat:

Organizator:

After
Party
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RADA GMINY KOSAKOWO
UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXIV ZWYCZAJNEJ SESJI
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 5 LIPCA 2022 ROKU
1. Uchwała nr LXXIV/545/2022 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie: nadania nazw dla ulic
położonych w obrębie geodezyjnym Pogórze na terenie
Gminy Kosakowo;
2. Uchwała nr LXXIV/546/2022 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie: sprostowania oczywistej
pomyłki pisarskiej w Uchwale Rady Gminy Kosakowo nr
LXX/516/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy JASNA ulicy położonej we wsi MOSTY na terenie gminy Kosakowo;
3. Uchwała nr LXXIV/547/2022 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę
Rady Gminy Kosakowo nr LXV/496/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie
kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „PEKO” Spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością z siedzibą w Kosakowie i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Kosakowo;
4. Uchwała nr LXXIV/548/2022 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy
Kosakowo na rok 2022;
5. Uchwała nr LXXIV/549/2022 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-2034;
6. Uchwała nr LXXIV/550/2022 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków
Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Mostach;
7. Uchwała nr LXXIV/551/2022 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Mieszkańców wsi Pogórze z dnia 25 maja 2022 r. o sygnaturze
6621/2022 na działalność Wójta Gminy.

Ponad 723 tys. węgorzy trafiło do Zatoki Puckiej
Dnia 13 lipca br. dzięki Instytutowi Rybactwa
Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
do Zatoki Puckiej trafiło ponad 723 tys. sztuk narybku
węgorza europejskiego. Po brzegi wypełniony specjalnymi, styropianowymi pojemnikami tir wjechał
z samego rana do przystani w Mechelinkach. Rozładunek trwał do ok. godz. 9:00, po czym trafił na kutry
pracujących na co dzień na zatoce rybaków. W akcji
brał udział zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin
Kopitzki oraz zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke.
Akcja zarybiania Zatoki Puckiej narybkiem węgorza europejskiego to część zadań przewidzianych
w „Planie gospodarowania zasobami węgorza europejskiego w Polsce”. Zakup narybku został współfinansowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze”. W tym roku było to już czwarte zarybienie,
które przeprowadził Instytut. Wcześniejsze zarybienia
dotyczyły Zalewu Wiślanego, Szczecińskiego, jezior
przymorskich oraz rzek: Wisły, Warty, Drwęcy i Noteci.
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Węgorz europejski jest gatunkiem krytycznie
zagrożonym, dlatego wymaga szczególnej ochrony i zaangażowania się wielu państw europejskich
w odbudowę jego populacji. Jego cykl życiowy nie
jest do końca poznany. Szanse na osiągnięcie dojrzałości ma około 5% ryb z akcji zarybienia.
To nie jedyne działania Instytutu Rybactwa Śródlądowego na naszych terenach. Naukowcy z Olsztyna
zarybili Zatokę Pucką trocią, łososiem i sieją, a we
współpracy z Morskim Instytutem Badawczym PIB
również narybkiem szczupaka. Następne zarybianie
wód Zatoki Puckiej wykonywane przez Instytut Rybactwa Śródlądowego odbędzie się pod koniec lata,
kiedy do ujścia Redy zostanie wpuszczona sieja wędrowna.
Zarybianie odbyło się dzięki współpracy z rybakami z Mechelinek, Jastarni i Kuźnicy oraz inspektorami
Rybołóstwa Morskiego. Artykuł powstał we współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.
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Podpisano umowę na budowę przedszkola w Pogórzu
W tym roku w gminie Kosakowo podpisano kolejną umowę na budowę przedszkola gminnego. Tym
razem nowa placówka powstanie w Pogórzu, a miejsce w niej znajdzie blisko 200 dzieci. Koszt inwestycji
to prawie 22 mln zł.
Kolejna, długo wyczekiwana inwestycja weszła
w kluczową fazę. W czwartek 14 lipca br. wójt gminy Kosakowo podpisał umowę z firmą wykonawczą
Marbud Sp. z o.o. na budowę przedszkola w Pogórzu
przy ulicy Kościuszki. To druga placówka budowana
z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy i ich
rodzicach w tym roku. Powodem jej powstania są
przede wszystkim rozwój gminy, coraz więcej mieszkańców oraz zapotrzebowanie na tego typu inwestycje.
Budynek gminnego przedszkola publicznego
został zaprojektowany w formie podłużnej bryły ze
skrzydłem bocznym jako obiekt dwukondygnacyjny
plus poddasze nieużytkowe, niepodpiwniczony, ze
stromym dachem wielospadowym i wysokości całkowitej budynku do 10 m. Parterowa część skrzydła
głównego budynku od strony północnej, obejmująca
strefę wejściową, salę wielofunkcyjną oraz pomiesz-

czenia techniczne, kryta będzie dachem płaskim.
W placówce zaprojektowano 2 sale wielofunkcyjne
żłobkowe, z możliwością wykorzystania ich również
jako przedszkolne oraz 6 sal przedszkolnych, pomieszczenia biurowe, terapeutyczne, higienicznosanitarne, salę wielofunkcyjną, zaplecze kuchenne,
techniczne oraz magazynowe. Obiekt przewidziano
dla ok. 200 dzieci (dla 8 oddziałów przedszkolnych)
lub 190 dzieci (dla 6 oddziałów przedszkolnych i 2 oddziałów żłobkowych).
W ostatnim czasie budowa inwestycji została zgłoszona do nadzoru budowlanego, następnie teren został przygotowany do rozpoczęcia budowy. Na początek ruszyły prace archeologiczne. W tym roku firma
planuje zrealizować 50% tzw. stanu surowego. Z kolei
na kompletną realizację inwestycji firma ma 18 miesięcy – informuje Bogusława Marcinkiewicz, prezes
firmy wykonawczej.
Jak wynika z umowy placówka ma być gotowa na
początku 2024 roku, a jej koszt to niecałe 22 mln zł,
z czego ponad połowę stanowi pozyskane przez gminę dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kąpieliska w gminie Kosakowo
Od 1 lipca do 31 sierpnia br. codziennie w godzinach 9:00-17:00 w naszej gminie działają trzy strzeżone kąpieliska:
– w Rewie od strony Zatoki Puckiej,
– w Rewie od strony Zatoki Gdańskiej,
– w Mechelinkach (na północ od mola).
Organizacją kąpielisk w sezonie letnim na obszarze morskim przyległym do gminy Kosakowo zajmuje się Zespół Obiektów Nadmorskich spółki Kosakowo Sport.
Więcej informacji o kąpieliskach, regulamin plaż
i kąpielisk strzeżonych w gminie Kosakowo na stronie
www.kosakowosport.pl/obiektynadmorskie.
Nr 8/2022
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Dwa wyróżnienia dla gminy Kosakowo
W poniedziałek 27 czerwca br. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbyła się uroczysta gala
wręczenia certyfikatów i wyróżnień w ramach konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”. Nagrody przyznane zostały po raz jedenasty, a główną ideą programu jest nagradzanie i promowanie jednostek
samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze
środowiskami edukacyjnymi. Dwa wyróżnienia trafiły
do gminy Kosakowo. Jedno z nich to „Samorządowy
Lider Edukacji 2021”, które z rąk kapituły konkursowej
odebrał zastępca wójta gminy Kosakowo, Marcin Kopitzki.
Jest to już drugie dla gminy Kosakowo tak zacne wyróżnienie jak „Samorządowy Lider Edukacji”. Pokazuje ono, że
polityka oświatowa w naszej gminie jest
zrównoważoną i idącą w dobrym kierunku, ale przede wszystkim odpowiadającą na potrzeby dzisiejszej, nowoczesnej
szkoły, z czego niezmiernie się cieszymy.
Myślę, że to nieostanie wyróżnienie, które do nas trafiło, bo edukacja jest u nas
bardzo ważna. Kładziemy i będziemy
kładli duży nacisk na dobrą, profesjonalną ofertę edukacyjną w gminie Kosa-

kowo – powiedział zastępca wójta gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki.
Obok wspomnianych certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji” do laureatów powędrowały także
takie nagrody jak: Nagrody specjalne „Złote”, „Srebrne” i „Platynowe” Certyfikaty „Samorządowy Lider
Edukacji”, „Lider Edukacji Praktycznej”, „Lider Bezpieczeństwa w Oświacie”, a także nagrody nadzwyczajne: „Lider Jakości Kształcenia” oraz „Primus” - jedna
z nich trafiło do gminy Kosakowo.
Wyróżnienia uzyskane przez gminę Kosakowo to
nie tylko ogólnopolska promocja gminy, ale także
możliwość uzyskania cennej informacji eksperckiej na temat efektywności
działań Jednostek Samorządu Terytorialnego w dziedzinie lokalnej polityki
edukacyjnej. Znalezienie się w gronie
najlepszych samorządów w Polsce daje
nam wiele satysfakcji, a także możliwość
prezentacji swoich osiągnięć i sukcesów
podczas różnych spotkań oraz uroczystości. Uzyskane certyfikaty przyczyniają się do budowy wizerunku naszej
gminy jako samorządu innowacyjnego,
nowoczesnego i dbającego o edukację
– podkreśla Jolanta Mojsiejuk z referatu
oświaty w Urzędzie Gminy Kosakowo.

Nowa kładka w Mechelinkach
W Mechelinkach pojawiła się nowa kładka łącząca
pływający pomost z brzegiem.
Kładka była potrzebna, przede wszystkim dla dzieci, które korzystają z zajęć, po to, żeby mogły swobodnie i suchą noga przejść z lądu na molo, a następnie
bezpiecznie korzystać ze sprzętu pływającego. Podobnie, jak pomost pływający, który powstał głównie
dla prężnie działających w Mechelinkach stowarzyszeń, ale jest do dyspozycji i mieszkańców i turystów –
wyjaśnia Roman Stefanowski, prezes stowarzyszenia
Nasze Mechelinki.
Inicjatywa usprawniająca połączenie lądu i morza
powstała przy współpracy i wsparcia stowarzyszenia
Nasze Mechelinki, wójta gminy Kosakowo oraz sołectwa Mechelinki.

Wakacje nie zwalniają z odpowiedzialności
Rozdawali opaski i przestrzegali przed zagubieniem dziecka. Mowa o mundurowych, którzy
w Rewie przeprowadzili akcję pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” w ramach której odbyły
się także działania „mamo, tato NIE ZGUB MNIE!”.
Wakacje to czas beztroski i relaksu, który często
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spędzamy czy to nad morzem, gdzie mamy dużą,
otwartą przestrzeń czy w zatłoczonych miejscach,
gdzie są tłumy ludzi. To właśnie najczęściej w takich
sytuacjach moment nieuwagi wystarczy, by dziecko odeszło na taką odległość, że nie będziemy go
w stanie odnaleźć.
Nr 8/2022

www.kosakowo.pl

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Aby zapobiec takim zdarzeniom ważne jest informowanie i profilaktyka zapobiegawcza. Stąd we
wtorek 12 lipca br., policjanci z Powiatowej Komendy
Policji w Pucku oraz Komisariatu
Policji w Kosakowie wraz z funkcjonariuszami Straży Gminnej
w Kosakowie przeprowadzili akcję pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Jednym
z głównych celów podjętego
przedsięwzięcia jest zwrócenie
szczególnej uwagi na zagrożenia,
jakie nieść może ze sobą rekre-

acja wodna, ale także promowanie odpowiedzialnych
postaw osób przebywających w wodzie i nad wodą,
a w efekcie dalsze ograniczanie wypadków.
W ramach akcji mundurowi
przeprowadzili również działania pod hasłem: „mamo, tato NIE
ZGUB MNIE!” z jednej strony przypominając, że wakacje nie zwalniają z odpowiedzialności, z drugiej
zaś apelując do rodziców i opiekunów o ostrożność i pilnowanie
dzieci bo czasem wystarczy chwila
nieuwagi, by stracić dziecko z oczu.

Częściowe braki wody w upalne dni
Wysokie temperatury mają bezpośrednie przełożenie na część mieszkańców i spadek komfortu
ich codziennego funkcjonowania, bowiem niewielki
obszar gminy nadal boryka się z przerwami w dostawach wody. Systematycznie wdrażane przez włodarzy kolejne elementy długofalowej polityki inwestycyjnej w poprawę zaopatrzenia w wodę w gminie
Kosakowo nie są jednak w stanie nadążyć za dużo
szybciej rosnącymi z roku na rok potrzebami. Poczynione dotychczas milionowe inwestycje w realizowany systematycznie program inwestycyjny zakładający
realizację rozwoju sieci, a są to m.in. modernizacja hydroforni w Mostach, w Suchym Dworze, w Kosakowie,
dodatkowy zbiornik retencyjny na ul. Słonecznikowej,
nowe ujęcie wody w Dębogórzu oraz sieci wodociągowe i sanitarne w Mostach (ul. Cyprysowa, Liściasta,
Rajska), Pogórzu (ul. Asnyka, Szymborskiej, Zapolskiej,
Kownackiej), Suchym Dworze (ul. Reja) i wiele innych
prac już poprawiły sytuację w najgorętsze dni w roku
wielu mieszkańców gminy. Wciąż jednak sfera ta wymaga wielu, często na lata rozłożonych modernizacji
czy zupełnie nowych inwestycji.
Upały w Polsce w połowie czerwca spowodowały
znaczące zwiększenie zużycia wody, na terenie gminy Kosakowo zanotowano okresowo aż trzykrotnie
większe niż przeciętne, co doprowadzało do sytuacji
braku wody w systemie wodociągowym. Wynika to

z ograniczeń możliwości poboru wody podziemnej,
a także ze zbyt małych przekrojów średnic sieci wodociągowych. Mimo ciągłej pracy studni głębinowej na ujęciu wody następuje całkowite opróżnienie
zbiornika o pojemności 100 m³, co uniemożliwia dostawę wody do domów i mieszkań.
Mierząc się z brakiem możliwości poboru większej
ilości wód podziemnych obecne działania pracowników gminnej spółki PEKO zmierzają do zapewnienia
jak największego napełnienia zbiornika retencyjnego
przed popołudniowo-wieczornym szczytem zapotrzebowania na wodę. To jednak stanowi działanie
wyłącznie doraźne. Docelowym rozwiązaniem tej
problematycznej sytuacji są następujące/najbliższe
inwestycje: planowana przez gminę Kosakowo budowa drugiej studni głębinowej na ujęciu wody (obecnie opracowywane są dokumenty formalne nowego
ujęcia); budowa wodociągu Dębogórze-Suchy Dwór,
która jednocześnie zapewni drugostronne zasilanie
osiedla Jaworowe Wzgórze (obecnie realizowana
przez PEKO, finansowana przez gminę Kosakowo,
której planowane zakończenie jest na jesieni bieżącego roku); planowana budowa zbiornika retencyjnego
na sieci wodociągowej będąca bezpośrednią odpowiedzią na wzrost liczby odbiorców oraz planowana
modernizacja i zwiększenie możliwości przesyłowych
istniejących już sieci.

Moc atrakcji podczas festynu w Mechelinkach
Rejsy rewskim pancernikiem, wycieczki motorówką, kurs wiązania węzłów i mnóstwo smakołyków dla
najmłodszych. Wspominamy niedzielę pełną atrakcji.
W niedzielę 10 lipca br. w Mechelinkach odbył się
Morski Festyn „Na fali” organizowany przez stowarzyszenie motorowodniaków Nasze Mechelinki oraz
Kosakowskie Centrum Kultury. Podczas wydarzenia
z pewnością nikt na nudę nie narzekał, bowiem organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji zarówno dla
młodszych jak i starszych uczestników.
Nr 8/2022
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I tak, impreza rozpoczęła się wystrzałową salwą
z pancernika Rewa M5, a od samego początku jej trwania na dzieci czekały darmowe dmuchańce, koło fortuny, popcorn i kolorowa wata cukrowa. Starsi uczestnicy
mieli okazję z kolei postrzelać do celu z broni laserowej czy popłynąć motorówką w rejs po zatoce wraz ze
zwiedzaniem torpedowni. Jak na festyn przystało, nie
mogło zabraknąć także muzyki, a część koncertową

rozpoczął przejazd motocyklowy grupy „Motocykliści
125 Trójmiasto” oraz członków zespołu „Bimbrownicy”.
Na scenie wystąpił natomiast zespół Czajka/Bliskowski/Tryba Acoustic Trio, a artyści zaprezentowali znane
standardy muzyki polskiej i światowej. Aby umilić całe
wydarzenie organizatorzy przygotowali także ognisko
z kiełbaskami, a całość upłynęła pod znakiem miłej atmosfery i dobrej zabawy.

Regaty im. gen. Mariusza Zaruskiego za nami
W niedzielę 3 lipca br. w Rewie na wodzie można było zobaczyć mnóstwo białych żagli. Uczestnicy Regat żeglarskich im. gen. Mariusza Zaruskiego
walczyli o puchar ku pamięci pioniera polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego, generała brygady Wojska Polskiego, legionisty i taternika Mariusza
Zaruskiego.
Otwarcie regat odbyło się na plaży w Rewie. Gotowych do startu uczestników przywitali główni organizatorzy: Michał Przysiecki – inicjator i pomysłodawca
wydarzenia, Marcin Majek – wójt gminy Kosakowo, dr
Karol Nawrocki – prezes Instytutu Pamięci Narodowej i honorowy patron wydarzenia, Katarzyna Sołek –
Konsul Generalny RP w Odessie, Olga Ewert – przedstawicielka Rady Chersonia i Bartosz Januszewski,
merytoryczny pracownik Oddziałowego Biura Edu-

kacji Narodowej IPN w Gdańsku.
W regatach wzięło udział 25 załóg, łącznie prawie
100 uczestników. Zawody odbyły się na trasie Rewa –
Mechelinki – Rewa, rozegrane na łodziach klasy Puck,
które udostępniły prężnie działające kluby i współorganizatorzy wydarzenia Yacht Club Rewa i Stowarzyszenie Port Mechelinki.
Start regat nie mógłby być lepszy. Uczestnikom
trafiła się piękna, słoneczna pogoda z wzmagającym
się wiatrem, która przyniosła mnóstwo emocji i nieoczywistych rozwiązań na wodzie. Wyścig trwał ponad 2 godziny. Pierwsza załoga na metę dotarła tuż
po godzinie 13.00 tym samym zajmując I miejsce Regat Żeglarskich im. gen. Mariusza Zaruskiego: załoga
Rewa w składzie Krzysztof Stromski – sternik, załoga:
Jacek Hennig, Sławomir Kukiełka; II miejsce – załoga Wilki Morskie z Mechelinek, Szymon Jagnaciak –
sternik; załoga: Jan Czucha, Antonia Pierzchalska; III
miejsce – załoga Instytut Pamięci Narodowej, Maciej
Angielczyk – sternik; załoga: Katarzyna Sołek, Izabella
Krużyńska, Mateusz Kubicki. Puchar “Czerwonej Latarni” zdobyła załoga Kosakowo Sport.
Podczas ceremonii Katarzyna Sołek – Konsul Generalny RP w Odessie została odznaczona nagrodą,
Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków. Odznaczenie
otrzymał także Michał Przysiecki, radny gminy Kosakowo, pomysłodawca i inicjator Regat im. gen. Mariusza Zaruskiego. Wydarzenie zwieńczył koncert szantowy na żywo przy grillu.

List gratulacyjny od mera Chersonia
Wójt gminy Kosakowo otrzymał list gratulacyjny
od mera Chersonia za pomoc i wsparcie w organizacji regat im. gen. Zaruskiego, które do ubiegłego roku
organizowano w Ukrainie. Tym razem wydarzenie odbyło się w gminie Kosakowo.
W dniu 3 lipca br. w Rewie 25 załóg walczyło o puchar ku pamięci pioniera polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego, generała brygady Wojska Polskiego, legionisty i taternika Mariusza Zaruskiego.
Wydarzenie nawiązuje do regat żeglarskich im. gen.
Mariusza Zaruskiego o Puchar Prezydenta RP, które
11 lat z rzędu odbywały się w Chersoniu na Ukrainie.
Niestety z wiadomych przyczyn ich kolejna edycja nie
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odbyła się, stąd, aby m.in. oddać hołd organizatorom
i uczestnikom, którzy co roku w Chersoniu pamiętali
o generale powstał pomysł zorganizowania ich w gminie Kosakowo. Za wsparcie i pomoc w organizacji wydarzenia w tym trudnym dla Ukrainy czasie, mer miasta Chersonia Igor Kolykhaev przekazał wójtowi gminy
Kosakowo list gratulacyjny.
Jak powiedział wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, to ogromna radość, że tak ważne wydarzenie mogło się odbyć w naszej gminie, tym bardziej, że postać
gen. Zaruskiego jest nam wszystkim bardzo dobrze
znana, o czym świadczy chociażby jego gwiazda
w Alei Zasłużonych Ludzi Morza.
Nr 8/2022
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Plac zabaw w Mostach przejdzie modernizację
Pod koniec czerwca została podpisana umowa
na przebudowę placu zabaw przy ul. Kasztanowej
w Mostach z wykonawcą firmą Hard Bruk Inwestycje Sp. z o.o. Prace budowlane rozpoczną się w połowie sierpnia i wykonawca zapewnia, że potrwają do
końca września. Od momentu podpisania umowy
wykonawca może składać zamówienie na obiekty
wyposażenia placu zabaw – oczekiwanie na dostawę
tych elementów potrwa najdłużej w całym procesie
realizacji tego przedsięwzięcia. Ze względu na wakacje i potrzebę dostępności tego miejsca przekazanie
terenu placu zabaw na rzecz wykonania robót budowlanych będzie miało miejsce dopiero pod koniec
sezonu letniego. Zależy nam, na minimalizacji czasu
wyłączenia obiektu z eksploatacji ze względu na roboty budowlane. Zdecydowaliśmy, aby na czas okresu oczekiwania na dostawę elementów wyposażenia,
dzieci podczas wakacji mogły korzystać z tego terenu.
Natomiast podczas trwania robót budowlanych plac
zabaw pozostanie wyłączony z użytkowania do czasu

odbioru inwestycji.– komentuje Paweł Romanowski,
Hard Bruk Inwestycje Sp. o.o. Umowa została podpisana przez dyrektora Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. ze względu na pozyskane
przez spółkę środki z funduszy zewnętrznych na realizację tych prac. Przetarg na realizację tej inwestycji
został ogłoszony 9 maja br., a przedmiot zamówienia
brzmiał: Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej na działce nr 1213/1 w m. Mosty z doposażeniem
w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Inwestycja zostanie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażanego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką w ramach działania 4.2. w ramach Priorytetu
4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”
w wysokości do 184 122,73 zł. Całkowita wartość inwestycji w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty
w przetargu wyniosła 755 380,90 zł.

Podsumowanie szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu
„Pomorskie Żagle Wiedzy- Partnerstwo Gminy Kosakowo”
Zakończona została jedna z form
wsparcia dla nauczycieli, czyli szkolenia kadry nauczycielskiej. Szkolenia te
organizowane były przez Ośrodek Doskonalenia w Słupsku przeszkoliły 140
nauczycieli z czternastu szkół biorących
udział w projekcie od poszczególnych
Partnerów tj. Gmina Kosakowo, Gmina
Puck, Gmina Miasto Puck, Gmina Miasta Reda, Gmina Wejherowo, Gmina Mikołajki Pomorskie, Ośrodek
Szkolno -Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi. Odbyły
się one w dwóch lokalizacjach tj. Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku oraz Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących m. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Szkolenia trwały od 20 kwietnia br. do 7 czerwca br.
Tematykę szkoleń była następująca:
1. Metoda projektu edukacyjnego na zajęciach
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z edukacji morskiej – Edukacja morska
w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych.
2.
Włączanie cyfrowe – wykorzystanie aplikacji do edukacji morskiej
i żeglarskiej. Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę odnośnie tworzenia stron
www dla edukacji morskiej, Padlet jako
interaktywna wirtualna tablica, Wordwall jako interaktywne ćwiczenia w tym dotyczące ratownictwa i bezpieczeństwa, puzzle online – pomysł na
miniprojekt. Gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii, kodowanie za pomocą kodów QR np. zasad bezpieczeństwa nad wodą,
program graficzny Canva dla edukacji.
3. Efektywne włączanie elementów edukacji morskiej do podstawy programowej (kompetencje
kluczowe)
4. Kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji
morskiej. Nauczyciele zapoznali się z podstawowymi
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pojęciami dotyczącymi nawigacji, współrzędnych
geograficznych oraz morskich jednostek miary.
5. Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich (nawigacja). Na tym szkoleniu nauczyciele poszerzali swoją wiedzę na temat pojęcia nawigacji oraz uczyli się zliczać graficznie
drogę statków.

www.kosakowo.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.

Nowy komendant Straży Gminnej w Kosakowie
W dniu 4 lipca br. odbyło się spotkanie wójta z nowym komendantem Straży Gminnej w Kosakowie.
Nie zabrakło gratulacji oraz życzeń powodzenia na
tym, jakże z perspektywy społecznej odpowiedzialnym i ważnym stanowisku.
Z końcem marca br. rozpoczęły się zmiany kadrowe w Straży Gminnej w Kosakowie. Pełniącego 14 lat
służbę komendanta Wojciecha Krupińskiego zastąpił
z dniem 1 lipca br. Marcin Wittbrodt, który do końca
maja 2022 r. pełnił obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Kosakowie.
Nowemu
komendantowi
Straży Gminnej w Kosakowie
serdecznie gratulujemy oraz życzymy pomyślności w realizacji
wszelkich zamierzeń. Jesteśmy
przekonani, że dotychczasowe
doświadczenie zdobyte w służbach mundurowych będzie
miało pozytywny wpływ na
rzecz poprawy bezpieczeństwa
i ochrony lokalnej społeczności.

Specyfikę pracy na terenie gminy Kosakowo poznawał przez okres 7 lat, kiedy to m.in. zapoznał się
z topografią naszej gminy, problematyką związaną z utrzymaniem ładu i porządku publicznego, po
zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz wypoczywających na obszarze gminy Kosakowo turystów. Marcin Wittbrodt
prowadzi aktywną działalność w ruchu honorowego
krwiodawstwa oraz udziela się społecznie w Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
4 lipca Wójt spotkał się również z byłym komendantem
Wojciechem Krupińskim i była
to świetna okazja do podziękowania za dotychczasową służbę. Czternaście lat pełnienia tej
funkcji nad kosakowską jednostką pozytywnie wpłynęło na jej
rozwój. Byłemu komendantowi
serdecznie dziękujemy oraz życzymy powodzenia i sukcesów
w dalszej drodze zawodowej.

Fundusz sołecki 2023 – przyjdź na zebranie wiejskie i zdecyduj
o rozdysponowaniu środków
W sierpniu we wszystkich sołectwach gminy Kosa- szania propozycji. – informuje Marcin Majek, wójt
kowo odbędą się zebrania wiejskie. Głównym tema- gminy Kosakowo.
tem lokalnych spotkań będzie podjęcie deHARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE KOSAKOWO
cyzji o rozdysponowaniu środków funduszu
sołeckiego na rok 2023. Pieniądze te można
przeznaczyć na realizację tych zadań gmiDębogórze
17.08./18:00
Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
ny, które będą służyły poprawie jakości żyDębogórze
24.08./18:00
Wild West Ranch (ul. Dębogórska 28)
Wybudowanie
cia mieszkańców każdego sołectwa.
– Propozycje związane z funduszem soKazimierz
18.08./18:00
Świetlica wiejska w Kazimierzu
łeckim w każdej wsi mogą mieć różny chaSzkoła Podstawowa w Kosakowie
29.08./18:00
Kosakowo
rakter, a o szczegółach zdecydują mieszKosakowskie Centrum Kultury
Pierwoszyno
25.08./18:00
kańcy podczas zebrań wiejskich. Budowa
w Pierwoszynie
lub remonty placów zabaw, poprawa jaMosty
23.08./18:00
Szkoła Podstawowa w Mostach
kości chodników czy nowe nasadzenia
Świetlica wiejska w Mechelinkach
Mechelinki
26.08./18:00
zieleni – to przykładowe inwestycje, które
Rewa
Pensjonat Rewa (ul. Morska 53, Rewa)
22.08./18:00
mogą być sfinansowane z funduszu soPogórze
Szkoła Podstawowa w Pogórzu
30.08./18:00
łeckiego. Decyzje będą zapadać podczas
zebrań wiejskich, zapraszam mieszkań31.08./19:00
Suchy Dwór
Świetlica sołecka w Suchym Dworze
ców do aktywnego uczestnictwa i zgła-

8

Nr 8/2022

www.kosakowo.pl

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Wsparcie seniorów i ich opiekunów
Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014–2020 r.
Gmina Kosakowo w partnerstwie z Gminą Puck,
Gminą Miasta Puck, Gminą Władysławowo i Fundacją
Phenomen realizuje projekt pn. „Kompleksowy system
wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi społeczne,
Poddziałanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych.
Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r.- 30.06.2023 r.
Kwota projektu: 12.249.841,15 PLN, w tym Gmina Kosakowo 986.002,70 PLN
Wartość dofinansowania: 11.637.349,09 PLN, w tym
Gmina Kosakowo 980.830,72 PLN
Projekt skierowany jest ogółem do 600 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z terenu Gminy Puck, Gminy Miasta Puck, Gminy

Władysławowo i Gminy Kosakowo w wieku powyżej
60 roku życia. W gminie Kosakowo ogółem w zadaniu weźmie udział 50 osób.
Celem projektu jest wsparcie seniorów i ich opiekunów oraz rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, w formie dziennych
usług opiekuńczych.
Zakres zadań Projektu:
1. Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Kosakowo –
adaptacja budynku, zakup wyposażenia i pomocy
dydaktycznych.
2. Funkcjonowanie jednej 30-osobowej grupy w Klubie Seniora w Kosakowie.
3. Zajęcia dla uczestników m.in. terapię zajęciową,
trening orientacyjny, geronto-kinezyterapię (leczenie ruchem), warsztaty edukacyjne (warsztaty
kulinarne z dietetykiem), spotkania indywidualne
i grupowe z psychologiem, lekarzem, fizjoterapeutą oraz wycieczki do instytucji kultury.
Planowanym efektem jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów na terenie gminy Kosakowo.

Wodny plac zabaw w Rewie za darmo dla dzieci z gminy
W każdy wtorek lipca i sierpnia dzieci z gminy
Kosakowo będą mogły bezpłatnie skorzystać z wodnego placu zabaw w Rewie. Wśród proponowanych
atrakcji m.in. kule wodne i pontony.
Aby uatrakcyjnić mieszkańcom oraz turystom wakacyjne miesiące w Rewie ruszył wodny plac zabaw.
W ramach “Dnia otwartego dla dzieci” z wodnych
atrakcji będą mogły skorzystać nieodpłatnie dzieci
i młodzież z gminy Kosakowo w przedziale wiekowym 7-15 lat.
Wodny plac zabaw, umiejscowiony u nasady Cypla
Rewskiego od wewnętrznej strony Zalewu Puckiego,
będzie udostępniany w każdy wtorek (z wyłączeniem
dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy)
w godzinach 10:00 -18:00, w lipcu i sierpniu.
Warunkiem korzystania przez dziecko bez pobierania od niego opłaty z wodnego placu zabaw w Rewie

jest posiadanie legitymacji szkolnej potwierdzającej
uczęszczanie do jednej ze szkół w gminie Kosakowo.
W przypadku uczestnictwa grupowego (powyżej 10 osób) wymagane jest poinformowanie przez
opiekuna grupy organizatora na dzień wcześniej na
numer tel. 514 636 539 lub 509 342 127. Organizatorzy
podczas zabaw zapewniają opiekę ratownika wodnego i kamizelki asekuracyjne dla każdego uczestnika.

EkoPIKNIK w Mechelinkach za nami
W sobotę 2 lipca br. w Mechelinkach odbył się ekoPIKNIK dedykowany całym rodzinom. Wydarzenie
było okazją do poznania podwodnego życia Zatoki
Puckiej, przekonania się, co żyje przy plaży czy wzięcia udziału w warsztatach i konkursach.
Słoneczna pogoda i duża frekwencja uczestników
to już połowa sukcesu do udanej imprezy. Druga to
Nr 8/2022

atrakcje, których w przypadku ekoPIKNIKU organizowanego przez Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki nie brakowało. I jak sama nazwa
wydarzenia mówi wiele z nich poświęconych było
ekologii, a dokładniej życiu morza. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć podwodne życie Zatoki Puckiej,
jak wygląda pomoc ssakom morskim, rehabilitacji
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i działalności Błękitnego Patrolu, zbadać Bałtyk pod
mikroskopem, obserwować dno morskiego przy pomocy batyskopów i przekonać się o tym, co żyje przy
plaży, ale i posłuchać hałasu generowanego przez
jednostki pływające. Ponadto odbyła się prezentacja
samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu fok na rehabilitacje, nie zabrakło także prezentacji sprzętu do prac podwodnych warsztaty z zakresu

udzielania pierwszej pomocy. Piknik ekologiczny był
też okazją do uczestnictwa w warsztatach czy konkursach z nagrodami, a najmłodsi układali domino
i puzzle z bałtyckimi organizmami. Partnerami projektu poza gminą Kosakowo byli również: Gas Storage
Poland, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO
Sp. z o.o., Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry, Ticada, OSP Ratownictwo Wodne Gdynia.

Zakończenie pierwszego etapu dostosowania reklam
do tkz. Uchwały Krajobrazowej
Od 16.06.2021 r. obowiązuje Uchwała Rady Gminy
nr LIII/385/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane, zwaną „uchwałą krajobrazową” w naszej gminie. W związku z powyższym
Urząd Gminy podjął czynności mające na celu usunięcie reklam niezgodnych z Uchwałą.
Przypominamy, że dnia 16.06.2022 r. minął maksymalny termin dostosowania do wymogów Uchwały:
– banerów reklamowych (szczególnie z ogrodzeń, mostów, przystanków, drzew, żywopłotów, balkonów,
budynków, zabytków słupów oświetleniowych itp.)
– reklam emitujących zmienne światło
– reklam mobilnych sytuowanych w jednym miejscu na czas dłuższy niż 12 godzin
W przypadku konieczności usunięcia urządzeń
reklamowych niespełniających wymogów, należy
usunąć także elementy mocujące lub konstrukcyj-

ne, a miejsce mocowania lub posadowienia należy
przywrócić do stanu poprzedniego. Kary pieniężne za
nielegalne reklamy, zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym art. 37d, wymierzać będzie w drodze decyzji wójt, w wysokości ustalonej jako iloczyn pola powierzchni reklamy, tablicy
reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego
ekspozycji reklamy w m2 oraz 40-krotności maksymalnej stawki części zmiennej opłaty reklamowej,
o której mowa w art. 19 ust. 1 lit. H ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, powiększony o 40-krotność maksymalnej stawki części
stałej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 ust.
1 lit. G tej ustaw, za każdy dzień niezgodności reklamy, tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego
z przepisami uchwały krajobrazowej.
Treść uchwały dostępna jest na stronie Gminy:
gminakosakowo.pl, w zakładce MAPA. Prowadzenie
spraw związanych z reklamami realizuje Referat ds.
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 58-660
43 35).

Turystyka w Polsce
Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że
w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej
bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy
wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc
noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych
obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych. Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące
działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych
o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego

10

wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.
Sprawozdania można przekazywać:
– za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,
– w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,
– w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie: ul. Jana III Sobieskiego 10, 35959 Rzeszów.
Nr 8/2022
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Kosz PortBin w Przystani Rybackiej w Mechelinkach
Co roku do mórz i oceanów świata
trafia od 4,8 do 12,7 mln ton tworzyw
sztucznych. Problem odpadów z tworzyw sztucznych to temat globalny,
który nie omija Morza Bałtyckiego. Jak
podaje HELCOM, nawet do 70% odpadów trafiających do Bałtyku to plastik.
Aby pomóc Morzu Bałtyckiemu w walce z tym problemem Fundacja MARE

instaluje w bałtyckich portach kosze
morskie, które rocznie są w stanie wyłowić z wody nawet 1 400 kg śmieci.
Dzięki współpracy gminy Kosakowo
z Fundacją MARE w Przystani Rybackiej w Mechelinkach został zainstalowany kosz portowy PortBin, czyli innowacyjne urządzenie zbierające śmieci
unoszące się na powierzchni wody.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
W Checzy Nordowych Kaszebów
odbyło się spotkanie z udziałem dzieci z półkolonii ze szkoły w Dębogórzu.
W ramach spotkania przygotowano
dla nich program muzyczny o akcencie
regionalnym poświęcony Kaszubom.
Wydarzenie umilił Tadeusz Korthals,
który zagrał na akordeonie, ponadto dzieci uczyły się
tańców kaszubskich i śpiewały piosenki oraz uczyły się
poznawać nazwy kaszubskich instrumentów. Następnie w przerwie między zajęciami odbył się poczęstunek
przygotowany przez członków: kiełbaski na ognisku, rogaliki i drożdżówki, które dzieci same lukrowały. Kolejną

atrakcją było malowanie deseczek drewnianych. Spotkanie było też możliwością poznania przez dzieci opowieści o tym, jak pracowali rybacy i gospodarze w polu.
Na sam koniec nasi goście zostali podzieleni na trzy grupy i rywalizowali na sportowo między sobą. Wszystko co
dobre, szybko się jednak kończy i po naszym wspólnym
spotkaniu dzieci wyruszyły do szkoły w Dębogórzu.
Jednocześnie ZKP oddział Dębogórze – Kosakowo informuje, że Zespół Kosakowianie zajął I miejsce
w Konkursie Zespołów Folklorystycznych w Wierzchucinie. Podczas konkursu zespół przedstawił swoje
własne utwory do słów Lucyny Sorn i muzyki Tadeusza Korthalsa.

Chór Morzanie na Dolnym Śląsku
W dniach 20-26 czerwca br. Chór Morzanie odbył
tournée po Dolnym Śląsku. Dzięki wsparciu Gminy Kosakowo, Powiatu Puckiego, Banku Rumia Spółdzielczy,
PEWIK oraz innych sponsorów mogliśmy propagować
kulturę kaszubską, naszą gminę i nasz region poprzez
śpiew w czasie koncertów we Wrocławiu czy Miliczu,
które zostały przyjęte bardzo serdecznie przez licznie
zgromadzoną publiczność. Odwiedziliśmy także Wałbrzych, Trzebnicę oraz Szczawno Zdrój. Intensywne dni
pełne słońca napełniły chórzystów pozytywną energią
i motywacją do dalszego działania. Składamy ogromne
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wyjazdu, po okresie pandemii tak ważnym dla
wszystkich chórzystów. A wszystkich zainteresowanych
śpiewem w energicznej rodzinie chóralnej zapraszamy
bardzo serdecznie w nasze szeregi. Próby odbywają się
we wtorki i czwartki 18:15-20:15 w Domu Kaszubskim
w Dębogórzu, kontakt telefoniczny 513-778-174.

Nr 8/2022

11

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

Profilaktyka w wakacje
Gdyńskie Centrum Zdrowia w partnerstwie z powiatem puckim i wejherowskim wspiera badania
profilaktyki cukrzycy typu 2. Zachęcamy do wypełnienia na stronie www.niecukrzymy.pl ankiety, dzięki
której można dołączyć do programu zdrowotnego.
Osoby zakwalifikowane do grupy zagrożonej cukrzycą zostaną zaproszone na bezpłatne przesiewowe
badanie krwi pod kątem cukrzycy typu 2. Wynik badania wskazujący na stan przedcukrzycowy uprawni
do dalszego udziału w bezpłatnym kompleksowym
programie edukacyjnym. Jego uczestnicy przez rok
będą pod opieką profesjonalnej ekipy fizjoterapeu-

tów, dietetyków i lekarzy, którzy będą czuwać nad ich
zdrowiem i zmianą nawyków.
Już dziś powiedz profilaktyce – TAK. Nie odkładaj
tego do jesieni.
Bezpłatny projekt skierowany jest do osób pełnoletnich.
Kontakt: Gdyńskie Centrum Zdrowia, tel. 58 880 83 17.
„Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie
powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”

Z ŻYCIA SOŁECTW

Sobótka w sołectwie Dębogórze
W czerwcu tradycyjnie już od lat sołectwo zorganizowało spotkanie w ramach świętowania sobótki, czyli najkrótszej nocy w roku. O godzinie 20:00 24 czerwca br. od rozpalenia ogniska mieszkańcy Dębogórza
rozpoczęli sobótkową zabawę na placu przy świetlicy
sołeckiej koło stawku. Następnie jak głosi słowiańska

tradycja zostały puszczone na staw, specjalnie na tę
okazję przygotowane przez dzieci wianki. Za wykonanie wianków sołtys wsi Dębogórze przygotował
nagrody, które wraz z wójtem gminy Kosakowo wręczył tego wieczoru dzieciom. Dla wszystkich uczestników spotkania był przygotowany poczęstunek,
dla dorosłych swojski smalec
z ogórkiem kiszonym, kiełbaski, kawa i ciasta, a dla najmłodszych słodycze i napoje.
Wieczór był bardzo pogodny,
a zabawa trwała w miłej atmosferze do późnych godzin
nocnych. Sołtys wraz z radą
sołecką bardzo się cieszą, że
po pandemii udało się zorganizować tak liczne spotkanie
z mieszkańcami.

Mobilna wystawa Wybrzeże 1939 r.
Sołtys wsi Dębogórze wraz z Radą Sołecką serdecznie zapraszają w dniach 27-28 sierpnia br. w godzinach 11:00-19:00 do Domu Kaszubskiego w Dębo-

górzu na wystawę historyczną poświęconą Obronie
Wybrzeża 1939 roku.

Podsumowanie Rodzinnego Festynu
w Dębogórzu Wybudowaniu
W sobotę 23 lipca br. w Dębogórzu-Wybudowaniu
odbył się Festyn Rodzinny. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych, w tym m.in.: malowanie twarzy, różnego rodzaju gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Główną atrakcją był pokaz i przejazd
lokomotywą po odcinku bocznicy PERN. Nie zabrakło
także wspólnego grillowania i biesiadowania przy-
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byłych mieszkańców
oraz gości. Wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację
imprezy dziękuje sołtys Krzysztof Toruńczak.
Nr 8/2022
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Zapraszamy do wspólnej lektury poezji Mickiewicza
W 2022 roku mija okrągła, 200. rocznica wydania „Ballad i romansów” Adama
Mickiewicza. 2022 to także Rok Romantyzmu Polskiego. W związku z tym już dziś
serdecznie zapraszamy do kosakowskiej

książnicy w sobotę 3 września na wspólne, głośne czytanie poezji Mickiewicza
(w ramach akcji pn. „Narodowe czytanie”). Startujemy o godz. 10:00. Do zobaczenia! Wstęp wolny.

Nowa wystawa w gminnej bibliotece
Od początku roku
2022
w
progach
gminnej biblioteki gościliśmy już prace sześciu artystów, w tym
aż czworga mieszkańców gminy Kosakowo. Kolejno mieliśmy okazję podziwiać
twórczość: Zdzisława
Karbowiaka
(Rewa),

Agnieszki Milżyńskiej-Kołaczek (Pogórze), Aleksandry
Krause (Pierwoszyno) oraz Marty Więcławskiej-Wałęsy (Kosakowo).
Od 4 sierpnia br. zachęcamy natomiast do obejrzenia wystawy Bogumiły Burcan. Chociaż urodzona
w Hrubieszowie twierdzi, iż jest „sercem i miejscem
zamieszkania związana z pięknym Dębogórzem”. Na
ekspozycji będzie można zobaczyć jej malarstwo, rysunek i fotografię.
Serdecznie zapraszamy! Wystawa będzie czynna
do 6 września w godzinach pracy biblioteki.

STRONA SENIORA

Wycieczka do A la française – w święto narodowe Francji
W czwartek 14 lipca br. tradycyjnie z wielką pompą obchodziliśmy rocznicę zdobycia Bastylii. Nie zburzenia – jak powszechnie się uważa, zburzona została
nieco później; w czasie zamieszek rozpoczynających
rewolucję, lud paryski uwolnił z rąk 97 żołnierzy-weteranów i 32 żołnierzy ze szwajcarskiego pułku SalisSamade więźniów politycznych. My z kolei odbiliśmy
tego dnia nasze podniebienia z monotonii codziennej kuchni, obdarowując je bardziej wyrafinowanymi
smakami bretońskiej gastronomii na najwyższym
poziomie, przekierowaliśmy nasze muzyczne gusta
w kierunku piosenki francuskiej (choć nie tylko, ak-

centów polskich i morskich zabraknąć nie mogło)
oraz podbiliśmy serca właścicieli, pracowników oraz
gości A la française – restauracji francuskiej znajdującej się w centrum Gdańska. Prestiżowe statuetki
dla najlepszej restauracji na świecie 2022 oraz najlepszych bardów na świecie 2022 (bo któż by śmiał
wątpić w nasz obiektywizm) otrzymali kolejno: szef
kuchni Dominique Chesnais, nasi arcymuzycy Jerzy
Czuczman i Zdzisław Urla. Chapeaux bas, Panowie, za
czwartkowy koncert. Vive la France, vive la Pologne,
vive la commune Kosakowo!

Uroczysty grill na powitanie sezonu wakacyjnego
Co prawda pogoda trochę popsuła nam szyki, bowiem zbyt
mocny rewski wiatr uniemożliwił nam zabawę na dworze, niemniej jednak piknikowy nastrój
łatwo przeniósł się do wnętrza
naszej siedziby. Przed- i popołudniowe godziny 12 lipca br.
Nr 8/2022

minęły nam pod znakiem grillowych oraz słodkich przysmaków,
uciesznych rozmów i chóralnych
śpiewów. Po urlopowej przerwie
gwarnie wróciliśmy do rewskiej
siedziby senioralnej. Frekwencja
i humory jak zawsze na najwyższym poziomie!
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Podziękowania pod znakiem brydżowych kart
Poniedziałkowy poranek 18 lipca br., siedziba całkowicie opanowana: wizualnie – przez niezliczoną
liczbę... kart, fonicznie – przez typowe brydżowe zagrywki, gastronomicznie – przez pyszne kawusie i herbatki, personalnie – przez siedemnastu arcymistrzów
/ muszkieterów / samurajów królewskiej gry karcianej. Emotywnie – serdecznymi uściskami i podzięko-

waniami za wyjątkowy brydżowy sezon 2021/2022 dla
sędziego Marka Kulpy i dwóch Pań, bez których nie
wyobrażamy sobie brydżowych spotkań w rewskiej
siedzibie: dla pani Elżbiety Skóry oraz pani Anny Teległow. Nie zabrakło i specjalnego podziękowania dla
pana dr. Karola Dettlaff za wsparcie i organizację.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

„Za Stołem” – nowa inicjatywa, nowe możliwości
1 lipca br. przy udziale: wójta gminy Kosakowo
– Marcina Majek, zastępcy wójta – Marcina Kopitzkiego, skarbnik gminy Kosakowo – Barbary Stanisławskiej, prezesa zarządu Związku Stowarzyszeń Banku
Żywności w Trójmieście – Michała Chabel, przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo – Andrzeja Śliwińskiego, przewodniczącej komisji ds. Społecznych
i Edukacji – Bożeny Roszak oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzaty Borek, nastąpiło oficjalne otwarcie I Sklepu
Socjalnego w gminie Kosakowo. Sklep jest punktem,
gdzie osoby potrzebujące mogą odebrać żywność.
Produkty dostępne w sklepie pochodzą z supermarketów i sklepów, które regularnie przekazują nam towar z krótkim terminem ważności – sklep jest zatem
nie tylko nowoczesną formą pomocy potrzebującym,
ale także odpowiedzią na potrzebę ograniczenia
marnowania żywności.
„Wchodzimy w kolejny etap edukacji, żeby po prostu nie marnować żywności i żeby nie lądowała ona
w śmietniku. Jeżeli więc są jakieś sklepy, które z różnych powodów nie chcą już pewnej żywności sprzedać, a jest ona dobra i nadaje się do spożycia, można ją przekazać dla potrzebujących osób. Cieszy nas
fakt, że w gminie Kosakowo Bank Żywności postanowił otworzyć taką placówkę. Wierzymy, że nie jest
to ostania placówka tego typu w województwie pomorskim i że będą kolejne, bo sama idea tego typu
sklepów żywnościowych jest naprawdę bardzo słuszna i mam nadzieję, że będzie miała duże zainteresowanie” – Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo. Sklep
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Społeczny „Za Stołem” w Kosakowie jest inicjatywą
współtworzoną przez Bank Żywności w Trójmieście i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie. Projekt jest dofinansowany ze środków gminy
Kosakowo. Sklep zlokalizowany jest przy ul. Fiołkowej
2b. Działa w piątki w godz. 10.00 – 13.00. Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kosakowie tel. 58 620-82-02. Odbiór
produktów ze Sklepu Społecznego „Za Stołem” możliwy jest na podstawie skierowań wystawianych przez
pracowników socjalnych GOPS w Kosakowie. Podczas wizyty jedna osoba może odebrać maksymalnie
2,5 kg żywności. „Klienci Sklepu mogą tu otrzymać
darmową żywność – od warzyw i owoców po nabiał,
mięso, wyroby garmażeryjne oraz inne niezbędne
produkty. Bank Żywności pozyskuje je m.in. od zaprzyjaźnionych sklepów, hurtowni spożywczych. To
pełnowartościowe produkty, spełniające wszelkie zasady m.in. higieniczne, terminu przydatności do spożycia, przechowania żywności itd.” – informuje Michał
Chabel prezes zarządu Związku Stowarzyszeń Banku
Żywności w Trójmieście. Zgodnie z regulaminem ze
Sklepu Społecznego „Za stołem” mogą skorzystać
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bądź
którym konieczne jest zapewnienie pomocy w formie nieodpłatnego przekazania pomocy żywnościowej. „Wśród osób korzystających z nieodpłatnej pomocy żywnościowej mogą być osoby korzystające już
z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie, jak również osoby i rodziny nie korzystające jak dotąd z pomocy GOPS Kosakowo, których
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dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Cały
projekt ma nie tylko wymiar pomocowy, ale też prze-

ciwdziała wykluczeniu społecznemu” – mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie Małgorzata Borek.

Świetlica Podwórkowa w Kosakowie
Wakacje rozpoczęte, a zajęcia Świetlicy Podwórkowej tradycyjnie już nabierają rozpędu. Co ciekowego
świetlica oferuje dzieciom w tym roku? Dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Kosakowo dzieci
uczestniczące w zajęciach mogą rozwijać pasje czytelnicze oraz swoje zdolności plastyczne. Biblioteka stara
się przenieść młodych czytelników do zaczarowanego
świata książek. Dzieci poznają losy nowych bohaterów,
a swoje odczucia, związane z wprowadzoną lekturą,
uzewnętrzniają za pomocą prac tworzonych podczas
warsztatowej części zajęć. Skoro jest coś dla ducha,
to nie może również zabraknąć zajęć dla ciała. Wszyscy wiemy jak ważne dla rozwoju dziecka jest zdrowe
odżywianie, a jak najskuteczniej namówić dzieci do
zastąpienia nie zawsze zdrowych przekąsek talerzem
warzyw i owoców? Nad tym zagadnieniem grupa pracuje podczas cyklicznych zajęć z Poradnią Dietetyczną Mango Papaja. Wprowadzone warsztaty zdrowego
żywienia pokazują naszym młodym mieszkańcom, że
zdrowe jedzenie nie tylko wspaniale smakuje, ale również przepięknie wygląda. Dzieci poznają nowe smaki,
uczą się łączyć ze sobą poszczególne produkty i dostają wskazówki jak przygotowywać zdrowe, pyszne
i pełnowartościowe przekąski. Świetlica wzbogaciła
się również o nowe pole zmagań dla jej uczestników
– dzieci co tydzień zmieniają się w ogrodników, dbając
o sąsiadujący ze świetlicą ogródek. Poza podlewaniem,
sadzeniem i pieleniem roślin, młodzi adepci ogrodnictwa uczą się sposobów przygotowania ogrodu do prowadzonych upraw, nazw, wymagań oraz zastosowania
poszczególnych kwiatów i ziół. Dzięki tym zajęciom

młodzież ma okazję obcować z naturą, zdobyć wartościową wiedzę na temat ekologii oraz ekosystemu.
Mury świetlicy to dla dzieci miejsce pełne bezpieczeństwa, zrozumienia, wiedzy i akceptacji. Jednak skoro
są wakacje, to warto je czasami opuścić, aby zacieśnić
więzi, sprawdzić się w nowych sytuacjach, czy spróbować nieosiągalnych do tej pory wyzwań. W ostatnim
czasie uczestnicy zajęć w ramach wakacyjnych wojaży
wyruszyli na spotkanie z zabawnymi i lubianymi stworkami, bo na ekranach kin zagościł nowy film z serii „Minionki”. Odbyli wyprawę do gdańskiego ogrodu zoologicznego, aby poznać życie niespotykanych w Polsce
zwierząt. Dla wielu z naszych podopiecznych, to była
pierwsza okazja, aby stanąć oko w oko ze słoniem, żyrafą, wielbłądem, czy pingwinem. Świat egotycznych
zwierząt opisany przez przewodnika nie tylko wszystkich zafascynował, ale również wiele nauczył. Największym jednak powodzeniem cieszył się, zorganizowany
dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Motorowodniacy,
dzień z rybactwem w tle. Dzieci podczas wyprawy do
Rewy i Mechelinek miały okazję na własne oczy zobaczyć przygotowaną przez mieszkańców naszej gminy
replikę Pancernika, odbyć wyprawę łodzią motorowodną do pobliskiej Torpedowi oraz poznać gatunki
ryb łowionych przez okolicznych rybaków. Ten dzień
zaskoczył dzieci nie tylko mocą atrakcji, ale przygotowaną przez Stowarzyszenie słodką niespodzianką
pod postacią waty cukrowej oraz bogatymi upominkami. Za co, nie kryjąc wzruszeń, dziękujemy i wracamy na szlak dalszych przygód, o których postaramy się
wszystkich informować.

KOMUNIKAT – przedłużenie prawa do świadczeń rodzinnych
Przypominamy, że orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
wydane ze względu na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na czas określony, zachowują ważność przez 60 dni od momentu odwołania
ww. stanu lub do dnia wydania nowego orzeczenia.
Nr 8/2022

Wnioskodawca z przyznanym prawem do świadczeń rodzinnych, które są uzależnione od orzeczenia
o niepełnosprawności, ma obowiązek w przypadku
uzyskania nowego orzeczenia, niezwłocznie poinformować o tym organ oraz dostarczyć kopię dokumentu.

15

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

Klub Seniora w Kosakowie
Nasi seniorzy na fali rozwijania regionalnych zainteresowań czynnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy Kosakowo. Słoneczna pogoda oraz okazja do poznania podwodnego
życia Zatoki Puckiej, zachęciła uczestników projektu
pn. „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców
miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym
i ich opiekunów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6: Integracja,
Działanie 6.2: Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2:
Rozwój usług społecznych, do udziału w Ekopikniku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Morska
Baza Szkoleniowa w Mechelinkach. Udział w konkursach, badanie Bałtyku pod mikroskopem, zapoznanie z działalnością
Błękitnego Patrolu, czy prezentacja
sprzętu do prac
podwodnych oraz
warsztaty z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, to tylko część
atrakcji, w których
seniorzy
mogli
wziąć udział.
Kolejny tydzień
i kolejny festyn.
Tym razem uczestnicy projektu zdecydowali się na
udział w Morskim
Festynie „Na fali”

organizowanym przez stowarzyszenie motorowodniaków Nasze Mechelinki oraz Kosakowskie Centrum
Kultury. Atrakcji i tu z pewnością nie brakowało. Festyn rozpoczęła wystrzałowa salwa z pancernika Rewa
M5, następnie naszym seniorom udało się spróbować
sił podczas strzelania do celu z broni laserowej oraz
rejsu motorówką po zatoce (wraz ze zwiedzaniem
Torpedowni). Wspaniały i pełen atrakcji dzień nasi
podopieczni zakończyli ogniskiem z kiełbaskami.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla obywateli
Ukrainy. Pomoc psychologiczna w trudnych chwilach
jest bardzo istotna. Rozmowa ze specjalistą pomaga
odzyskać równowagę i osiągnąć względny spokój.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie,
wychodząc naprzeciw potrzebom obywateli Ukrainy
przebywającym na terenie gminy Kosakowo, uzupełnił ofertę Punktu Pomocy Rodzinie, znajdującego się
w Kosakowie o usługi psychologiczne prowadzone
w języku ukraińskim.
Konsultacje prowadzone są w każdą środę w godzinach 9:00-15:00 po wcześniejszej rezerwacji miejsca.
Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia psychologa?
– otrzymujesz natychmiastowe wsparcie w obciążającej emocjonalnie sytuacji;

Безкоштовна психологічна підтримка громадян
України Психологічна допомога у важкі хвилини
дуже важлива. Розмова з фахівцем допомагає
відновити рівновагу і досягти відносного спокою.
Громадський
Центр
Соціальної
Допомоги
(поль. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
в Косакові, йдучи назустріч громадянам України,
які проживають у гміні Косаково, доповнив
пропозицію Центру Допомоги Сім’ї (поль. Punkt
Pomocy Rodzinie) в Косакові психологічними
послугами, які проводяться українською мовою.
Консультації проводяться щосереди з 9:00 до
15:00 за попереднім записом.
Чому варто скористатися підтримкою психолога?
– Ви отримуєте негайну підтримку в емоційно
напруженій ситуації;
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– w razie potrzeby zostaniesz pokierowany do instytucji, która będzie w stanie rozwiązać zgłaszany
problem;
– dzięki konsultacji uzyskasz wskazówki, jak bezpiecznie wspierać inne osoby w kryzysie.
Jak umówić się na konsultację psychologiczną?
– telefonicznie pod numerami telefonów: 58 620 82
02, 797 098 918, 797 099 394;
– osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Fiołkowa 2b, 81-198 Kosakowo.
Kryzys w związku z wojną w Ukrainie to także kryzys zdrowia psychicznego. Trudne emocje towarzyszące tej sytuacji mogą prowadzić do bezsilności, załamania i dezorganizacji życia.
Jeśli czujesz, że przyda Ci się wsparcie psychologiczne, zachęcamy Cię do skorzystania z oferowanych przez nas bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

– За потреби Вас направлять до установи, яка
зможе вирішити повідомлену проблему;
– Завдяки консультації Ви отримаєте поради, як
безпечно підтримати інших людей у кризовій
ситуації.
Як записатися на психологічну консультацію?
– За телефонами: 58 620 82 02, 797 098 918, 797
099 394;
– Особисто в Громадському Центрі Соціальної
Допомоги , вул. Fiołkowa 2a, 81-198 Kosakovo.
Криза, пов’язана з війною в Україні, – це також
криза психічного здоров’я. Важкі емоції, що
супроводжують цю ситуацію, можуть призвести до
безпорадності, зриву та дезорганізації життя.
Якщо Ви відчуваєте, що Вам знадобиться
психологічна підтримка, радимо Вам скористатися
безкоштовними психологічними консультаціями,
які ми пропонуємо.

SPORT

Obóz letni ULKS Skoczek – Lidzbark

Yacht Club Rewa

Zwieńczeniem licznych sukcesów sportowych zawodników Skoczka (w pierwszej części sezonu lekkoatletycznego) był zorganizowany przez klub obóz
sportowo-integracyjny w Lidzbarku. Termin, tuż po
zakończeniu roku szkolnego skorelowany był ze szkoleniem w ramach Kadry Wojewódzkiej, do której
powołano 8 czołowych zawodników Skoczka (U-16).
Okręgowy system szkolenia przewiduje aż dwa zgrupowania w okresie wakacji letnich i dwa w okresie
jesienno-zimowym. Wymarzonym miejscem do realizacji założonego programu był ośrodek oddalony
zaledwie 200 metrów od pełnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego i jeziora Lidzbarskiego z bogatą
ofertą turystyczną w okresie letnim. Prawie 40 uczestników 9 dniowego obozu do południa skrupulatnie
realizowała zadania szkoleniowe na stadionie, a w godzinach popołudniowych korzystała z uroków plaży,
czystej i ciepłej wody oraz licznych atrakcji regionu.

Wakacje są już w pełni, co oznacza, iż w Yacht Clubie Rewa jest coraz więcej zajęć! W tygodniu realizujemy bezpłatne zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży, bezpłatne zajęcia żeglarskie dla dorosłych
oraz półkolonie! Natomiast w weekendy bardzo często można wziąć udział w regatach (udział jest bezpłatny) lub realizować kurs żeglarski.
Ponadto Yacht Club Rewa włączył się do programu PolSailing - w ramach projektu zapraszamy dzieci
z roczników 2012-2015 do udziału w bezpłatnych zajęciach na jachcie klasy Optimist! Zgłoszenia proszę
wysyłać poprzez stronę internetową: https://www.polsailing.pl/polsailing-program. W razie kontaktu w kontekście uzyskania bardziej szczegółowych informacji:
– informacje dotyczące projektu PolSailing - koordynator projektu Maciej Angielczyk (nr tel.: 607-769976)
– zgłoszenia na bezpłatne
zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz półkolonie – Jędrzej Charłampowicz (nr
tel. 504-620-100)
– zgłoszenia do regat, kursów i innych form doszkalających dla dorosłych Kacper Frąckowiak (nr tel.
695-814-390). Zapraszamy
również do odwiedzenia
naszej strony internetowej
www.ycrewa.pl
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Stowarzyszenie Port Mechelinki na Mistrzostwach Europy
w niemieckim Travemunder
Pod koniec lipca br. załoga reprezentująca Stowarzyszenie Port
Mechelinki weźmie udział w mistrzostwach Europy katamaranów
HC-16. Iga Saj z Mostów i Maksymilian Nadolski (wicemistrzowie polski
2021) z Dębogórza będą reprezentowali polskę w 2 kategoriach wiekowych Open i Youth. Nasza załoga

otrzymała dziką kartę od Europejskiej Federacji klasy Hobie – Cat, dzięki czemu nie będzie musiała przechodzić przez eliminację i od razu
zobaczymy ich w fazie finałowej. Na
starcie zobaczymy zawodników z całej Europy jak również z krajów spoza
starego kontynentu. Skład reprezentacji uzupełni trener Grzegorza Saj.

Rocznik 2013 – Turniej w Malborku

Rocznik 2008

Drużyna rocznika 2013 Sztormu
Kosakowo brała udział w czterodniowym, międzynarodowym turnieju w Malborku – Wolf Malbork
Cup. Oficjalnego otwarcie Turnieju
dokonali: burmistrz Malborka oraz
ambasador turnieju i wielokrotny reprezentant Polski – Tomasz Iwan. Zespół Sztormu rozegrał 10 meczów i zakończył rywalizację w połowie
tabeli (11 drużyn). Samim zawodnicy byli zadowoleni
z otoczki turniejowej, a także z możliwości rozegrania
dużej liczby meczów, w których mieli okazję podnosić swoje umiejętności.

Rocznik 2008/2009 z kolei brał udział w turnieju
Tricargo & Bi Brokers Cup, w którym Sztorm Kosakowo spotkał się w I fazie rozgrywek z zespołami: Bałtyk II Gdynia (0:3), Jaguar Gdańsk (1:1), Lider Dębogórze (2:0) i Bałtyk III Gdynia (0:0). III miejsce w grupie
pozwoliło Sztormowcom na walkę o miejsca V-VIII.
W drabince pucharowej zespół zmierzył się z drużynami: Pomorzanin Gdynia (0:0, k. 3:1) i Bałtyk III Gdynia (0:0, k. 1:2), i zajął ostatecznie VI miejsce.

Pierwszy zespół Sztormu
W nowym sezonie, w walce o powrót do V ligi,
Sztorm Kosakowo mierzył się będzie z 13 zespołami.
Będą to: KP Gdynia (b), Pomorzanin Gdynia, GOSRiT II
Luzino, Barca Bolszewo (b), Błyskawica Reda Rekowo
(s), Zatoka Puck, Stolem II Gniewino, Solar Władysławowo, Start Mrzezino, Celtic Reda, Ogniwo Sopot (s),
MKS II Władysławowo i OKS Rumia Janowo. (Oznaczenia w nawiasach: b – beniaminek, s – spadkowicz
z V ligi). Pierwszy mecz rundy jesiennej Sztorm rozegra na własnym terenie w weekend 20/21 sierpnia br.
ze Startem Mrzezino.

Informacje o naborach

Koniec sezonu w juniorach
Juniorzy Sztormu zakończyli swoje sezony rozgrywkowe. Pod koniec czerwca dopisywała pogoda oraz humory. Roczniki 2012 i 2014 kończyły sezon
wspólnie z Rodzicami – nie zabrakło wspólnej rozgrzewki, miniturnieju i wspólnego zdjęcia.

GKS Sztorm Kosakowo informuje o trwającym
naborze do roczników 2013-2019 oraz do roczników
2008-2012. Treningi odbywają się na naturalnej powierzchni z podziałem na małe grupy. Kontakt: Piotr
Fos, tel. 501-326-119 lub Michał Michalski, tel. 507-625650; nabór uzupełniający do roczników 2008-2009,
zespół seniorów – Bartosz Lewandowski, tel. 667 230
390. Od 2 sierpnia rocznik 2018-2019 zaprasza na gry
i zabawy sportowe oraz zajęcia ogólnorozwojowe
z elementami piłki nożnej.
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FESTYN
STRAŻACKI
pi ąte k 1 9.08.2022 r .
go dz. 16 :00
N A BO I S K U V IS A VIS OS P KOSA K OWO

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z TERENU GMINY KOSAKOWO

10 WRZEŚNIA 2022 ROKU - SOBOTA
REWA, MOSTY, KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI, KAZIMIERZ, MECHELINKI

17 WRZEŚNIA 2022 ROKU - SOBOTA
POGÓRZE, SUCHY DWÓR, DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE

24 WRZEŚNIA 2022 ROKU - SOBOTA
PIERWOSZYNO, KOSAKOWO, DĘBOGÓRZE
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in.: szafy, kanapy, tapczany, fotele,
krzesła, stoły, dywany, armaturę łazienkową, 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 zgłoszenie z domów i mieszkań
przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki". Przyjmowanie zgłoszeń tel. 58 624-66-11.
Obowiązuje zakaz demontażu sprzętów np. bez agregatów lub w częściach nie będą przyjmowane!
Odpady należy wystawić przed posesje do godziny 7:00 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!

W pro gra mi e: po ka z g aśnicz y , pok az rat ow ni ctwa
techn ic zn e go , ś c ia nka w spinacz kow a, dmuch ańc e,
fo o d tru ck' i i m uzy ka na żywo.
F es tyn po p rz edz i o tw ar ci e n o wo w yb ud o wa ne j r em i zy s traż ack iej
Och otn i cz e j Str aż y P o ż ar nej K o sa k o wo o go dzi n ie 14 : 00.
Organizatorzy:

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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Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
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KALENDARZ SIERPNIOWYCH I WRZEŚNIOWYCH
WYDARZEŃ W GMINIE KOSAKOWO
04.08.-06.09.2022

Wystawa prac Bogumiły Burcan

Biblioteka Publiczna
Gminy Kosakowo

06.08.2022

10:00

Regaty XI Mistrzostwa Gminy Kosakowo

Zatoka w Rewie

07.08.2022

18:00

Zabawa taneczna Solo Band Andrzej Dąbrowski

Scena letnia w Mechelinkach

13.08.2022

17:00

Dni Gminy Kosakowo - Wieczór muzyczny

Scena letnia w Mechelinkach

14.08.2022

16:30

Dni Gminy Kosakowo Koncerty przy kosakowskiej górce

Kosakowo (plac przy górce)

15.08.2022

14:00

Dni Gminy Kosakowo - XXV Festyn Kaszubski

Rewa
(plac przy hotelu Skipper)

19.08.2022

16:00

Festyn Strażacki

Boisko w Kosakowie
(vis a vis remizy strażackiej)

20.08.2022

18:00

Koncert artysty Andrea Lattari

Scena letnia w Mechelinkach

20-21.08.2022

10:00

Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych

Zatoka w Mechelinkach

27-28.08.2022 11:00-19:00

Wystawa Wybrzeże 1939 r.

Dom Kaszubski w Dębogórzu

27.08.2022

16:00

Festyn integracyjny

Suchy Dwór (plac zabaw
przy ul. Kochanowskiego)

28.08.2022

18:00

Koncert zespołu Strefa Dźwięku Band

Scena letnia w Mechelinkach

03.09.2022

10:00

Czytanie poezji Mickiewicza
w ramach akcji "Narodowe czytanie”

Biblioteka Publiczna
Gminy Kosakowo

03.09.2022

14:00

Dożynki gminne

Kosakowo (plac przy górce)

03-04.09.2022

10:00

Regaty Puchar Polski w klasie Nautica 450

Zatoka w Rewie

18-19.09.2022

10:00

Regaty XI Memoriał Andrzeja Reymana

Zatoka w Rewie
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