BIULETYN GMINNY

KOSAKOWO

GMINA KOSAKOWO

NR 9/22, Wrzesień 2022 r.

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

DĘBOGÓRZE DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE KAZIMIERZ KOSAKOWO MECHELINKI MOSTY PIERWOSZYNO POGÓRZE REWA SUCHY DWÓR

DOŻYNKI GMINNE
sobota, 3 września 2022 r.

plac przy ul. Żeromskiego w Kosakowie

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

RADA GMINY KOSAKOWO
UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXV NADZWYCZAJNEJ SESJI
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 11 SIERPNIA 2022 ROKU
1. Uchwała nr LXXV/552/2022 Rady Gminy Kosakowo
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego z Gminą Miasto Gdyni.
2. Uchwała nr LXXV/553/2022 Rady Gminy Kosakowo zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kosakowo nr
LXXIV/547/2022 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmiany
Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr LXV/496/2002 z dnia
27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kosakowie i objęcie
nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Kosakowo.
3. Uchwała nr LXXV/554/2022 Rady Gminy Kosakowo
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania aneksu do umowy dot. współdziałania pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia
Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację zadań w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez gminę Kosakowo.

4. Uchwała nr LXXV/555/2022 Rady Gminy Kosakowo
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania aneksu do umowy dot. współdziałania pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia
Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację zadań w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez gminę Kosakowo.
5. Uchwała nr LXXV/556/2022 Rady Gminy Kosakowo
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania aneksu do umowy dot. współdziałania pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia
Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację zadań w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez gminę Kosakowo.
6. Uchwała nr LXXV/557/2022 Rady Gminy Kosakowo
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kosakowo na rok 2022.
7. Uchwała nr LXXV/558/2022 Rady Gminy Kosakowo
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 20222034.

OGŁOSZENIE
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz uchwał Rady Gminy Kosakowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr LXI/445/2021 z dnia 26.10.2021 r. oraz uchwały nr LV/410/2021 z dnia 15.06.2021 r.
Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem wg poniższego wykazu:
Nazwa projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Termin wyłożenia do
publicznego wglądu

Termin dyskusji
publicznej

Termin wnoszenia
uwag / wniosków

terenu przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach,
w rejonie mola i przystani rybackiej

01-26.09.2022 r.

07.09.2022 r.
godz. 14.00

10.10.2022 r.

Centrum administracyjno-usługowego
w Kosakowie (wyłożenie trzecie)

01-26.09.2022 r.

07.09.2022 r.
godz.15.00

10.10.2022 r.

Projekty planów dostępne będą na stronie internetowej bip.kosakowo.pl: w zakładce „MPZP wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”, a także w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258,
w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Referacie ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego (tel. 58 660-43-13). Dyskusje publiczne odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo, przy ul. Żeromskiego 69. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych
do publicznego wglądu można zapoznać się z prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku. Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 40 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektów planów oraz uwagi i wnioski do dokumentacji dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu
w Urzędzie Gminy Kosakowo, w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, formularza
zamieszczonego w BIP UG Kosakowo w nieprzekraczalnych terminach podanych w tabeli powyżej. Wnoszący uwagi
lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Klauzula informacyjna
w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie www.bip.kosakowo.pl.
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Otwarcie nowo wybudowanej remizy OSP Kosakowo

19 sierpnia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo
wybudowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kosakowie.
– O jej budowie mówiło się już od wielu lat,
a pierwsze jej projekty powstały w 2017 r. Z funduszu
inwestycji lokalnych udało się pozyskać środki na inwestycje dla kosakowskiego samorządu. Część z tych
środków przeznaczona została właśnie na budowę
nowej remizy strażackiej OSP w Kosakowie. Rozstrzygnięty w 2020 r. przetarg pozwolił na podpisanie
umowy z wykonawcą i szybkie rozpoczęcie prac budowlanych, które trwały 1,5 roku. Jesteśmy dumni, że
nasza Ochotnicza Straż Pożarna ma od dziś siedzibę
z prawdziwego zdarzenia – mówił wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14:00 od złożenia przez naczelnika OSP Kosakowo wicewojewodzie pomorskiemu meldunku. Orkiestra Dęta Gminy
Kosakowo odegrała hymn państwowy, który został
odśpiewany przez solistów zespołu Kosakowianie i  
zebranych gości. Gdy melodia Mazurka Dąbrowskiego wybrzmiewała, poczet flagowy młodzieży z OSP
Kosakowo wciągnął flagę państwową na maszt przy
figurce św. Floriana znajdującej się na placu przed
budynkiem. Po oddaniu należytych godności wójt
gminy Kosakowo Marcin Majek przywitał przybyłych
gości wśród, których znaleźli się m.in.: wicewojewoda
pomorski Aleksander Jankowski, członek Zarządu Powiatu Puckiego Jerzy Włudzik, Pomorski Komendant
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Piotr Socha, Komendant Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku starszy brygadier
Bartosz Mollin i wielu innych znamienitych osobisto-
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ści. Po powitaniach nadszedł czas okolicznościowych
przemówień, po których nastąpiło przecięcie wstęgi.
Podczas uroczystości nastąpiło również symboliczne
przekazanie klucza do remizy na ręce prezesa OSP
w Kosakowie Krzysztofa Nadolskiego. Ceremonię poświęcenia nowo wybudowanej remizy oraz wspólną
modlitwę poprowadził proboszcz kosakowskiej parafii ks. Jan Grzelak. Ponadto z okazji tej uroczystości wójt gminy Kosakowo Marcin Majek przygotował
okolicznościowe podziękowania dla zaangażowanych
w projekt osób i wręczył im pamiątkowe upominki.
Uroczystość otwarcia remizy była również doskonałą
okazją do wręczenia odznaczeń przyznanych przez
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa Pomorskiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP. Oficjalnego odznaczenia dokonali Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie
Michał Kulig, wicewojewoda pomorski Aleksander
Jankowski oraz Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Piotr Socha. Po odznaczeniach przyszedł czas na gratulacje i podziękowania dla strażaków za ich codzienny trud. Zygmunt
Miszewski na tę okazję przygotował publikację, w której opisał dzieje kosakowskiej straży. Po oficjalnej części uroczystości gości po remizie oprowadził komendant OSP Kosakowo Michał Kulig.
Po uroczystości otwarcia remizy na boisku przy ul.
Chrzanowskiego odbył się festyn strażacki przygotowany przez strażaków i sołectwo Kosakowo. Podczas
wspólnej zabawy odbył się pokaz strażackich umiejętności w tym ratownictwa wysokościowego, gaszenia
pożaru i rozcinania pojazdu. W programie nie zabrakło
atrakcji dla dzieci. Wieczór umiliła muzyka na żywo.
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Dni Gminy Kosakowo 2022 za nami

Na scenie letniej w Mechelinkach wójt gminy
Kosakowo Marcin Majek wraz z dyrektorem Kosakowskiego Centrum Kultury Tomaszem Świerczem
przecięli 13 sierpnia br. wstęgę, inicjując trzydniowe
świętowanie Dni Gminy Kosakowo. Na ręce wójta zostały przekazane „skrzydła kultury” jako symbol przejęcia przez nią najbliższych kilkudziesięciu godzin
w gminie Kosakowo. W sobotnie popołudnie w Mechelinkach odbył się koncert Orkiestry Dętej Gminy
Kosakowo oraz występ Teatru Muzycznego Hals.
W niedzielę 14 sierpnia br. Dni Gminy Kosakowo tradycyjnie przyciągnęły pod kosakowską górkę rzeszę
mieszkańców i turystów oraz wszystkich miłośników
dobrej zabawy i muzyki. W tym roku podczas muzycznego maratonu wystąpił zespół Reymond, Zalia oraz
gwiazda wieczoru – zespół Łzy, na których koncert ze
sceny osobiście zaprosili wójt Marcin Majek oraz zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki. Tegoroczny skład koncertu uzupełnili jeszcze utalentowani
młodzi artyści z sekcji wokalnej Kosakowskiego Centrum Kultury oraz dwie muzyczne niespodzianki –
wokalistki Anna Wolna oraz Klaudia Groth, które swoją pasję i talent rozwijały m.in. w Kosakowie. Do tańca
zebraną publikę porwał instruktor zumby Sławomir
Jamiołkowski i jego zumbowa rodzinka w myśl hasła
„No stres only smile”. Podczas obchodów Dni Gminy
w pobliżu placu koncertowego stworzono specjalne
strefy dla uczestników wydarzenia. Obok występów
na scenie zorganizowana została bezpłatna strefa zabawy dla dzieci, która cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem najmłodszych uczestników imprezy
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przez cały czas jej trwania. Ponadto utworzona została
strefa wystawców, na której swoje wyroby zaprezentowały lokalne firmy oraz gastronomiczna z food truckami. Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła przez
cały dzień, co w wydarzeniach plenerowych stanowi
istotny element dobrej zabawy.
Z kolei poniedziałek 15 sierpnia przyniósł tradycyjny, jubileuszowy XXV Festyn Kaszubski w Rewie na
Szperku, który rozpoczął się przemarszem z Orkiestrą
Dętą Gminy Kosakowo oraz polową mszą św. częściowo odprawioną w języku kaszubskim. Przewodniczył
jej kanclerz archidiecezji gdańskiej Rafał Dettlaff, proboszcz parafii w Pierwoszynie. Homilię wygłosił ks.
Jan Grzelak, proboszcz kosakowskiej parafii. Festyn
pod krzyżem, na placu tuż obok Ogólnopolskiej Alei
Zasłużonych Ludzi Morza otworzyli wójt gminy Kosakowo Marcin Majek wraz ze starostą powiatu puckiego Jarosławem Białkiem i prezes oddziału Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego Danutą Tocke. Na scenie
wystąpiły zespoły: Kaszubski Kwintet Akordeonowy,
Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo, Jantarki, Dębogórskie Kwiatki, Zespół Kosakowianie, Koleczkowianie,
After Party i Szwagry. W trakcie festynu odbył się konkurs na rzut głazem o tytuł Króla Stolema – olbrzyma
z kaszubskich legend.. Zwycięzcą został Karol Gębski,
który rzucił na odległość 11,10 m i otrzymał statuetkę
Stolema oraz certyfikat. Wieczorem odbył się pokaz
ogni. Podczas całego festynu w tym m.in po przez
licytacje były zebrane pieniądze, które trafiły do rodziców 1,5-rocznego Leosia zbierającego środki na
implant do ucha i operację jego rekonstrukcji w USA.
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Wspominamy „Mechelińskie Flądrowanie”

Weekend 30-31 lipca br. stanowczo należał do
Mechelinek. Po emocjonujących sobotnich rywalizacjach o Puchar Polski Strong Man, w niedzielę
przyszedł czas na festiwal przepełniony kaszubskim
folklorem i pysznościami. „Mechelińskie Flądrowanie” to wydarzenie, które powstało dzięki inicjatywie
Stowarzyszenia Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy, a ideą była promocja rybołówstwa oraz regionalnych potraw. 31 lipca br. o godzinie 12:00 organiza-

torzy wydarzenia oraz wójt gminy Kosakowo Marcin
Majek przywitali uczestników festiwalu, zapraszając
do skosztowania specjalnie przygotowanych przez
lokalnych twórców rybnych przysmaków. Podczas
wydarzenia dopisała piękna pogoda i wspaniała atmosfera, a za prowadzenie całej imprezy odpowiadał
Kabaret Pùrtcë. Na scenie wystpili zespół Kosakowianie, Manijoce, z kolei do tańca przy kaszubskim
disco polo zapraszał publiczność zespół Bliza. Pod
wieczór scenę opanował zespół Da Capo al Fine oraz
Sergiej Kriuczkow & Riverboat Quartet. Festiwal był
świetną okazją do skosztowania regionalnych wyrobów w tym m.in. tradycyjnego chleba ze smalcem,
kaszubskiej zupy bańtkowej czy śledzia mancowego
po kaszubsku. Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko z tradycyjną, smażoną flądrą prowadzone przez
mechelińskich rybaków. Pod namiotami nie zabrakło Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o.Dębogórze-Kosakowo, Klubu Seniora w Kosakowie, który
prezentował prace wykonane podczas zajęć, Galerii
Grafija czy Kosakowskiego Centrum Kultury, które
zadbało o kreatywne zabawy dla najmłodszych.

Komendant Komisariatu Policji w Kosakowie z awansem
29 lipca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku odbyły się obchody Święta Policji. Spotkanie było
okazją do wręczenia awansów na
wyższe stopnie. Jeden z nich trafił
do komendant Komisariatu Policji
w Kosakowie.
W policyjnych uroczystościach
uczestniczyli m.in. burmistrzowie
miast oraz wójtowie gmin, w tym
zastępca wójta gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki.
Podczas uroczystości komendant powiatowy Policji w Pucku
nadkom. Beata Nienadowska podziękowała policjantom za poświęcenie i zaangażowanie w służbie.
67 funkcjonariuszy otrzymało
z jej rąk nominacje na wyższe stopnie. Wśród nich znalazła się asp. szt.
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Magdalena Ginda, komendant Komisariatu Policji
w Kosakowie.
Otrzymany awans na wyższy stopień policyjny jest dla mnie cennym
wyróżnieniem i docenieniem przez
przełożonych mojego zaangażowania w służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Daje
niezmierne poczucie satysfakcji i motywacji do dalszego działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kosakowo oraz dalszego
rozwoju zawodowego – mówi asp.
szt. Magdalena Ginda.
Wszystkim osobom awansowanym i nagrodzonym, a szczególnie
naszej komendant, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie i życiu prywatnym.
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Oficjalne otwarcie drogi powiatowej Kazimierz – Dębogórze
8 sierpnia br. odbyło się uroczyste otwarcie drogi
powiatowej przy ul. Kwietniowej w Kazimierzu oraz
fragmentu ul. Pomorskiej w Dębogórzu, które to
w ostatnim czasie przeszły kapitalny remont. Inwestycja została zrealizowana przy współpracy powiatu puckiego i gminy Kosakowo. Jej koszt to ponad
2 mln zł, prace zostały zrealizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Polegały na modernizacji nawierzchni drogi powiatowej o długości 2 186 m, wyremontowano także istnie-

jące zjazdy i chodniki, pojawiły się gruntowe pobocza
oraz oczyszczono i udrożniono istniejące rowy wraz
z przepustami. Roboty budowlane zostały zrealizowane w okresie od 10.05. do 06.07.2022 r. W spotkaniu
wzięli udział Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Marcin Horała, starosta pucki Jarosław Białk, wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, dyrektor zarządu drogowego dla powiatu puckiego i wejherowskiego Robert
Lorbiecki, a także radni oraz przedstawiciele zarządu
powiatu puckiego, radni oraz sołtysi gminy Kosakowo.

Zmiany w programie Czyste Powietrze
Na wymianę starego kotła węglowego oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego beneficjenci mogą otrzymać nawet o 10 000
zł wyższe dofinansowanie. Nowością jest także prefinansowanie, czyli możliwość odebrania pieniędzy
jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Maksymalna
wysokość zaliczki wynosi do 50% kwoty dofinansowania. Nowe rozwiązanie skierowane jest do beneficjentów 2. i 3. części programu Czyste Powietrze i dostępne tylko dla nowych osób składających
wnioski o dofinansowanie. W programie Czyste Powietrze Plus warunkiem wypłaty dofinansowania jest
przesłanie – wraz z wnioskiem o dotację – umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych
prac. Możliwe jest zawarcie do trzech
umów z wykonawcami. Mogą one być
dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co
wnioskodawca ma 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji przypadającej dla danego wykonawcy
wypłacane jest bezpośrednio na jego konto, zgodnie
z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz
warunkami programu.
Beneficjent wybiera wykonawcę na własne ryzyko,
odpowiada też za prawidłową realizację inwestycji.
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Musi również sprawdzić firmę, z którą podpisuje
umowę na wykonanie prac. WFOŚiGW w Gdańsku
zaliczkę przesyła bowiem na konto wykonawcy, a nie
beneficjenta.
Poprzez oświadczenie zawarte we wniosku o dofinansowanie beneficjent potwierdza, że:
– termin realizacji przedsięwzięcia zawarty z każdym wybranym przez niego wykonawcą daje realną możliwość wykonania przedsięwzięcia w terminie zgodnym z programem;
– każdy wybrany przez niego wykonawca, z którym zawarł umowę działa
na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej
od roku albo
– posiada doświadczenie w realizacji
co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów programu.
Spełnienie wymogów odnośnie terminu realizacji
inwestycji, czasu trwania działalności gospodarczej
albo wymaganego doświadczenia wykonawcy musi
być potwierdzone w każdej umowie zawartej z wykonawcą.
Dokumenty należy składać za pośrednictwem
generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW
(GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takieNr 9/2022
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go podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania
i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem
punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni.
Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem uruchomiona zostanie transza
zaliczkowa na konto wykonawcy, lecz nie wcześniej
niż 14 dni przed rozpoczęciem prac (dlatego ważne
jest, aby w umowie z wykonawcą wpisać konkret-

ną datę rozpoczęcia prac). Po zrealizowaniu całego
przedsięwzięcia, właściciel remontowanego domu
jednorodzinnego składa końcowy wniosek o płatność
zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru,
który będzie dokumentował wykonanie całości prac
oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego
przez beneficjenta. Rozpatrzenie wniosku o płatność
wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów przez beneficjenta.

Plan rozbudowy na obszarach Doliny Logistycznej – ankieta
W związku z opracowaniem  
planu rozwoju oraz koncepcji
zagospodarowania
obszarów
Doliny Logistycznej na terenie
gminy Kosakowo wraz ze wstępnym studium wykonalności na
rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. prowadzone jest
badanie społeczne za pomocą anonimowej ankiety. Celem
badania jest zgromadzenie jak
największej liczby opinii osób
prywatnych, przedsiębiorców.
Kody QR z poniższych grafik przekierowują bezpośrednio
do ankiet, które można uzupełnić na telefonie lub dowolnym
urządzeniu posiadającym przeglądarkę internetową z dostępem do sieci internetowej.

Obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej
102 lata temu, w dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na
przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Była to jedna z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii oręża i to ona zdecydowała o zachowaniu przez
Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed
bolszewizmem. Z tej okazji na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r. w całym kraju
obchodzimy Święto Wojska Polskiego. 15 sierpnia
br. w kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku samorządowcy z gminy Kosakowo złożyli wyrazy szacunku wszystkim polskim żołnierzom, a także skierowali
słowa podziękowania za służbę w obronie polskich
granic. Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek wygłosił
okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił,
jak ważna jest rola żołnierzy w obliczu wojny, która
jest prowadzona za naszymi wschodnimi granicami.
Jednocześnie z okazji święta Wojska Polskiego wyraził podziękowania dla wszystkich mundurowych za
Nr 9/2022

pełnioną służbę, a wszystkim samorządowcom i zebranym gościom podziękował za udział w uroczystości. Modlitwę w intencji poległych poprowadził ks.
Jan Grzelak proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie.
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Gmina Kosakowo coraz bliżej włączenia do kolei
Jeden z najważniejszych i newralgicznych projektów komunikacyjnych związany z gminą Kosakowo
wchodzi w kluczową fazę. Mowa o realizacji regularnego połączenia kolejowego prowadzącego do
gminy oraz północnych dzielnic Gdyni, czyli Północnej Kolei Aglomeracyjnej. Został wybrany wariant do
dalszych prac i zakłada on budowę dwutorowej linii
od stacji Gdynia Chylonia do stacji Mosty Zachód oraz rozbudowę
istniejącej linii na odcinku Gdynia
Pogórze – Gdynia Port Oksywie,
łącznie z elektryfikacją wszystkich
odcinków. W ostatnich dniach spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
wyraziła zgodę na realizację wybranego wariantu kolei prowadzącej
do północnych dzielnic Gdyni oraz
gminy Kosakowo. Oznacza to zielone światło dla dalszych prac i działań nad projektem, którego następnym, istotnym  krokiem będzie
pozyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Przypomnijmy, prace nad dokumentacją przygotowawczą rozpoczęły się w 2019
roku, a z końcem 2020 roku ruszyły

konsultacje społeczne związane z wyborem najdogodniejszego wariantu. Tych było sześć, a każdy z nich
został poddany ocenie internautów, którzy w toku
konsultacji mogli zagłosować na konkretną wizję
oraz wyrazić opinię poprzez dedykowaną stronę internetową. Ostatecznie realizacji doczeka się propozycja „W2” jako rekomendowany przebieg kolei, która
ma prowadzić do stacji przy oksywskim porcie oraz w kierunku Pogórza i miejscowości Mosty. Na tym
rozwiązaniu z pewnością skorzysta
tysiące mieszkańców z gminy Kosakowo szczególnie ci z Pogórza, Kosakowa, Pierwoszyna oraz Mostów.
Północna Kolej Aglomeracyjna ma
odciążyć zakorkowaną dziś północ
Gdyni oraz główne drogi gminy Kosakowo, ale ma być też udogodnieniem komunikacyjnym i dojazdowym, które pozwoli mieszkańcom
jak i turystom zrezygnować z aut
i przerzucić się na pociągi. Koszt
inwestycji w planowanym wariancie może wynieść nawet 800 mln zł
i ma być ona finansowana z funduszy europejskich na lata 2021-2027.

Podziękowanie za udział
w wycieczce
W dniach 1-7 lipca br. odbyła się wycieczka „Kraków
i Pieniny w 7 dni”. Propozycja wyjazdu była skierowana do mieszkańców gminy Kosakowo, a w planach był
cały szereg atrakcji: zwiedzanie Częstochowy, Krakowa, Ojcowa, Kazimierza, Wiśnicza, Kopalni Soli w Wieliczce, Czerwonego Klasztoru w Słowacji oraz spływ
Dunajcem. Uczestnikom wycieczki dopisała pogoda,
panowała świetna atmosfera. Wyjazd można zaliczyć
do bardzo udanych, za co radny i jednocześnie organizator wycieczki Antoni Strzelec dziękuje uczestnikom.

Lipcowe jubilatki
21 i 27 lipca br. jubileusz 90-tych urodzin obchodziły dwie mieszkanki Pierwoszyna. W czwartek 21 lipca br. wójt wraz z sołtys Ewą Purską odwiedzili panią
Annę Wojtunik, a we wtorek 27 lipca br. panią Reginę
Bladowską. Obie Panie cieszyły się z kwiatów, upominku i złożonych życzeń, jednocześnie dziękując za
pamięć i odwiedziny. Mimo osiągniętego tak zacnego wieku, jubilatki cieszą się wspaniałym samopoczuciem i pogodnym podejściem do świata, a swoją
energią mogłyby obdarować wiele osób.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Ruszają zapisy do Klubu Małego Czytelnika
Po długiej, wymuszonej przerwie zapraszamy ponownie na zajęcia organizowane w ramach Klubu Małego Czytelnika,
działającego przy Bibliotece Publicznej
Gminy Kosakowo od lutego 2013 r. Przypomnijmy: klub funkcjonuje w systemie
roku szkolnego; spotkania odbywają się
w każdą 2. i 4. sobotę miesiąca; w dwóch
grupach wiekowych: grupa młodsza dla
dzieci w wieku 3-7 lat oraz „Klub Małego
Czytelnika 8+” dedykowany dzieciom, które ukończyły osiem lat. Oferujemy głośne czytanie połączone

z zajęciami plastycznymi i/lub ruchowymi.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 września 2022 r.
Obowiązują zapisy od 1 września br.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc
decyduje kolejność zgłoszeń (osobiście
w siedzibie biblioteki, mailowo: biblioteka@kosakowo.pl, telefonicznie pod nr.: 58
735 46 56 lub 725 204 656). Więcej informacji na temat działalności klubu znajdą Państwo na stronie www.biblioteka.kosakowo.eu
w zakładce „Klub Małego Czytelnika”.

Prelekcja Sebastiana Dragi
19 września br. o godz. 17:00 z okazji 83. rocznicy
zakończenia walk w obronie Kępy Oksywskiej, kiedy
to ponownie nasze ziemie utraciły tak ciężko wywalczoną w 1920 r. wolność, w gminnej bibliotece odbędzie się prelekcja kmdr. rez. Sebastiana Dragi pt.
„W obronie polskiego morza” (pogadanka na temat

„Piórem i pazurem” – nowa
wystawa w gminnej bibliotece
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla zaprasza na wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Piórem i pazurem” Mariusza Zarzyckiego,
który odbędzie się 8 września 2022 r. o godz. 17:00
w budynku biblioteki
przy
ulicy Fiołkowej
2a w Kosakowie. Wystawa
będzie czynna
do 4 października br. w godzinach pracy
instytucji.

walk we wrześniu 1939 r. w rejonie Wybrzeża i Kępy
Oksywskiej). Serdecznie zapraszamy. Dodatkowo,
przez cały wrzesień, w bibliotecznych gablotach będzie można obejrzeć wystawę przygotowaną przez
Sebastiana Dragę zatytułowaną „Wykopki”.

Wieczór
autorski
Edyty
Kurtyki
Kosakowska
książnica serdecznie zaprasza na
spotkanie z poezją Edyty Kurtyki.
Wieczór autorski
mieszkanki naszej
gminy odbędzie
się 23 września br.
o godz. 17:00.

Z radością informujemy, że Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo
im. Augustyna Necla została beneficjentem programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usług
zdalnego dostępu do książek formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1,
Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0 kosakowska Książnica otrzymała 5596 zł.

Nr 9/2022
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STRONA SENIORA

Wycieczka do Łeby
Bohaterami wycieczki do Łeby (11 sierpnia br.) były:
dinozaury, pterozaury, plezjozaury i ichtiozaury, Flinstonsi, nadmorski kurort, który niegdyś zapragnął być
księstwem à la Monaco, Wolfgang Amadeusz Mozart,
kierowca Król Julian i... wszyscy nasi Seniorzy, nader
liczni uczestnicy wyprawy (łącznie 42 osoby). Ogromne podziękowania dla całej ekipy za świetną atmosferę i dobrą zabawę.

Plenerowy wieczór rozrywkowy
Wtorkowy, plenerowy wieczór rozrywkowy w rewskiej siedzibie tradycyjnie upłynął w znakomitej atmosferze (2 sierpnia br.). Muzykę na żywo zapewnili
Jerzy Czuczman, Zdzisław Urla i Tadeusz Sierżęga.
Mistrzostwa Gminy Kosakowo w Mölkky w kat. +55
wygrał Ryszard Fryszkowski, pozostałe miejsce na podium zajęły dwie panie: Zofia Prychoda i Janina Trzebiatowska. Z kolei w Mistrzostwach Rewy w pétanque
bezkonkurencyjna okazała się Aniela Zapaśnik, drugie miejsce przypadło Zdzisławowi Urli, trzecie ex
aequo Aleksandrze Urli i Halinie Brzozowskiej. Szczególne podziękowania za wsparcie imprezy.

Wycieczka rowerowa do Osłonina
W piątek 29 lipca br. nasi dzielni seniorzy – w towarzystwie młodzieży – postanowili podbić plażę w Osłoninie aż od dwóch stron: od strony lądowej rowerowa
husaria, od strony morskiej za sprawą potężnej floty
państwa Anieli i Krzysztofa Zapaśników, znanych do
tej pory głównie z popisów brydżowych i lingwistycznych. Na osłonińskim molo zagraliśmy w jedną z popularnych obecnie gier towarzyskich, w której bezkonkurencyjna okazała się pani Lidia Kaszuba.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ruszył nabór wniosków o dodatek węglowy
Od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy. Wypłaca się go w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wniosek
o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej ten wniosek.
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom
domowym (w rozumieniu: osobom fizycznym samotnie zamieszkującym i gospodarującym – gospodarstwo domowe jednoosobowe albo osobom
fizycznym oraz osobom z nimi spokrewnionym lub
niespokrewnionym pozostającym w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkującym i gospodarującym – gospodarstwo domowe wieloosobowe), dla
których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub
piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co
najmniej 85% węgla kamiennego.
W przypadku dodatku węglowego nie są brane
pod uwagę kryteria dochodowe i przysługuje on również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Gdy
wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej
niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku jest
uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
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Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kosakowie (ul. Fiołkowa 2b) do 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po
dniu 30 listopada 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę
dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy:
– Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie – od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
– Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b – od 17 sierpnia
2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Prosimy o wpisanie w druk wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres
będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku
węglowego. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej we wniosku wnioskodawca będzie miał
możliwość osobistego odebrania informacji o przyznanym dodatku węglowym.
Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosku udzielane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie tel. 58 620
82 02 wew. 2; kom. 510 179 849
Jakie paliwa stałe mogą być wprowadzone do obrotu:
– węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 63 ÷ 200 mm:
kęsy, kostka, kostka I, kostka II),
– węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 25 ÷ 80 mm:
orzech, orzech I, orzech II),
– węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5 ÷ 40 mm: groszek, groszek I, groszek II),
– węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (paliwa
stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: ekogroszek),
– węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierają-

11

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

cych co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów
(kwalifikowane paliwa stałe o wymiarze ziarna 3 ÷
31,5 mm: ekomiał),
– węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierających
co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (miały
o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm: miał I, miał II, miał III),
– węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierają-
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cych co najmniej 85% węgla kamiennego (antracyt),
– paliwa stałe otrzymywanych w procesie przeróbki
termicznej węgla kamiennego,
– paliwa stałe otrzymywanych w procesie przeróbki
termicznej węgla brunatnego.
Wniosek o dodatek węglowy dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie oraz na stronie internetowej gops.kosakowo.com

Nowe możliwości Punktu Konsultacyjnego – Punkt Pomocy Rodzinie
Punk Konsultacyjny to kompleksowa pomoc dla
potrzebujących mieszkańców gminy Kosakowo.
Wsparcia mogą tutaj szukać zarówno dzieci, rodziny
osób uzależnionych, sami uzależnieni, osoby w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, jak również ofiary
przemocy. Punkt Pomocy Rodzinie mieści się w Kosakowie w gabinecie przy ul. Żeromskiego 53 (budynek dawnej poczty).Wsparcie psychologiczne, pomoc prawna oraz instytucjonalna Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu
Interdyscyplinarnego, a od września również wsparcie psychologiczne dla dzieci.
Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego –
dorośli i dzieci, czy pomocy prawnej mogą umówić
wizytę poprzez GOPS Kosakowo: telefonicznie pod
numerem 58 620 82 02 oraz 798 980 338 lub mailowo
pod adresem profilaktyka.gops@kosakowo.pl.
Dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych w Kosakowie odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 10:00-12:00.
Osoby, które mają problem, wątpliwości, czy nurtują je pytania związane z: uzależnieniem (alkohol, narkotyki, uzależniania behawioralne, środki psychoaktywne); przemocą (zjawiskiem, procedurą niebieskiej
karty); procedurą udzielania pomocy; jednostkami
udzielającymi pomoc; możliwościami podjęcia terapii – Komisja udzieli wsparcia.
Kontakt z Komisją możliwy jest również drogą telefoniczną pod numerem tel. 501 607 061, bądź za pomocą poczty elektronicznej komisja@kosakowo.pl.
Zespół Interdyscyplinarny udziela wsparcia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie przy ul. Fiołkowej 2b - osobiście w godzinach
pracy GOPS Kosakowo, pod numerem tel. 58 620 82
02 oraz 690 243 014 lub mailowo pod adresem przemoc.gops@kosakowo.pl.

Świetlica Podwórkowa w Kosakowie – Półkolonie w siodle
Wakacje to okres radości, wypoczynku i wspaniałej
zabawy. To również czas przygód, nowych doświadczeń i znajomości. Takie również były w tym roku wakacje podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kosakowie biorących udział w projekcie
Świetlicy Podwórkowej.
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Podczas cyklicznie organizowanych już zajęć wakacyjnych udało nam się przeprowadzić Półkolonie
w siodle. Zorganizowane we współpracy ze stajnią
Dzikowy Skarb w Pierwoszynie zajęcia obejmowały tygodniowy, intensywny program pełen zarówno
aktywności w siodle jak i równolegle prowadzonych
warsztatów
edukacyjno-wychowawczych. Dzieci uczyły się jeździć konno,
brały udział w przygotowaniach koni do
jazdy, pracach porządkowych w stajni
oraz miały możliwość
poznać życie stadniny od podszewki. Ten
program, to kolejna
wakacyjna
przygoda, która spotkała się
uznaniem
zarówno
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podopiecznych świetlicy, jak i ich rodziców. Te zajęcia, to również dla wielu uczestników jedna z niewielu
możliwości zapoznania się z taką formą aktywności.
Jeździectwo to w Polsce popularne hobby oraz dla
wielu osób życiowa pasja. Jednak, ze względu na łączące się z nim nakłady finansowe nie zawsze aktywność ta pozostaje w zasięgu wszystkich. Prowadząc
zajęcia Świetlicy Podwórkowej staramy się przybliżać
dzieciom również takie pasje, aby mogły spróbować
swoich sił na innym, nieznanym do taj pory polu. Staramy się ukierunkować ich na nowe doświadczenia,

rozbudzić w naszych najmłodszych mieszkańcach
przede wszystkim ciekawość do poznawania tego co
nowe, nie poddawania się przeciwnością losu i możliwość ujrzenia własnej, dobrej przyszłości. Decydując
się na realizację takich zajęć wzięliśmy również pod
uwagę uspokajający wpływ, jaki zarówno na młodszych, jak i starszych ma kontakt z końmi, a także
wpływ aktywności związanej z jeździectwem na zdrowie i poprawę humoru. Jesteśmy przekonani, że Półkolonie w siodle na stałe wpiszą się w repertuar wakacyjnych zajęć Świetlicy Podwórkowej.

Ogród łączy pokolenia
Wspólna pasja, połączone siły, piękna wakacyjna
pogoda i międzypokoleniowa współpraca. Tylko tyle
było potrzebne, aby członkom Klubu Seniora oraz
uczestnikom projektu Świetlica Podwórkowa, udało się wykorzystać znajdujący się przy klubie teren
i wspólnymi siłami zmienić go w miejsce relaksu.
Nowo powstała strefa, to miejsce w którym zarówno młodsi, jak i Ci nieco starsi mogą rozwijać swoje
ogrodnicze pasje. Seniorzy, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę, chętnie dzielą się nią dziećmi, które
nie tylko uczą się, ale również pomagają przy podlewaniu i pieleniu.
Wspólna praca w ogrodzie, w czasach zerwanych
więzi międzypokoleniowych i przy rosnącej grupie
samotnych starszych osób to działanie, którego realizację postanowiliśmy wesprzeć w tym roku. Integracja międzypokoleniowa to w naszym odczuciu jeden
z niezbędnych warunków do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Skoro wszyscy żyjemy
w tej samej gminie, to czemu nie mieliby wspierać
się nawzajem? Kiedyś rodziny były wielopokoleniowe.

Młodzi ludzie uczyli się szacunku do starszych i wspomagania ich. W dzisiejszych czasach te więzi zostały
zerwane, osoby starsze w coraz większym stopniu zaczyna dotykać poczucie osamotnienia, a najmłodsze
pokolenie nie ma skąd czerpać wzorców. Obecnie
młodzież, zamiast iść po radę do babci czy dziadka,
woli szukać odpowiedzi na swoje pytania w Internecie. Co prawda można tam znaleźć informacje na każdy temat, ale w sieci brakuje życiowej mądrości, którą dysponują osoby o o tak bogatym doświadczeniu,
jak nasi seniorzy. Jednak mamy nadzieję, że na tym
projekcie skorzystają nie tylko młode osoby. Starsi
również chętnie uczą się od młodych poruszania się
w nowoczesnym świecie.
Ogród ma aktywizować, integrować i bawić, to
miejsce, które mamy nadzieję, będzie stanowiło spoiwo między seniorami, a młodzieżą. Liczymy, że inicjatywa będzie ewoluować i w przyszłości skupi wokół
wielu z naszych mieszkańców. Tworząc miejsce prawdziwej, międzypokoleniowe współpracy.

Festiwal Mechelińskie Flądrowanie z udziałem Klubu Seniora
O tym, że nasi klubowicze aktywnie biorą udział we
wszystkich gminnych wydarzeniach nie trzeba chyba nikomu przypominać. Ty razem również z pełnym
zaangażowaniem postanowili pokazać się podczas
organizowanego przez Stowarzyszenie Dziedzictwa
Kulturowego Szlakiem Północy Festiwalu „MecheNr 9/2022

lińskie Flądrowanie”. Seniorzy biorący udział w projekcie „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców
miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym
i ich opiekunów” finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne, Poddziałanie
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06.02.02 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przygotowali stoisko,
na którym prezentowali prace własnej produkcji.
Udział w festiwalu to dla seniorów nie tylko stoisko, ale
również wspólna zabawa, integracja oraz możliwość
spróbowania okolicznych, słynnych potraw rybnych.
Seniorzy z Klubu Seniora w Kosakowie mieli również
możliwość wesprzeć organizatorów festynu zostając
sponsorami naszyjnika dla Miss Festiwalu Flądry.
Warto również wspomnieć, że festiwal Mechelińskie Flądrowanie, to nie tylko smaczna i dobra zabawa, ale również edukacja. Podczas zorganizowanej
w tym roku pierwszej edycji festiwalu w Mechelin-

kach udało się przeprowadzić twórcze warsztaty profilaktyczno-edukacyjne. Zajęcia pełne pasji zostały
poprowadzone przez p. Ewę Narloch-Kerszka Ambasadorkę Kultury Pomorza 2021 i właścicielkę Galerii
Grafija. Głównym celem prowadzonych zajęć była
integracja międzykulturowa dzieci i młodzieży przebywających na terenie gminy Kosakowo oraz wsparcie funkcjonowania rodzin poprzez ukazanie nowych,
kreatywnych sposobów na wspólne spędzanie czasu.
Projekt, który spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem został sfinansowany ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na Rok 2022.

SPORT

Puchar Polski Strong Man Mechelinki 2022
W sobotę (30 lipca br.) w Mechelinkach odbyły się zawody Pucharu
Polski Strong Man. O Puchar Polski
najsilniejszego mężczyzny walczyło
ośmiu
zawodników.
Rywalizacja odbywała się w następujących
konkurencjach:
YOK
370 kg + walizki + kegi,
Axel+belka+hantel, nosidło + przeciąganie samochodu, martwy ciąg
na samochodach, załadunek kul. Licznie zgromadzona publiczność
gromkimi
brawami
dopingowała zawodników. Przypomnijmy,
że strong man to jedna
z trudniejszych dyscy-
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plin sportów siłowych, wymagająca
od zawodników niezwykłej siły fizycznej, wytrzymałości, koordynacji ruchowej, zwinności i dynamiki. Wójt gminy
Kosakowo Marcin Majek, dyrektor zarządu
Kosakowo Sport Sp.
z o.o. Dariusz Schwarz
oraz organizator Prezes Siłaczy Pomorza
Marcin Kacnerski przywitali wszystkich zawodników, jak i licznie
zgromadzoną publiczność życząc jednocześnie powodzenia i dobrej zabawy wszystkim
uczestnikom
zawodów. Wydarzeniu towarzyszyły pokaz krav
Nr 9/2022
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magi, pokazy w trójboju siłowym, a także bicie rekordu w martwym ciągu, którego podjął się 73-letni
Jan „Żelazny” Łuka, podnosząc 210 kg bez większych
problemów. To jeden z najwybitniejszych polskich zawodników trójboju siłowego. Jako jedyny w historii tej
dyscypliny zdobył 18 tytułów mistrza Polski z rzędu.
Mimo wieku, występuje z pokazami swojej siły i nigdy
nie przegrał w żadnej ze swoich koronnych konkurencji w żelaznym ciągu i podciąganiu na drążku z obciążeniem. Podczas zawodów zaprezentował się również Marek Jaroniec (mieszkaniec gminy Kosakowo,
laureat nagrody wójta, brązowy medalista Mistrzostw
Świata w Trójboju Siłowym Klasycznym w Szwecji w 2021 roku, a także Mistrzostw Europy na Litwie

w 2022 roku) podnosząc z przysiadu sztangę o wadze
205 kg. Ambasadorem zawodów był Robert Burneika
– znany i lubiany litewski kulturysta, zawodnik MMA,
a także współautor i jednocześnie bohater filmów
zachęcających do trenowania kulturystyki na kanale
YouTube. W roli sędziego głównego wystąpił Krzysztof
Radzikowski, jeden z najlepszych światowych siłaczy.
Wydarzenie prowadził Eligiusz Ligo Grotha.
Klasyfikacja końcowa: 1. Szymon Holesiński, 2. Paweł Piskorz, 3. Marcin Schabowski, 4. Mateusz Wrzesiński, 5. Kamil Łyszkowski, 6. Chris Andrejenko, 7.
Piotr Grzybowski, 8. Karol Kołasz Kołaszewski
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim zawodnikom walki do końca.

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Mixtów Rewa 2022
23 lipca br. na plaży w Rewie rozegrano turniej
Plażowej Piłki Siatkowej Mixtów. Do rywalizacji przystąpiło 9 dwuosobowych drużyn, zarówno z naszej
gminy, Trójmiasta, jak i odległych miejscowości. Drogą losowania drużyny zostały podzielone na 3 grupy,
z których do fazy finałowej awansowały 3 najlepsze
pary. Mecze sędziował sędzia Bolesław Jaszke z Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej
Wydziału Sędziowskiego. Rywalizacja toczyła się na
wysokim poziomie. Większość meczów była bardzo
wyrównana. Po kilkugodzinnej, emocjonującej rywalizacji najlepsza okazała się para z Kielc Kamila i Łukasz Kiniorscy. Drugie miejsce na podium przypadło
Katarzynie Marszewskiej i Tomaszowi Sadowskiemu
z Gdyni. Na trzecim uplasowali się Alicja Zelewska
z Gdyni i Marcin Konopka z Rumi.

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach sportowych z Kosakowo Sport.

Weekend sportowych emocji
Za nami weekend sportowych emocji. Rozpoczęliśmy aktywnie II rundą Mistrzostw Polski Skuterów
Wodnych. Zawody otworzył wójt gminy Kosakowo
Marcin Majek. Rozpoczęły się one przy sprzyjającej
pogodzie, dającej wszystkim zawodnikom równe
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szanse w zmaganiach o zajęcie jak najlepszej pozycji
na podium. Do Mechelinek przybyło 17 zawodników
z Polski m.in. z Łodzi, Ełku, Warszawy, Rybnika i Krakowa. Zmagania odbywały się w różnych klasach,
a rywalizację poprzedziły sesje treningowe startu-
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jących. Na zawodach mogliśmy również zobaczyć
w roli sędziego stażysty Anię Jachimek, członkinię
kadry Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, II wicemistrzynię Świata, mistrzynię
Europy, a także wielokrotną mistrzynię Polski w skuterach wodnych.
Skutery wodne to jedna z dynamicznie rozwijających się dyscyplin sportu motorowodnego, która
znalazła swoich sympatyków na całym świecie, również w Polsce. Po sobotnich niezapomnianych wrażeniach związanych z mistrzostwami przyszedł czas
na kolejną dawkę emocji. W niedzielę na tym samym
akwenie zostały rozegrane amatorskie zawody Taurus Sea – Doo CUP. 2. runda amatorskich wyścigów
skuterów wodnych to zawody dające możliwość

www.kosakowo.pl

udziału w wyścigach skuterów wodnych szerokiemu
gronu posiadaczy patentu sternika motorowodnego.
Zawody rozpoczęły się przy niesprzyjającej zawodnikom pogodzie, opadach deszczu i porywistym wietrze, ale to nie przeszkodziło im w emocjonującej rywalizacji o najwyższy stopień na podium. Na zawody
przybyło 43 zawodników z Polski, których zmagania
mogliśmy podziwiać zarówno z molo, jak i z plaży.
Rywalizacja odbywała się w trzech klasach: młodzież,
kobiety i mężczyźni. Była to nie lada gratka dla poszukujących mocnych wrażeń i sportowej rywalizacji,
a także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności.
Pomimo trudnych warunków zawodnicy wykazali się
hartem ducha i wolą walki. Zawody zakończyły się
rozdaniem atrakcyjnych nagród zwycięzcom.

Pierwszy zespół Sztormu Kosakowo – V liga
Pod koniec lipca Pomorski Związek Piłki Nożnej opublikował zmiany w kalendarzu rozgrywek. W V
lidze Sztorm Kosakowo zastąpił
Akademię Sportową Pomorze, unikając tym samym spadku do A Klasy. W sezonie 2022/2023 kosakowianie
mierzyć się będą z zespołami: Sokół Bożepole Wielkie
(b), GTS Pruszcz Gdański, Osiczanka Osice, GLKS Różyny, Stoczniowiec Gdańsk (b), Bałtyk II Gdynia, Orkan Rumia (s), Cartusia II Kartuzy, Gryf II Wejherowo
(b), GTS Mokry Dwór, GKS Sierakowice, Orzeł Trąbki
Wielkie, KS Chwaszczyno, Zenit Łęczyce, Jaguar II
Gdańsk (b), Gedania II Gdańsk, Orlęta Reda. Początek

sezonu Sztormowcy rozpoczęli niestety od falstartu
– przegrali w inauguracji na wyjeździe 2:3 z Sokołem
Bożepole Wielkie, a tydzień później w Kosakowie 2:4
z GTS Pruszczem Gdańskim.

Informacje o naborach do Sztormu Kosakowo
GKS Sztorm Kosakowo informuje o trwających
naborach do roczników 2013-2019 oraz do roczników
2008-2012. Treningi odbywają się na naturalnej powierzchni z podziałem na małe grupy. Kontakt: Piotr
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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.
Nr 9/2022
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Półkolonie i obóz piłkarski
Na początku sierpnia zakończyły się Sztormowe
półkolonie rocznika 2014 w gminie Kosakowo. Zajęcia obejmowały m.in. warsztaty żywieniowe, wspólne
treningi i sparingi. Na zakończenie spółka Kosakowo
Sport wręczyła uczestnikom drobne upominki. Dziękujemy osobom i instytucjom, które swoją postawą
pomogły w organizacji półkolonii.
W sierpniu ponad 70 młodzieżowców Sztormu Kosakowo w ramach przygotowań do nowego sezonu
ligowego przebywała na obozie piłkarskim w Starogardzie Gdańskim.

Pracowite wakacje w Yacht Clubie Rewa
W trakcie wakacji w naszym klubie żeglowało kilkaset dzieci i młodzieży, często stawiając pierwsze
żeglarskie kroki. Nasze bezpłatne
zajęcia cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, które przeszło nasze
oczekiwania. Pomimo tego staraliśmy się, aby jak największa grupa dzieci i młodzieży
mogła chociaż raz pożeglować. Ponadto w Klubie
organizowaliśmy również wydarzenia integracyjne
w postaci ognisk połączonych z żeglowaniem dla
społeczności gminnej. Te wydarzenia również okazały się strzałem w dziesiątkę. Warto nadmienić
uczestnictwo Yacht Clubu Rewa w ogólnopolskim
programie edukacji żeglarskiej PGE PolSailing – byliśmy jednym z trzech ośrodków w całym województwie, gdzie odbywały się takie zajęcia (obok Gdańska
i Chojnic). Kolejnym stałym punktem naszej działalności są ogólnopolskie i międzynarodowe regaty, takie jak np. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
klasy Vaurien, czy Puchar Polski w klasie Finn, która
jeszcze do zeszłego roku była klasą olimpijską. Najwyższy poziom organizacyjny sprawił, iż jak zwykle
do małej Rewy przyjechało więcej Finnów niż na jakiekolwiek inne regaty ogólnopolskie – frekwencja
podczas rewskich regat znacznie przekroczyła tą np.
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z Gdynia Sailing Days. Co dalej? Nie zatrzymujemy
się! We wrześniu odbędą się regaty Pucharu Polski
w klasie Nautica 450 oraz XI Memoriał Andrzeja Reymana – jednego z najbardziej zasłużonych ludzi dla
żeglarstwa pomorskiego. W dalszym ciągu organizujemy kursy motorowodne, które odbędą się zarówno
we wrześniu (z egzaminem pod koniec miesiąca), jak
i w październiku. Ponadto będziemy kontynuować
realizację programu Pomorskie Żagle Wiedzy. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kursów, szkoleń
i regat proszę kontaktować się z Kacprem Frąckowiakiem nr tel. 695-814-390. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.ycrewa.pl
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Nowe łodzie żeglarskie w gminie Kosakowo
22 sierpnia br. z dwoma działającymi na terenie
gminy stowarzyszeniami wójt gminy Kosakowo Marcin Majek podpisał umowy użyczenia 8 łodzi żaglowych na cele edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży
z gminy Kosakowo. 5 z nich trafiło do Yacht Clubu
Rewa, 3 do Stowarzyszenia Port Mechelinki. Zostały one zakupione w ramach projektu pn.: „Rozwój
oferty turystyki w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki

Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo
– przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 na podstawie przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze
Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. – Mam nadzieję,
że 8 przekazanych dzisiaj do użytkowania dla Stowarzyszenia port Mechelinki oraz dla Yacht Clubu Rewa
łódek będzie służyć zarówno w celach szkoleniowych,
edukacyjnych, turystycznych oraz rekreacyjnych
i będzie jednocześnie promować sporty żeglarskie
wśród mieszkańców gminy Kosakowo, a także dla
turystów przyjeżdżających odwiedzić nasze miejscowości – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.
Przekazane dziś łódki to jeden z elementów projektu realizowanego od końca 2017 r., w ramach którego wykonano już i oddano do użytku zespół budynków bosmanatu w Rewie. Do zrealizowania pozostało
znajdujące się w fazie projektowania przedłużenie
pomostu w Rewie do ok. 100 m, co zwiększy liczbę
miejsc cumowniczych w gminie.

Podsumowanie projektu Szkoły Podstawowej w Mostach Erasmus +
W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa
w Mostach została liderem projektu: „Ja – aktywny
i odpowiedzialny turysta teraz, mądry i zaradny gospodarz swojego regionu w przyszłości”. Do projektu przystąpiły szkoły z Łotwy, Rumunii, Grecji i Turcji.
Projekt zaplanowany był na dwa lata, ale ze względu
na pandemię został wydłużony o rok i dzięki temu
udało się zrealizować wszystkie założenia projektu.
W dniach 22- 26 sierpnia br. w gminie Kosakowo gościliśmy przedstawicieli wszystkich uczestników projektu. We wtorek, 23 sierpnia br. w Kosakowskim Cen-
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trum Kultury odbyło się podsumowanie trzyletniego
projektu: „Ja – aktywny i odpowiedzialny turysta teraz,
mądry i zaradny gospodarz swojego regionu w przyszłości”. W obecności włodarzy gminy i zaproszonych gości wszyscy partnerzy projektu spotkali się,
aby przedstawić swój kraj i szkołę oraz podzielić się
efektami wykonanej pracy. W programie znalazły się
wystąpienia uczniów z partnerskich szkół oraz część
artystyczna przygotowana przez zespół Jantarki oraz
absolwentkę Zespołu Szkół w Mostach. Zastępca wójta gminy Kosakowo podziękował wszystkim uczestnikom oraz realizatorom projektu upominkami, życząc
wszystkim owocnej współpracy i zapału do nowych
wyzwań w przyszłości. Dyrektor SP w Mostach Anna
Szymborska podziękowała koordynatorowi projektu
Hannie Kamińskiej, nauczycielowi języka angielskiego oraz wszystkim zaangażowanym pedagogom,
pracownikom administracji i obsługi z Zespołu Szkół
w Mostach, uczniom i rodzicom goszczącym w swoich domach uczestników projektu, Danucie Tocke
i Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskiemu o. Dębogórze – Kosakowo, dyrektorowi i pracownikom KCK oraz
wójtom gminy za pomoc i wsparcie przez cały czas
trwania projektu.
Nr 9/2022
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Podsumowanie praktycznych zajęć żeglarskich
Po zakończonych zajęciach
pozalekcyjnych
prowadzonych
metodą
projektu tj. „Warsztatów
morskich – ile zawdzięczamy morzu” oraz „Kółka
żeglarskiego wraz z formą
warsztatową”
przyszedł
czas na praktyczne zajęcia żeglarskie na morzu. Ćwiczenia na wodzie odbyły według wcześniej przygotowanego harmonogramu. Zajęcia te prowadził Yacht
Club Rewa, który już od wielu lat propaguje wśród
dzieci, młodzieży, a także dorosłych tradycje, dobre
praktyki morskie i wodniackie. Młodzi adepci uczą się
o dobrych dla ochrony środowiska nawykach, w tym
zasad bezpiecznego i ekologicznego korzystania z zasobów morskich. Uczniowie przyjemnie spędzali czas
na morzu oraz w formie zabaw nabyli nowe umiejętności żeglarskie m.in.: praktyczne planowanie rejsu
i jego omówienie, obserwacje pogody oraz zastosowanie odpowiednich umiejętności do bezpieczne-

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;

go powrotu na ląd, współpracy z innymi uczestnikami podczas wspólnych rejsów. Szkoły biorące udział
w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo
Gminy Kosakowo” rozpoczęły zajęcia 19 maja i zakończyły 23 czerwca br. Na morze z Yacht Club Rewa wracamy od września. Ahoj!

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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Edukacja ekologiczna
w nowym roku szkolnym 2022/2023
Zapraszamy wszystkie szkoły i przedszkola z terenu gminy Kosakowo do współpracy
w zakresie edukacji ekologicznej. Bogate, bo ponad 30 - letnie doświadczenie mobilizuje do
działania na rzecz poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy i które warunkuje nasze
samopoczucie oraz zdrowie. Działalność człowieka wpływa na zmiany w każdym elemencie
naszego środowiska. Nadmierne eksploatowanie zasobów naturalnych, zanieczyszczenie
gleby, wód i powietrza niszczą przyrodę doprowadzając do zmiany klimatu, a także utraty
bioróżnorodności.

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas”.
Te słowa wypowiedział słynny polski geograf Florian Pit. Powinny one skłonić nas
do zastanowienia się, co możemy robić, aby bardziej pomóc naszej planecie.

Głównym tematem tegorocznej oferty edukacyjnej jest ochrona powietrza. Okazją do
działań jest projekt „Lider Lokalnej Ekologii”, w którym dzieci/uczniowie będą mieli za
zadanie pokazać dobre praktyki dbania o powietrze. Skupimy się także na temacie
oszczędzania wody w konkursie plastycznym oraz zapobiegania powstawania odpadów
w konkursie fotograficznym. Oczywiście nie zabraknie także konkursu zbierania
nakrętek, baterii czy elektroodpadów. Zachęcamy także szkoły do brania udziału
w terenowych warsztatach ekologicznych na obiektach komunalnych dot. gospodarki
odpadami, ciepłownictwa miejskiego czy produkcji wody.
Wszystkie informacje dla szkół i przedszkoli znajdują się na stronie www.kzg.pl
w zakładce EDUKACJA.
Wierzymy, że realizując działania ekologiczne z tegorocznej oferty edukacyjnej razem
będziemy poprawiać stan środowiska i wspólnie zadbamy o przyszłość naszej planety!

W razie pytań związanych z ofertą edukacji ekologicznej zapraszamy do
kontaktu z Działem Ochrony Środowiska – dos@kzg.pl, 58 624 45 99 wew.
39, natomiast w sprawach dotyczących zbiórki baterii z Działem
Gospodarki Odpadami – dgo@kzg.pl, 58 624 45 99 wew. 37.

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!

MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”
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