
BIULETYN GMINNY

KOSAKOWO
RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO
DĘBOGÓRZE   DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE   KAZIMIERZ   KOSAKOWO   MECHELINKI   MOSTY   PIERWOSZYNO   POGÓRZE   REWA   SUCHY DWÓR

GMINA KOSAKOWO

NR 11/22, Listopad 2022 r.



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 11/20222

1. Uchwała  nr  LXXIX/571/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieru-
chomości - działki nr 48/5 obręb Dębogórze, gmina Ko-
sakowo.
2. Uchwała  nr  LXXIX/572/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpa-
dów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomo-
ści opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Uchwała  nr  LXXIX/573/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie  odpadami  komunalnymi,  ustalenia  wysokości 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieru-
chomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi  kompostującymi  bioodpady  stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
4. Uchwała  nr  LXXIX/574/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi składanej przez wła-
ściciela nieruchomości zamieszkałych.
5. Uchwała  nr  LXXIX/575/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  określenia  tygodniowego  obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjali-
stów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicz-
nych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kosakowo.
6. Uchwała  nr  LXXIX/576/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022.
7. Uchwała  nr  LXXIX/577/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wielolet-
niej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-
2034.
8. Uchwała  nr  LXXIX/577/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  rozpatrzenia wniosku  o  przyznanie  środków 
z funduszu sołeckiego na rok 2023.
9. Uchwała  nr  LXXIX/577/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  rozpatrzenia wniosku  o  przyznanie  środków 
z funduszu sołeckiego na rok 2023.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXIX NADZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

1. Uchwała nr LXXVIII/570/2022 Rady Gminy Kosakowo w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 26 WRZEŚNIA 2022 ROKU

RADA GMINY KOSAKOWO

Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz uchwały nr XXXVII/16/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 09.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Ekologicznej Mariny zlokalizowanej w obrębie Rewa i Mosty w gminie Kosakowo – etap I wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko oraz uzasadnieniem. Projekt planu udostępniony będzie w dniach 03-30.11.2022 r. na stronie 
internetowej www.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). Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 28.11.2022 r. o godz. 15.00 w Kosakowskim Centrum Kultury w Pier-
woszynie przy ul. Kaszubskiej 11. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
03.10.2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku  i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego 
wglądu można zapoznać się z prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływa-
nia na środowisko, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi dotyczące projektu planu 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. Że-
romskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo, w postaci elektronicznej opatrzo-
nej 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 www.bip.kosakowo.pl/
referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego, w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2022 r. Wnoszący 
uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
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18 października br. odbyła się uroczystość 
wmurowania kamienia węgielnego pod budo-
wę przedszkola w Pogórzu. Gmina Kosakowo bar-
dzo dynamicznie się rozwija. Stały napływ nowych 
mieszkańców, a  w  szczególności młodych rodzin 
z dziećmi sprawia, że zapotrzebowanie na miejsca 
w  placówkach oświatowych – w  szkołach i  przed-
szkolach jest coraz większe.
Budowa  przedszkola  to  ważna  i  wyczekiwana 

w gminie Kosakowo inwestycja. W nowoczesnej pla-
cówce  z  8  oddziałami  w  roku  szkolnym  2024/2025 
miejsce znajdzie blisko 200 dzieci. Warto podkreślić, 
że przedszkole w Pogórzu to nie jedyna tego typu in-
westycja aktualnie  realizowana w gminie Kosakowo 
– w lutym br. rozpoczęła się również budowa publicz-
nego przedszkola w Mostach, które będzie do dyspo-
zycji najmłodszych już od jesieni 2023 roku.

– W opublikowanych przez GUS rankingach gmi-
na  Kosakowo w  skali  całego  kraju ma  drugi  co  do 
wielkości przyrost  liczby mieszkańców. Dookoła wi-
dzimy nowe budownictwo,  które  zamieszkują mło-
de rodziny z małymi dziećmi. To świadczy o tym, jak 
ważna jest ta inwestycja. Wierzymy, że budowa tego 
przedszkola w Pogórzu jak i placówki w Mostach na 
dłuższy  czas  zaspokoi  potrzeby  gminy  Kosakowo 
w  zakresie  zabezpieczenia  dzieciom miejsc  do  na-
uki wczesnoszkolnej – mówił wójt gminy Kosakowo, 
Marcin Majek. 
Na uroczystości  pojawili  się  lokalni  samorządow-

cy  oraz  licznie  przybyli  przedstawiciele  oświaty.  Po 
okolicznościowych  przemówieniach  wójta,  doradcy 
wojewody pomorskiego, starosty puckiego oraz wizy-
tatora gdańskiego kuratorium nastąpiło podpisanie 
aktu erekcyjnego upamiętniającego to wydarzenie.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przedszkola w Pogórzu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Kosakowo stosownie do przepisów art. 11 p.7 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz na podstawie uchwały nr XLII/285/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29.10.2020 r.

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kosakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Projekt studium będzie wyłożony w dniach 15.11.-15.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 
pokój nr 258, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Referacie ds. Planowa-
nia i Zagospodarowania Przestrzennego (58 660-43-13), a także dostępny na stronie internetowej: www.bip.kosakowo.pl. 
Dyskusja publiczna odbędzie się 05.12.2022 r. o godzinie 15.00 w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie, 
ul. Kaszubska 11. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu in-
formacji 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 projektu studium do publicznego wglądu można zapoznać się z prognozami oddzia-
ływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zgodnie z art. 8 c i 11 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowi-
sku 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 
projektu studium 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 Kosa-
kowo, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo, w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: planowanie@kosako-
wo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej, za pomocą formularza zamieszczonego w BIP UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do 10.01.2023 r. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszka-
nia albo siedziby.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie www.bip.kosakowo.pl
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15 października br. w  siedzibie Kosakowskiego 
Centrum Kultury odbył się Gminny Dzień Seniora. 
Wspaniała atmosfera, po brzegi wypełniona sala 
widowiskowa, a na scenie zespół Manijoce na cze-
le ze swoim liderem Rafałem Potrykusem. To i wie-
le innych atrakcji zostało przygotowanych z okazji 
tego wyjątkowego wieczoru.
Wszystkim seniorom w dzień ich święta wójt gmi-

ny Kosakowo Marcin Majek złożył ze sceny życzenia 
oraz pierwszym tańcem oficjalnie rozpoczął to szcze-
gólne  wydarzenie.  Wśród  muzycznych  niespodzia-
nek przeplatanych konkursami z nagrodami uczest-
nicy mogli skorzystać m.in. z możliwości otrzymania 
portretu w formie zabawnej karykatury, zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie z wykorzystaniem fotobudki jak 
i  przyjść  do  kawiarenki,  gdzie  czekał  na wszystkich 
słodki poczęstunek oraz gorąca kawa  i herbata. Po-
śród wielu konkursów z nagrodami specjalnie przy-

4 października br. zastępca wójta gminy Kosa-
kowo Marcin Kopitzki, dyrektorzy i wyróżnieni pra-
cownicy gminnych placówek oświatowych uczest-
niczyli w spotkaniu podsumowującym miniony rok 
szkolny 2021/2022.  Jednym z  elementów  spotkania 
było  wręczenie  Nagród Wójta  Gminy  Kosakowo  za 
szczególną  działalność w  zakresie  oświaty  oraz wy-
różnienie nauczycieli, którzy w ostatnim czasie zostali 
uhonorowani Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
Corocznie  spotkanie  połączone  jest  z  obchodami 
Dnia  Edukacji  Narodowej,  najważniejszego  święta 
edukacji.  Nagrody  Wójta  Gminy  Kosakowo  to  wy-
różnienie  pracowników  oświaty,  którzy  wykazali  się 

gotowanych na tę okazję, można było wygrać także 
vouchery  ufundowane  przez  Poradnię  Dietetyczną 
Mango Papaja Klaudia Pieniążek oraz Studio Urody 
Makadamia Magdalena  Koziołek  z  Kosakowa.  Całe-
mu wydarzeniu towarzyszył fragment wystawy „Doj-
rzałe  Piękno”  autorstwa  Sławomiry  Tomaszewskiej, 
na której seniorzy mogli podziwiać swoje portrety. Na 
zakończenie tanecznego wieczorku zgodnie z trady-
cją został wybrany Król i Królowa Balu.
Na  terenie  gminy  Kosakowo  prężnie  działają 

dwa  kluby  seniorów  zrzeszające  dojrzałych miesz-
kańców gminy. Jeden mieszczący się w Rewie pro-
wadzony  przez  koordynatora  Karola  Dettlaffa  oraz 
w Kosakowie kierowany przez Annę Mielnicką przy 
wsparciu  wspaniałych  animatorów  pełnych  pasji 
i zaangażowania. Bardzo dziękujemy wszystkim se-
niorom, którzy tak licznie przyjęli zaproszenie na tę 
uroczystość.

szczególnym  zaangażowaniem  w  minionym  roku 
szkolnym.  Nauczycieli  do  tej  nagrody  typowali  dy-
rektorzy  placówek.  Wójt  gminy  Kosakowo  przyznał 
tę  nagrodę  następującym  nauczycielom:  Sabinie 
Pienczke, Maciejowi Angielczykowi z ZSP w Dębogó-
rzu, Sylwii Jędrzejczyk z SP w Kosakowie, Magdalenie 
Miszewskiej  i Joannie Szerszeniewskiej z ZSP w Mo-
stach  oraz  Dorocie  Mazurkiewicz  z  SP  w  Pogórzu. 
Dyplom wraz z upominkiem wręczył zastępca wójta 
gminy  Kosakowo Marcin  Kopitzki,  który  również  na 
ręce dyrektorów szkół gminnych placówek oświato-
wych złożył podziękowanie wszystkim pracownikom 
oświaty za trud włożony w wychowanie  i nauczanie 

Dzień seniora w gminie Kosakowo

Gmina Kosakowo świętowała Dzień Edukacji Narodowej

Włożony  do  tuby  dokument  został  wmurowany 
w  posadzkę  parteru  przy  głównym  wejściu  do  bu-
dynku  przedszkola.  Podpisania  aktu,  a  następnie 
symbolicznego wmurowania dokonali:  doradca wo-
jewody pomorskiego Ireneusz Szweda, starosta puc-
ki Jarosław Białk, wójt gminy Kosakowo Marcin Ma-
jek, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej 
Śliwiński,  sołtys wsi  Pogórze Adam Pałasz,  dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Pogórzu Rafał Juszczyk, pre-

zes  firmy  Marbud  Sp.  z  o.o.  Ryszard  Marcinkiewicz 
oraz proboszcz parafii pw. św. Pawła Apostoła w Gdy-
ni ks. prałat Stefan Pasternak, który dokonał również 
poświęcenia placu budowy.
Placówka ma być gotowa na początku 2024 roku, 

a jej koszt to niespełna 22 mln zł, z czego ponad poło-
wę stanowi dofinansowanie pozyskane przez gminę 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.
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20 października br. odbyło się spotkanie infor-
macyjne z mieszkańcami gminy w sprawie budowy 
nowego układu drogowego Kosakowo-Pierwoszyno
-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie. 
Jego  celem było  przedstawienie  nowych  rozwiązań 
komunikacyjnych  znacząco  usprawniających  poru-
szanie się po gminie. Prace nad projektem rozpoczę-
ły się już wiele lat temu. Zaprezentowane opracowa-
nie to wywodzący się z wielu koncepcji, również tych 
zawartych w planie budowy obwodnicy Pierwoszyna, 
projekt.
Dynamiczny  rozwój gminy oraz  znaczny przyrost 

liczby  mieszkańców  rodzi  nowe  zapotrzebowania. 
Odczuwany  coraz  większy  ruch  samochodowy  po-
woduje  uciążliwe  dla mieszkańców  zatory  komuni-
kacyjne  w  szczytowych  godzinach  przy  głównych 
węzłach  komunikacyjnych  gminy.  Planowany  nowy 
układ drogowy ma za zadanie je odciążyć i przenieść 
ruch samochodowy, zwłaszcza tranzytowy na zupeł-
nie nową trasę łączącą trzy miejscowości: Kosakowo, 
Pierwoszyno i Mosty.
–  Rozsądnym  jest  kierowanie  się w  pracach  nad 

ruchem  komunikacyjnym w  gminie  Kosakowo my-
śleniem strategicznym, a przede wszystkim perspek-
tywicznym. Ze względu na tak znaczący wzrost liczby 
mieszkańców  musimy  dziś  myśleć  przyszłościowo. 
Dotychczas uchwalone plany przestrzenne pozwala-
ją na zabudowania w gminie, które mogą przyczynić 
się do jeszcze większego przyrostu ludności sięgają-

cego nawet do 50 tys. mieszkańców. Zależy nam na 
tym, aby  infrastruktura drogowa była projektowana 
z  uwzględnieniem  powyższych  aspektów  –  mówił 
wójt gminy Kosakowo.
Projekt zakłada budowę nowej drogi wzdłuż ogro-

dzenia kosakowskiego  lotniska oraz budowę dwóch 
kluczowych  rond  turbinowych  na  trasie  Kosakowo
-Pierwoszyno,  aż  do  połączenia  z  ulicą  Rumską  (od 
strony zachodniej Pierwoszyna) i ulicą Zieloną w Mo-
stach.  Założenie projektu uwzględnia projektowaną 
kolej  PKP,  która  będzie  biegła  tuż  przy  planowanej 
nowej trasie. Celem projektu jest rozładowanie ruchu 
tranzytowego przez nową trasą biegnącą zachodnią 
częścią  Pierwoszyna.  Projekt  zakłada  również  przy-
szłą rozbudowę dotychczasowej ulicy Derdowskiego 
na  jezdnię  dwupasmową w  obu  kierunkach  ruchu. 
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artyku-
łu na gminakosakowo.pl

Spotkanie informacyjne ws. budowy nowego układu drogowego

młodego pokolenia. Wszyscy nagrodzeni nauczyciele 
otrzymali również gratyfikację finansową.
Spotkanie było okazją do wyróżnienia również na-

uczycieli,  którzy  w  ostatnim  czasie  otrzymali  Medal 
Komisji Edukacji Narodowej nadawany przez ministra 
za  szczególne  zasługi  dla  oświaty  i wychowania  na-
uczycielom  oraz  osobom  niewykonującym  tego  za-
wodu. Na wniosek dyrektorów szkół kierowany do mi-
nistra właściwego do spraw oświaty nagrodę zwaną 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Han-
na Pacyńska z ZSP w Dębogórzu, Agnieszka Labudda 
z ZSP w Mostach, Dorota Nikelska, Beata Wierzbicka, 
Justyna  Krytenko,  Maria  Hinca,  Marek  Kułakowski 
oraz Wojciech Niemkiewicz z SP w Pogórzu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału 
w dyskusjach publicznych odbywających się w Ko-
sakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie przy ul. 
Kaszubskiej  11.  Dyskusja  dot.  projektu miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  Ekolo-
gicznej Mariny zlokalizowanej w obrębie Rewa i Mo-

sty w gminie Kosakowo – etap I odbędzie się w dniu 
28.11.2022 r. o godz. 15.00. 
Dyskusja  dot.  projektu  studium  uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny  Kosakowo  odbędzie  się  05.12.2022  r.  o  godzinie 
15.00.

Dyskusje publiczne
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Przed nami 16. edycja Biegu Niepodległości na 
dystansie 10 km.  Zapraszamy wszystkie  zaintereso-
wane osoby do wzięcia udziału w  tym wyjątkowym 
wydarzeniu odbywającym się na terenie lotniska Ko-
sakowo. Poprzednie edycje cieszyły  się dużym zain-
teresowaniem zarówno ze strony uczestników biegu, 
jak  i  kibiców,  którzy  dopingowali  biegaczy.  W  104. 

rocznicę  odzyskania  przez  Polskę  Niepodległości 
sympatycy  biegu  będą mogli  uczcić  w  ten  sposób 
to wyjątkowe  święto. Bieg  rozpocznie  się punktual-
nie o godz. 12.00, by dać szansę uczestniczenia także 
tym, którzy startują w godzinach porannych w Biegu 
Niepodległości w Gdyni. Tym samym będą oni mieli 
okazję do startu w dwóch dziesiątkach.

Trwają zapisy na XVI Bieg Niepodległości

W  związku  z  licznymi  pytaniami  mieszkańców 
gminy  Kosakowo  dotyczącymi  firm  oferujących  in-
stalacje  fotowoltaiczne  informujemy,  że Urząd Gmi-
ny Kosakowo nie nawiązał współpracy z żadną z ta-
kich firm,  ani  też nie  rekomendujemy konkretnego 
przedsiębiorstwa oferującego montaż paneli, kotłów 
czy też dostawy opału. Zwracamy również uwagę, że 

nieprawdziwe są  informacje o rzekomych karach za 
brak wykonania instalacji do końca roku 2022. Apelu-
jemy o czujność, dokładne sprawdzenie przedstawia-
nych ofert prywatnych przedsiębiorstw oraz wnikliwą 
analizę dokumentów przed ich podpisaniem, aby nie 
stać się ofiarą oszustwa.

Wójt  gminy  Kosakowo  Marcin  Majek  zaprasza  na 
kontynuację  spotkań  z  mieszkańcami  Pogórza  doty-
czących rozbudowy dróg w rejonie tzw. starego Pogó-

rza. Szczegóły projektu zostaną przedstawione i omó-
wione ze wszystkimi zainteresowanymi 23 listopada br. 
o godz. 18 w świetlicy w Szkole Podstawowej w Pogórzu.

Spotkanie wójta z mieszkańcami

Apelujemy o czujność

Od 1 stycznia 2023 roku podstawowa stawka za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
będzie wynosiła 11 zł za m³ zużytej wody w gospo-
darstwie domowym. Podwyżka z obecnej kwoty 9,50 
zł  jest  wynikową  jedynej  złożonej  w  przetargu  na 
usługi odbioru odpadów komunalnych oferty przed-
siębiorstwa PUK Rumia,  która  jest  aż o  30% wyższa 
w stosunku do tej obowiązującej do końca bieżącego 
roku.  Mieszkańcy  gminy  Kosakowo  poczują  jednak 
jedynie nieco ponad 15-procentowy wzrost ceny. Róż-
nicę w  podwyżce  planuje  pokryć  gmina,  by wobec 

szalejących  podwyżek  nie  nadwyrężać  dodatkowo 
portfeli  mieszkańców,  zabezpieczając  w  przyszło-
rocznym budżecie odpowiedniej wysokości środki na 
obsługę  systemu  gospodarki  odpadami.  Do  końca 
2022  r. gminę Kosakowo obsługuje  spółka PUK Ru-
mia wyłoniona w przetargu w  2020  r.  Już dziś wie-
my,  że  współpraca  ta  przez  okres  kolejnych  trzech 
lat  będzie  kontynuowana.  Oferta  PUK  Rumia  była 
jedyną ofertą  złożoną w przetargu na usługi odbio-
ru odpadów komunalnych. Zmianie nie ulegnie ope-
rator oraz  sposób naliczania opłat,  który opierać  się 
będzie nadal na kalkulacji  iloczynu m³ zużytej wody 
i nowej stawki za każdy jej m³. Głównymi czynnikami 
wpływającymi na wzrost kosztów odbioru i zagospo-
darowania odpadów komunalnych  jest m.in. wzrost 
minimalnego  wynagrodzenia,  skokowy  wzrost  cen 
paliw  oraz  brak  rynków  zbytu  dla  surowców  wtór-
nych.  Przede wszystkim  jednak najwięcej  zależy  od 
potencjalnego wzrostu cen za przyjęcie odpadów do 
zagospodarowania w Eko Dolinie.

Nowe stawki za odbiór odpadów od stycznia 2023 r.
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PUK PEKO informuje o  kontrolach sieci kanali-
zacyjnej pod kątem nielegalnego podłączenia wód 
opadowych.  Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  07.06.2001  r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu  ścieków  zabrania  się  wprowadzania 
wód  opadowych  i  wód  drenażowych  do  kanalizacji 
sanitarnej. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu 
ustawa  przewiduje  karę  ograniczenia  wolności  lub 
grzywnę do 10 000 zł. Kanalizacja sanitarna ze wzglę-
du  na  swoje  przeznaczenie  posiada mniejsze  śred-
nice  rur  niż  kanalizacja  deszczowa.  Odprowadzenie 
wód opadowych do kanalizacji sanitarnej powoduje 
w  okresach  deszczowych  gwałtowne  przepełnienie 
kanałów  sanitarnych,  co  prowadzi  do:  przeciążenia 
sieci kanalizacji sanitarnej, w skutek czego mogą wy-
stąpić lokalne wypływy nieczystości na powierzchnię 
terenu  oraz  zalania  nieruchomości;  przyspieszenia 
zużycia  urządzeń  kanalizacyjnych  przez  zanieczysz-
czenia  stałe  (piasek, kamienie) niesione przez wody 
opadowe;  wzrostu  zużycia  energii  elektrycznej 
w  związku  z  koniecznością  pompowania  dodatko-
wej  ilości  wody  deszczowej.  Dodatkowe  obciążenie 
kanalizacji sanitarnej bezpośrednio wpływa na cenę 
odbioru  ścieków sanitarnych dla wszystkich odbior-
ców.  W  związku  z  powyższym,  jeżeli  w  przypadku 
nieruchomości  mieszkańców  ma  miejsce  nielegal-
ne  odprowadzanie  wód  opadowych  i  drenażowych 
do kanalizacji  sanitarnej, należy niezwłocznie trwale 
odłączyć urządzenia odprowadzające wody opadowe 
oraz drenażowe od kanalizacji sanitarnej, uniemożli-
wiając  tym samym spływanie  tych wód do kolekto-

rów sanitarnych. Działając na podstawie ww. ustawy, 
spółka PEKO w I kwartale 2023 r. rozpocznie systemo-
we kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i od-
prowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem 
kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem 
odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanali-
zacji sanitarnej (rynny dachowe, kratki ściekowe, dre-
naże  itp.).  Kontrole  nieruchomości  przeprowadzane 
będą m.in. przy użyciu  środków  technicznych, dają-
cych możliwość  stwierdzenia  istnienia  nielegalnych 
przyłączy  nawet  bez  konieczności  wejścia  na  teren 
tych nieruchomości. Jeżeli stwierdzone zostaną nie-
prawidłowości,  które  nie  zostaną  przez  właściciela 
posesji  usunięte w wyznaczonym  terminie wskaza-
nym w protokole  z  kontroli,  spółka  będzie  zmuszo-
na wypowiedzieć umowę na odbiór ścieków, a także 
odłączać dostęp do kanalizacji sanitarnej  i kierować 
sprawę na drogę postępowania sądowego. Po wyeli-
minowaniu nieprawidłowości, uregulowaniu kosztów 
ponownego przyłączenia do sieci, jak również ewen-
tualnych kosztów sądowych, będzie możliwe ponow-
ne zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Kontrola sieci kanalizacyjnej – nielegalne podłączenia wód opadowych

W  związku  z  prowadzoną  przez  Prefekturę  Stra-
ży  Gminnych  i  Miejskich Województwa  Pomorskie-
go  akcją  „Bezpieczna 
droga  do  szkoły”  Straż 
Gminna Kosakowo włą-
czyła się w akcję promu-
jącą  bezpieczeństwo 
wśród  dzieci  i młodzie-
ży  uczęszczających  do 
placówek  oświatowych. 
Od 22  sierpnia br.  straż 
przeprowadzała  regu-
larne  kontrole  w  okoli-
cach szkół i przedszkoli, 
zwracając  szczególną 
uwagę przy przejściach 
dla  pieszych,  a  tak-
że  zgłaszając  wszel-
kie  ujawnione  nie-
prawidłowości,  w  tym 

przechylone  znaki  właściwej  instytucji.  W  dniach 
01-27.09.2022  r.  funkcjonariusze  przeprowadzili  12 

spotkań  nt.  „Bezpiecz-
nej drogi do przedszko-
la/szkoły”.  Omówione 
zostały zasady bezpiecz-
nego  poruszania  się 
po  drodze,  zwłaszcza 
w  rejonie  przejść  dla 
pieszych.  Podkreślono 
także,  jak  istotne  dla 
bezpieczeństwa  uczest-
ników ruchu drogowego 
jest wyposażenie w ele-
menty odblaskowe, któ-
re  znacznie  poprawiają 
widoczność pieszych na 
drogach.  Zajęcia  odbyły 
się  przy  pomocy  auto-
chodzika.

Bezpieczna droga do szkoły w gminie
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Gmina Kosakowo otrzymała z  zasobów rządo-
wych tabletki jodku potasu dla mieszkańców w ra-
mach realizacji działań prewencyjnych, które mogą 
zostać wydane mieszkańcom tylko i  wyłącznie 
w przypadku prowadzenia działań interwencyjnych, 
o których mowa w ustawie Prawo atomowe art. 90. 
Nie jest to możliwe wcześniej niż w przypadku ich za-
istnienia. W sytuacji potencjalnego zagrożenia skaże-
niem promieniotwórczym będą one dystrybuowane 
w wyznaczonych na terenie całej gminy 10 punktach. 
Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standar-
dowa  procedura  przewidziana  w  przepisach  prawa 
i  stosowana  na  wypadek  wystąpienia  ewentualne-

go zagrożenia  radiacyjnego. W chwili  obecnej  takie 
zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco 
monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. 
Rząd przygotował w tym zakresie ulotkę informacyj-
ną zawierającą m.in.  zasady dawkowania,  czasu po-
dania leku oraz przeciwwskazania medyczne.
Proces wydawania tabletek  jodowych uruchamia 

wójt  gminy  na  podstawie  rozporządzenia  wojewo-
dy pomorskiego w momencie zaistnienia zdarzenia 
radiacyjnego.  Dystrybucja  preparatu  jodku  potasu 
będzie się odbywać zgodnie z procedurami określo-
nymi w Planie Wydawczym Tabletek Jodku w gminie 
Kosakowo.

Gmina ma plan dystrybucji tabletek z jodkiem potasu

W  dniach od 17.08-23.09.2022 r. we wszystkich 
miejscowościach gminy Kosakowo odbyły się co-
roczne zebrania sołeckie, których głównym celem 
było rozdysponowanie środków w  ramach fundu-
szu sołeckiego na 2023 r. w kwocie 646 284,00 zł. 
Fundusz  sołecki  to  środki wyodrębnione  z  budżetu 
gminy  przeznaczone  do  dyspozycji  sołectw.  Kwota 
jest  uzależniona  m.in.  od  liczby  mieszkańców  da-
nej miejscowości  i wyliczana  co  roku  na  podstawie 
wzoru określonego w ustawie o  funduszu sołeckim. 
O przeznaczeniu określonej kwoty środków funduszu 
sołeckiego  decydują  mieszkańcy  podczas  zebrania 
wiejskiego. W trakcie spotkań dyskutowano nad pro-
pozycjami sołtysa i rady sołeckiej jak również zgłoszo-
nymi  potrzebami  uczestników  zebrania.  Co  ważne, 
możliwe  do  realizacji  zgodnie  z  ustawą  o  funduszu 
sołeckim  są  te  zadania,  które  spełniają  następują-
ce kryteria: są zadaniami własnymi gminy, służą po-
prawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze 
strategią rozwoju gminy.
Najwięcej  środków  z  funduszu  sołeckiego  na 

2023  r.  sołectwa  przeznaczyły  na  upiększanie  wsi, 
spotkania  integracyjne mieszkańców  oraz  na  zago-
spodarowanie  terenów  zielonych.  Przyjęto  również 
wnioski  dotyczące  zadań  inwestycyjnych.  Zebrania 
były  okazją  do  dyskusji  na  temat  najważniejszych 
zagadnień dla mieszkańców, m.in. stanu dróg gmin-
nych, utrzymania zieleni na terenach sołectw, ekolo-
gii, środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi 
czy dodatkowych połączeń autobusowych.
W związku z odrzuceniem przez wójta wniosków 

z zebrań sołectwa Mosty i Kazimierz niespełniających 
warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o fun-
duszu sołeckim, poinformowani o tym sołtysi zorga-
nizowali drugie zebrania. Uchwalone przez zebranie 
wiejskie wnioski zostały przekazane radzie gminy za 
pośrednictwem  wójta  z  uchybieniem  7-dniowego 
terminu liczonego od dnia otrzymania przez sołtysa 

informacji o odrzuceniu pierwotnego wniosku. Zgod-
nie z art. 5 ust 8 ustawy o funduszu sołeckim podję-
cie uchwały Rady Gminy o odrzuceniu wniosków było 
konieczne i uzasadnione. 
W zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach 

uczestniczyło  ogółem  455  osób  uprawnionych  do 
głosowania, co stanowiło  frekwencję 3,72%. Stałych 
mieszkańców  gminy  uprawnionych  do  głosowania 
jest 12 215 (stan na 30.06.2022 r.). Najniższa frekwen-
cja była w Kosakowie (1,05%), najwyższa w Kazimierzu 
(10,9%).  We  wszystkich  sołectwach,  ze  względu  na 
niską frekwencję, zebrania wiejskie odbyły się w dru-
gim terminie, tj, po upływie 15 minut.

Fundusz sołecki na rok 2023 rozdysponowany
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Dębogórze 17.08 1392 15 1,08

Dębogórze – 
Wybudowanie 24.08 184 16 8,7

Kazimierz 18.08/ 
22.09 275 17/30 6,18/ 

10,9

Kosakowo 23.08 1613 17 1,05

Pierwoszyno 26.08 868 47 5,4

Mosty 26.08/ 
23.09 2353 54/51 2,3/ 

2,2

Mechelinki 24.08 315 14 4,4

Rewa 25.08 722 25 3,5

Pogórze 27.08 3216 104 3,23

Suchy Dwór 27.08 1277 66 5,2
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WYKAZ PUNKTÓW WYDAWANIA  
TABLETEK JODKU POTASU

Nr 1 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu (ul. 
Pomorska  30)  –  punkt wydawczy  dla mieszkańców 
Dębogórza
Nr 2 – Świetlica Sołecka w Kazimierzu (ul. Majowa 21) 
– punkt wydawczy dla mieszkańców Kazimierza i Dę-
bogórza Wybudowanie
Nr  3  –  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w Mostach  (ul. 
Szkolna 16) – punkt wydawczy dla mieszkańców Mo-
stów
Nr 4 – Świetlica Sołecka w Mechelinkach (ul. Nadmor-
ska 32) – punkt wydawczy dla mieszkańców Meche-
linek
Nr 5 – Szkoła Podstawowa w Kosakowie (ul. Żeromskie-
go 11) – punkt wydawczy dla mieszkańców Pogórza

Nr 6 – Szkoła Podstawowa w Pogórzu (ul. Szkolna 15) – 
punkt wydawczy dla mieszkańców Pogórza
Nr  7  –  Remiza  OSP  Kosakowo  (ul.  Chrzanowskiego 
44) – punkt wydawczy dla mieszkańców Kosakowa
Nr 8 – Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie 
(ul. Kaszubska 11) – punkt wydawczy dla mieszkańców 
Pierwoszyna
Nr 9  – Świetlica Sołecka w Suchych Dworze  (ul. Pa-
ska 6) – punkt wydawczy dla mieszkańców Suchego 
Dworu
Nr  10  –  Siedziba  Seniorów  i  współpracy  z  gminami 
partnerskimi w Rewie, (ul. Morska 56) – punkt wydaw-
czy dla mieszkańców Rewy.
Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie 

jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez le-
karzy i specjalistów.

27 października br. podpisano umowę z  wyko-
nawcą na realizację projektu „Pomorskie Trasy 
Rowerowe o  znaczeniu Międzynarodowym R-10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gmi-
ny Puck”. W ramach realizacji zapisów umowy po-
wstaną kolejne, ponad 3 kilometry nowych tras ro-
werowych. 
Od wielu lat sukcesywnie realizowany jest plan roz-

woju ścieżek rowerowych w gminie Kosakowo z per-
spektywą powstania coraz to większej ilości szlaków. 
Historia tworzenia ścieżek rowerowych rozpoczęła się 
w 2013 r., kiedy to ówczesna droga tzw.  „popiołowa” 
od ulicy Puckiej w Gdyni przez Dębogórze Wybudo-
wanie  i Kazimierz została przekazana do gminy Ko-
sakowo. Ta właśnie trasa stanowiła pierwszą ścieżkę 
rowerową  w  naszej  gminie.  Następnie  kolejno  po-
wstawały ścieżki m.in. przy ul. Derdowskiego, ul. Wiej-
skiej w Pogórzu i Kosakowie, ul. Kościuszki w Pogórzu 
i wiele  innych. Wszystko po to, aby komunikacja ro-
werem po gminie Kosakowo była przyjemna i przede 
wszystkim bezpieczna.

– Sukcesywnie przy wielu inwestycjach drogowych 
projektujemy trasy rowerowe tak, aby tworzyły spój-
ny z planem ścieżek rowerowych w gminie Kosakowo 
system  szlaków.  Jesteśmy w  trakcie  realizacji  głów-
nej ścieżki międzynarodowej trasy R-10. W ubiegłym 
roku został wykonany pierwszy  jej  fragment, w tym 
zaś  odcinek  z  Pierwoszyna  do  Mechelinek.  W  tym 
momencie  podpisaliśmy  umowę  na  ostatni  frag-
ment tej trasy, czyli ścieżkę rowerową biegnącą od ul. 
Rumskiej do granicy z gminą Puck. To trasa o długo-
ści ponad 3,5 km wiodąca przez łąki – mówi wójt gmi-
ny Kosakowo Marcin Majek.
Podpisując  umowę  z  wykonawcą,  ostatni  frag-

ment budowy ścieżki rowerowej R-10 wkracza w fazę 
realizacji. Inwestycja ta obejmuje realizację trasy po-
dzielonej na dwa odcinki oraz miejsca odpoczynku. 
Odcinek AC to trasa od Kanału Łyskiego / Zagórskiej 
Strugi  (Moście Błota) do ul. Przemysłowej  i dalej do 
ul. Rumskiej w Kosakowie. Ścieżka będzie wykonana 
z  asfaltu o  średniej  szerokości  2,5 m  (lokalnie  3,5 m 
do 5 m w miejscach drogi wewnętrznej)  z  tak zwa-
nymi mijankami. Odcinek CD to trasa od skrzyżowa-
niu drogi wojewódzkiej nr  100  (ul. Rumska) z drogą 
gminną ul. Przemysłową w Kosakowie. Ścieżka w od-
cinkach  jednokierunkowych będzie miała szerokość 
1,5 m,  a w dwukierunkowych  2,5 m.  Ze względu na 
bezpieczeństwo  rowerzystów  szlak  zaprojektowano 
w odsunięciu od krawędzi drogi wojewódzkiej.  Jed-
nym  z  elementów  przedsięwzięcia  jest  powstanie 
miejsca  postojowego  na  działce  pomiędzy  dwoma 
odcinkami  szlaku  w  Pierwoszynie.  W  strefie  odpo-
czynku planowane  są 4  stojaki  rowerowe,  stacja do 
naprawy jednośladów, tablica  informacyjna, kosz na 
śmieci oraz drewniana wiata z ławkami i stołem. 

Kolejne kilometry tras rowerowych w gminie Kosakowo
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Urząd Statystyczny w Gda�sku:
ul. Danusi 4, 80-434 �da�sk 
tel. 58 768-31-00, fax 58 768-32-70 

Szanowni Pa�stwo,

Na terenie Pa�stwa gminy w�r�d losowo wybranych mieszka�c�w będą wkr�tce 

realizowane badania ankietowe GUS. Zakres czasowy bada� obejmuje IV kwartał 2022 r. 

Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w kraju, badania ankietowe będą 

realizowane telefonicznie przez ankieter�w, kt�rych to�samo�� mo�na zweryfikowa� 

dzwoniąc w godz. 9.00-14.00.

Potwierdzenie to�sa�o�ci ankietera 
na terenie wojew�dztwa �o�orskiego:

tel. 58 76 83 210 lub 58 76 83 163

Potwierdzenie to�sa�o�ci ankietera:

tel. 58 76 83 210 lub 695 255 968

www.stat.gov.pl

Więcej informacji o badaniach 

ankietowych: 

Oddział w Chojnicach:
 pl. Plac Niepodległo�ci 7, 89-600 Chojnice

tel. 52 397 40 62, fax: 52 397 72 78

Oddział w Słupsku:
 ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk 

tel. 59 842 84 56, fax: 59 842 71 96

Zna����nas�w�����ach�spo��c�no�c�ow�ch:

@gdansk_stat

 Gwarantujemy poufno�� udzielanych informacji. Dziękujemy Pa�stwu za dotychczasową wsp�łpracę z naszymi ankieterami.

@urzadstatystycznywgdansku 

Szkoła  latania Zonda Aero  sp.  z.  o.  o.  jest  certyfi-
kowanym  ośrodkiem  szkolenia  lotniczego  usytu-
owanym w  porcie  Lotniczym  Bydgoszcz.  Dzięki  in-
nowacyjnemu podejściu  oraz  pasji  latania  poszerza 
horyzonty i postanowiła utworzyć oddział w Kosako-
wie,  by m.in. wypełnić  niszę  lotniczą w  Trójmieście. 
Dostrzegając  potrzebę  i  ogromne możliwości  reali-
zacji efektywnych przedsięwzięć na pięknym terenie 
gminy Kosakowo szkoła ma zamiar podjąć wspólne 
działania  celem  uruchomienia  lotniskowej  i  około-
lotniskowej  działalności  lotniczej.  Celem  organizacji 
jest pokazanie drogi do piękna świata lotniczego oraz 
czerpanie z niego przyjemności, satysfakcji oraz moż-
liwości.

Nowy podmiot lotniczy  
na terenie lotniska Kosakowo

Badania ankietowe GUS

Za nami finał 26. edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. W finale 
znalazł się budynek z naszej gminy – Szkoła Podsta-
wowa w Pogórzu. Z tego tytułu wójt gminy Kosako-
wo Marcin Majek  odebrał  z  rąk  kapituły  gratulacje, 
podziękowania oraz dyplom.

23 września br. odbyły się I  Pomorskie Regaty 
o  Puchar Marszałka Woj. Pomorskiego w  kaszub-
skich Wdzydzach.  Rywalizacja  była  wyjątkowa,  bo 
zrzeszała  żeglarzy  z  całego  województwa,  którzy 
płynęli na  jednakowych jachtach zakupionych w ra-
mach projektu „100 łodzi żaglowych na 100-lecie za-
ślubin Polski z morzem”. Na wdzydzkim jeziorze nie 
zabrakło godnej reprezentacji żeglarskiej z gminy Ko-
sakowo – cztery łodzie ze sportowcami z Yacht Clubu 
Rewa oraz Portu Mechelinki zaprezentowali świetną 
formę podczas pierwszego wyścigu. 

28 września br. na Zamku Królewskim w Warsza-
wie  odbyła  się Uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników 
i Wręczenia Nagród 26. edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. To naj-
bardziej prestiżowe przedsięwzięcie w kraju wytycza-
jące  nowe  trendy w  budownictwie  oraz  promujące 
najlepsze  modernizacje  i  najciekawsze  inwestycje 
w Polsce. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspie-
ranie działań dla ratowania obiektów i budowli dzie-
dzictwa  narodowego  oraz  promocja  modernizacji, 
przebudowy  i  rozbudowy  obiektów  i  urządzeń  dla 
uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. Celem 
plebiscytu z kolei jest wyłonienie i nagrodzenie reali-
zacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w da-
nym roku wyróżniających się szczególnymi walorami 
oraz promowanie najciekawszych dokonań polskich 
budowlańców  w  zakresie  modernizacji,  remontów, 
renowacji czy adaptacji. W finale znalazł się również 
budynek  Szkoły  Podstawowej  w  Pogórzu  im.  kon-
tradmirała  Xawerego  Czernickiego,  który  startował 
w kategorii Nowe obiekty: obiekty szkolnictwa.

W piątkowy poranek marszałek woj. pomorskiego 
Mieczysław Struk wraz z wójtem gminy Kościerzyna 
Grzegorzem Piechockim przywitali wszystkich samo-
rządowców  oraz  reprezentacje  przybyłe  na  regaty. 
Załogi  z  kosakowskich  klubów  sportowych wspierał 
zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, któ-
ry uczestniczył w wydarzeniu. Wśród członków załóg 
znalazły  się  dzieci  i młodzież  trenująca na  co dzień 
w gminnych  stowarzyszeniach, w  tym m.in.  uczest-
nicy projektu Pomorskie Żagle Wiedzy-Partnerstwo 
Gminy Kosakowo.

Finał Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

I Pomorskie Regaty o Puchar Marszałka
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25 wrze śnia br. w Mechelinkach odbył się festyn 
cha rytatywny, podczas którego zbierano datki dla 
pogorzelców z Mechelinek, którzy w pożarze stra-
cili do robek swojego życia. Po dczas festynu nie za-
brakło atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla do rosłych. 
Podczas  wydarzenia  była  możliw ość  skorzystania 
z  szeroki ej  oferty gastronomi cznej,  dzieci bawiły  się 
na dmuchańcach, była możliwość oddania strzałów 
na strzelni cy, czy podz iwiać Mechelinki w podnoś niku 
koszowym. Wszystkie atrakcje były dostępne za prz-
ekazanie datków na cel zbiórki. W progra mie nie mo-

Sołtys  wraz  radą  sołecką  wsi  Dębogórze  zapra-
szają mieszkańców na coroczną wieczornicę z oka-
zji Święta Niepodległości.  Spotkanie  patriotyczne 
odbędzie  się w  piątek  11  listopada  br.  o  godz.  16:00 
w świetlicy sołeckiej w Dębogórzu. 
Jednocześnie  informujemy, że w ostatnim czasie 

gło  zabrak nąć atrakcyjn ych  licytacji  oraz koncertów 
gwiazd. Na scenie wystąpili: Wioletta Niczyporuk, Do-
minika Kwiatkowsk a, Dr. Swing i niew ątpliwe gwiaz-
dy wie czoru  –  Liber,  Mezo  oraz  Golden  Life.  Fe styn 
poprowadził duet Natan i Waber.  Podczas festynu ze 
wszystkich puszek zeb rano 22 226,83 zł, 22,10 euro i  10  
koron duńskich. Ca ła kwota została prz ekazana rodzi-
nie,  kt óra  przeprowadza  rem ont  domu  po  pożarz e, 
który miał miejsce tego lata.  Organizatorzy dzięku ją 
sponsorom oraz par tnerom wydarzenia.

został wykonany remont wnętrza świetlicy sołeckiej, 
który  polegał  na  odświeżeniu  i  pomalowaniu  ścian 
i sufitów, za co sołtys kieruje słowa podziękowania dla 
Michała Gotowały, Piotra Dymona, Lucyny Klawikow-
skiej oraz Teresy Melzer.

Festyn charytatywny

Dębogórze

Chwilę po godzinie  11:00  rozbrzmiał  sygnał  infor-
mujący o starcie wyścigu.  I choć nasze załogi na co 
dzień doświadczenie zdobywają na Zatoce Gdańskiej, 
akwen wdzydzkiego  jeziora opanowali wyśmienicie. 
Wśród pierwszych żeglarzy, na drugiej pozycji na me-
cie, znalazła się załoga z Yacht Clubu Rewa, a tuż za 
podium na  czwartym miejscu uplasowała  się  ekipa 
ze Stowarzyszenia Port Mechelinki.
–  Regaty  o  Puchar  Marszałka Województwa  Po-

morskiego były wspaniałą rywalizacją, w której kosa-
kowscy żeglarze udowodnili w  jak dobrej  są  formie. 
Pomimo, że na co dzień nasi sportowcy trenują zupeł-
nie na innym akwenie, to z powodzeniem opanowali 
wody wdzydzkiego jeziora. Wynik jest naprawdę im-
ponujący tym bardziej, że w wyścigu startowały aż 32 
załogi z całego woj. pomorskiego. Gratuluję tego wy-

niku i jestem dumny z naszych młodych sportowców. 
Ich dzisiejszy,  jak  i  inne  liczne sukcesy są dowodem 
na to, w jak dobrej kondycji jest żeglarstwo w gminie 
Kosakowo – komentuje zastępca wójta gminy Kosa-
kowo Marcin Kopitzki.

Z ŻYCIA SOŁECTW
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

7 października br. uczniowie oraz 
pracownicy ZSP w Mostach włączyli 
się w obchody Światowego Dnia Ta-
bliczki Mnożenia. Na terenie szkoły 
funkcjonowały  dwa  stacjonarne 
stanowiska  kontrolne  oraz  punkt 

mobilny.  Dodatkowo  zorganizowana  została  akcja 
terenowa,  podczas  której  uczniowie  klas  starszych 
zapraszali napotkanych mieszkańców oraz  turystów 
do udziału w zabawie, w której wziął udział  również 
zastępca wójta Marcin Kopitzki. Każda egzaminowa-
na osoba musiała zmierzyć się z rozwiązaniem pięciu 
działań. Nagrodę stanowiła  „sówka” będąca symbo-
lem tego matematycznego dnia oraz kupon rabato-
wy ufundowany przez Monic Caffe & Gelato.

26 września  br.  za  sprawą  Kosakowskiego  Klubu 
Sportowego  Neptun  uczniowie  mieli  przyjemność 
spotkać  się  i  poznać osobiście  Justynę Kowalczyk  – 

6  października  br.  wspólnie  z  seniorami 
w  Checzy  Nordowych  Kaszebów  odbyło  się 
spotkanie  integracyjne.  Były  zabawy  i  tańce 
oraz prezentacja izb – regionalnej, urządzonej 
na wzór dawnej izby mieszkalnej oraz drugiej 
z narzędziami i dawnymi przyborami służący-
mi rybakom i rolnikom do pracy. 
10 października br. odbyło się sprawozdawczo-wy-

borcze walne zebranie oddziału, na które licznie przy-

Tekieli – biegaczkę narciarską, mistrzynię i multime-
dalistkę  olimpijską, mistrzostw  świata,  czterokrotną 
zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich, 
a jednocześnie dyrektor sportową Polskiego Związku 
Biathlonu. W latach 2018–2021 była asystentką trene-
ra głównego Narodowej Kadry Kobiet w biegach nar-
ciarskich. Podczas wizyty w gminie Kosakowo odwie-
dziła  strzelnicę  Kosakowskiego  Klubu  Sportowego 
Neptun w Centrum Sportowym Kosakowo, następnie 
udała  się na spotkanie z młodzieżą w szkole w Mo-
stach.  Tam  krótko  opowiedziała  o  sobie,  następnie 
odpowiadała na pytania z sali, które dotyczyły m. in. 
drogi dojścia do sukcesu, „jasnych i ciemnych” stron 
bycia zawodowym sportowcem, motywacji, diety, tre-
ningu, rywalizacji z Marit Bjoergen czy Therese Joh-
aug (prywatnie do dziś utrzymują kontakt), jak i wie-
lu innych ciekawostek z życia mistrzyni. Z pewnością 
było to niezwykłe spotkanie, które na długo zapadnie 
w pamięci młodzieży.

byli  jego członkowie, by wybrać prezesa  i  za-
rząd na kolejną kadencję. Prezes Danuta Tocke 
złożyła sprawozdanie z działalności oddziału za 
przebytą kadencję. Nowym prezesem oddzia-
łu została Aleksandra Pająk, wiceprezesem Da-
nuta  Tocke,  skarbnikiem  Mirosława  Freicher, 
sekretarzem  Teresa  Czerwińska.  Nowej  pani 

prezes gratulujemy  i  życzymy wszystkiego dobrego 
w społecznym działaniu na rzecz regionalizmu. 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Wizyta Justyny Kowalczyk

Z życia oddziału



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 11/2022 13

Pierwszy  tegoroczny  jesienny  miesiąc  upłynął 
w gminnej bibliotece pod znakiem licznych wydarzeń. 
Już 1 października w godzinach przedpołudniowych 
dyrektor  biblioteki  wzięła  udział  w  uroczystościach 
upamiętniających  pomordowanych  w  paśnickich 
lasach księży  (w  tym kosakowskiego proboszcza ks. 
Alojzego  Kaszubowskiego),  które  odbyły  się  w  ra-
mach  II  Rajdu  Piaśnickiego  (gmina  Kosakowo  oraz 
biblioteka  objęły  to  wydarzenie  patronatem).  Tego 
samego dnia, w godzinach wieczorno-nocnych w ko-
sakowskiej książnicy odbyła się VIII Ogólnopolska Noc 
Bibliotek. W programie znalazły się m.in.: bibliotecz-
ne kino dla najmłodszych, zabawy i konkursy z książ-
ką w tle, literacki escape room, a nawet zumba wśród 
regałów. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem 
„To się musi powieść”. Z przyjemnością stwierdzamy, 
że z powieściami w tle nasza nocna impreza powiodła 
się  znakomicie. W pierwszy  czwartek miesiąca uro-
czyście  otworzyliśmy  wyjątkową,  radosną  wystawę 

Wójt Gminy Kosakowo oraz Biblioteka Publiczna 
Gminy  Kosakowo  ogłaszają  XIX  Rodzinny  Konkurs 
Szopek  Bożonarodzeniowych.  Celem  Konkursu  jest 
kultywowanie  tradycji  bożonarodzeniowych w  gmi-
nie Kosakowo,  integracja  członków  rodziny poprzez 
zaangażowanie  w  realizację  projektu  (aktywnie 
i twórczo spędzanie czasu w gronie rodzinnym) oraz 
wystawa zebranych w konkursie dzieł. Prace – szopki 
bożonarodzeniowe (podpisane imionami i nazwiska-
mi,  adresem  zamieszkania,  wiekiem  twórców  oraz 
numerem  telefonu  i  adresem e-mail  do kontaktu  – 
regulamin  oraz  karta  zgłoszeniowa  do  pobrania  na 
stronie www.biblioteka.kosakowo.eu), należy dostar-
czyć  do  10  grudnia  2022  r.  do  budynku  Biblioteki. 
Uwaga! Mile widziane  nawiązanie  do  tradycji  lokal-
nej, pejzaży, strojów, miejscowej architektury itp. Za-
chęcamy do uczestnictwa w konkursie.

malarstwa  Katarzyny Marciniak,  która  przez  kolejny 
miesiąc zdobiła ściany książnicy i cieszyła oczy odwie-
dzających. 24 września rozpoczęliśmy cykliczne (2. i 4. 
sobota miesiąca) zajęcia dla dzieci w ramach Klubu 
Małego  Czytelnika. W  październiku  spotkaliśmy  się 
dwa razy. Również dwukrotnie zaprosiliśmy w nasze 
progi adeptów malarstwa, którzy pod czujnym okiem 
Przyjaciela biblioteki, marynisty – p. Zdzisława Karbo-
wiaka,  tworzyli  swoje  olejne  prace  (cykl  „Spotkania 
przy  sztalugach”).  W  ramach  „Kreatywnej  Bibliote-
ki” oraz zajęć pt. „Poznaj moją historię” – cyklicznych 
warsztatów dla seniorów z Klubu Seniora w Gminie 
Kosakowo  –  nasi  sąsiedzi  zza  ściany  odwiedzili  nas 
trzykrotnie.  Inni  sąsiedzi  – dzieciaki  ze Świetlicy Po-
dwórkowej  –  spędzają  w  bibliotece  jedną  godzinę 
w każdy wtorek na  zajęciach  literacko-plastycznych 
(w październiku widzieliśmy się 4 razy). A jeśli mowa 
o  zajęciach  literacko-plastycznych,  to  należy  wspo-
mnieć,  iż  w  ubiegłym  miesiącu  zorganizowaliśmy  

Październik z gminną biblioteką

XIX Konkurs Szopek  
Bożonarodzeniowych

BIBLIOTEKA PUBLICZNA



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 11/202214

8  spotkań  dla  grup  szkolnych  i  przedszkolnych 
(w tym 2 wyjazdowe). Przeszło 100 uczniów ze wszyst-
kich czterech gminnych szkół w dniu  18 październi-
ka wzięło udział w projekcie edukacyjnym „Drużyna 
Inki”, którego nasza biblioteka (na zaproszenie Micha-
ła Przysieckiego) została partnerem. 21 października 
odbyło  się  spotkanie Grupy Czytelniczej  (działającej 
już 11 lat), podczas którego została omówiona książka 

„Pożegnanie z biblioteką”.  13  i 27 października miały 
miejsce warsztaty z Paulą Dobrowolską pt. „Twórcze 
Podróżowanie Sobą”. Szczegółowe opisy poszczegól-
nych wydarzeń/zajęć/imprez  znajdują  się na  stronie 
www.biblioteka.kosakowo.eu i fanpage FB. Zachęca-
my do śledzenia działań biblioteki w internecie oraz 
do udziału w życiu kulturalnym instytucji, gdzie każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Do zobaczenia.

STRONA SENIORA

Gwałtownie  rosnąca  frekwen-
cja,  rozwój  zainteresowań  i  ży-
ciowych  pasji,  postępy  w  nauce 
języków,  doskonałe  ćwiczenia 
z  pilatesu  i  gimnastyki  kręgosłu-
pa. I najsmaczniejsza kawusia pod 
słońcem i księżycem, bo spożywa-
na w znakomitej atmosferze i rów-
nie  znakomitym  towarzystwie. 
Bywa tak, że wszystkie sale (i kory-

tarze) naszej siedziby są okupowa-
ne przez najaktywniejszych senio-
rów na świecie. W odpowiedzi na 
frekwencyjny  boom,  wychodząc 
naprzeciw  oczekiwaniom,  posta-
nowiliśmy  sprawdzić,  czy  można 
być  w  dwóch  miejscach  jedno-
cześnie,  żeby  ułatwić  korzystanie 
z  bogatej  oferty  zajęć,  czasami 
w grafiku na siebie nachodzących. 

Frekwencyjny boom w rewskiej siedzibie
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W ramach spotkań z nauką pan 
Adam przygotował dla nas 29 wrze-
śnia  br.  arcyciekawy  wykład  z  naj-
nowszych  odkryć  fizyki  kwantowej. 
Seniorzy podjęli rzuconą im nauko-
wą  rękawicę  –  dyskusjom  nie  było 
końca.  Z  kolei  w  czwartek  6  paź-
dziernika  gościliśmy  w  kosakow-
skiej Chëczy na Wielkim Balu Tańce 
Świata  –  spróbowaliśmy  swoich  sił 

w  tańcach  z  (niemal)  całego  świa-
ta.  Tydzień  później  13  października 
zainaugurowaliśmy w naszej siedzi-
bie  Senioralną  Grupę  Czytelniczą 
–  nową  propozycję  dla  nieco  star-
szych  nastolatków  uwielbiających 
czytać  książki  i  o  nich  z  zapartym 
tchem dyskutować. Grupa spotykać 
się będzie raz w miesiącu.

Kot Schrödingera? A może kot Schrödera? Adama Schrödera

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dzięki inicjatywie Radnego gminy Kosakowo Mi-
chała  Przysieckiego  1  października  odbył  się  mię-
dzypokoleniowy wyjazd Klubu Seniora w Kosakowie 
wraz z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia Świetlicy 
Podwórkowej,  działającej  przy  Gminnym  Ośrodku 
Pomocy  Społecznej w  Kosakowie,  do Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Program zajęć został tak przygotowany, aby wizy-

ta dla każdej z grup była wartościowym przeżyciem. 
Seniorzy  zostali  skierowani  do  Morskiej  Galerii 

w Gdańsku, gdzie mieli okazję  wysłuchać wykładu 
dr  Moniki  Jankiewicz-Brzostowskiej  oraz  zobaczyć 
wystawę dedykowaną malarstwu marynistycznemu. 
Punktem kulminacyjnym programu  były warsztaty 
malarskie poświęcone gdańskiemu malarzowi i kon-
serwatorowi  zabytków  –  Ignacemu Klukowskiemu.  
Inspirację dla wykonywanych prac stanowiła publi-
kacja  „Teka Gdańska  –  Ignacy Klukowski”,  zawiera-
jącą  reprodukcje  100  obrazów  –  panoram  miasta, 
portretów  zwykłych  gdańszczan,  aktów  kobiecych, 
pejzaży nadmorskich, portowych i stoczniowych, i 8 
dzieł wykonanych przy okazji prac konserwatorskich 
gdańskich zabytków, zmarłego w 1978 r. artysty. 
Nasi  seniorzy  głównie  skupili  się  na malowaniu 

gdańskiego Żurawia. Zajęcia były pełne niespodzia-
nek, a wykonane podczas nich prace zostaną wysta-
wione na wystawie sztuki amatorskiej.
W tym samym czasie młodsza grupa została skie-

rowana  do  najmłodszego  oddziału  Narodowego 

Muzeum Morskiego w Gdańsku  – Ośrodka Kultury 
Morskiej. Został otwarty w 2012 r. i należy do najno-
wocześniejszych muzeów w kraju. Uczestnicy zajęć 
dowiedzieli się, jak powstaje wir wodny, bateria sło-
neczna, a nawet,  jak wywołać  falę tsunami. Wcielili 
się w rolę kapitana, dowodząc jednostką z pokładu 
mostka  kapitańskiego  oraz  zapoznali  z  Alfabetem 
Morse’a. Chętni mogli przebrać się za marynarza, ka-
pitana, a nawet… pirata. Wszystkie dzieci dowiedzia-
ły  się  również więcej  o  ratownictwie morskim oraz 
poznały sygnały ratownicze.
W dziale archeologia podwodna na naszą grupę 

czekało „podwodne stanowisko” z dzwonem nurko-
wym i podstawowym sprzętem do badań archeolo-
gicznych. Młodzi odkrywcy dowiedzieli się na czym 
polega praca archeologa podwodnego  i mogli  od-
szukać zakopane w piaszczystym dnie skarby. Dużą 
atrakcją tej części wystawy była możliwość odbycia 
wirtualnej  wycieczki  batyskafem  na  dno  oceanu, 
a także poznanie działania echosondy.
Ośrodek  bardzo  spodobał  się  nawet  młodszej 

publiczności. Dzieci były szczęśliwe mogąc dotykać 
kolekcji i przeprowadzać własne eksperymenty i do-
świadczenia.
Po  tak ciekawych  i  angażujących zajęciach obie 

grupy udały się na wspólny piknik nad urokliwą Mo-
tławą. W  imieniu  obu  grup  dziękujemy wszystkim 
osobą  zaangażowanym w przygotowanie  tego wy-
jazdu.

Wyprawa do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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W związku ze zbliżającą się zimą i związanymi z nią 
zjawiskami w postaci ostrych mrozów czy intensyw-
nych  opadów  śniegu  zachodzi  niebezpieczeństwo 
zagrożenia  zdrowia  i  życia wielu  osób  np.  bezdom-
nych, niepełnosprawnych, czy starszych i samotnych.
Przypominamy, że wszystkie służby lokalne gminy 

Kosakowo tzn. pracownicy socjalni, pracownicy służ-
by zdrowia, straż gminna i policja służą pomocą oso-
bom,  których  życie  z  powodu warunków  zimowych 
może być zagrożone.

Pamiętacie,  gdy  będąc  dzieć-
mi marzyliście  o  byciu  astronautą 
i  lotach  w  kosmos?  W  fantazjach 
sięgając  do  gwiazd  i  odległych 
galaktyk.  Nam  udało  się  zrealizo-
wać  te marzenia  i  sprawić,  że  ko-
smos  znalazł  się  na  wyciągnięcie 
rąk.  Uczestnicy  projektu  Świetlicy 
Podwórkowej  mieli  okazję  wziąć 
udział  w  kosmicznej  przygodzie. 
Grupa  odwiedziła  największy 
w Polsce dmuchany park rozrywki, 
który znajduje się w Gdyni. Rakiety 

28 września br. na 
Cyplu  Rewskim  od-
było  się  bezpłatne 
szkolenie  pokazowe 

z  kitesurfingu  w  ramach  programu  Polsailing  Kite 
dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu  i Tury-
styki, w którym uczestniczyli mieszkańcy gminy i oko-
licznych miejscowości. Prowadzili je 
wykwalifikowani  instruktorzy,  wy-
kładowcy  polskiego  kiteboardingu, 
a  także  utalentowani  zawodnicy 
z  czołówki Polskiego Związku Kite-
surfingu we  współpracy  z  Polskim 
Związkiem  Żeglarstwa.  Warto  tu 
wspomnieć, że kitesurfing z roku na 
rok zyskuje coraz większe grono en-
tuzjastów i zwolenników dobrej za-

Zwracamy  się  również  do  wszystkich  mieszkań-
ców naszej gminy z prośbą o wzmocnienie opieki do-
mowej nad bliskimi sobie ludźmi o ograniczonej sa-
modzielności życiowej, bądź też zwrócenie uwagi na 
najbliższych sąsiadów jak i zwiększenie stopnia wraż-
liwości społecznej na sytuację rodzin lub osób, które 
mogą być dotknięte tragicznymi skutkami zimy.
Szczególna  w  tej  sytuacji  uwaga  i  troska  może 

zapobiec  nieszczęściom,  przemarznięciom,  bądź 
śmierci. 

wspinaczkowe,  wahadłowiec,  ba-
sen z kulkami, galaktyczna trampo-
lina, kosmiczne tory przeszkód oraz 
zjeżdżalnie.  Dzieci  pod  okiem  ani-
matora uczestniczyły w znakomitej 
zabawie połączonej z warsztatami. 
Zajęcia składały się zarówno z czę-
ści  zabawowej,  edukacyjnej,  jak 
i przerwy na przekąski i wodę. Wy-
prawę  uznajemy  za  bardzo  udaną 
i z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne przygody.

bawy,  osób  spragnionych prawdziwych  emocji  oraz 
przygód. Reprezentanci naszego kraju mogą śmiało 
konkurować z najlepszymi zawodnikami na świecie. 
Odnoszą spektakularne sukcesy, zarówno w katego-
riach wyścigów, jak i wysokich skoków i trików. Wśród 
nich znajdują się takie osoby jak Janek Grzegorzew-
ski, jeden z najbardziej utalentowanych kitesurferów 

na świecie, finalista Red Bull King 
of  the  Air,  Karolina  Winkowska 
mistrzyni  Świata  w  Triple-S,  czy 
Łukasz  Michalina  mistrz  Polski 
w  wysokości  skoku.  Na  szkoleniu 
kursanci zapoznali się z podstawo-
wymi zagadnieniami teoretyczny-
mi  i  praktycznymi,  tj.  zaczynając 
od  omówienia  wszelkich  kwestii 
związanych  z  bezpieczeństwem 

Uwaga nadchodzi zima

Wyprawa w kosmos

PolSailing Kite na Cyplu Rewskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo
Tel. (58) 620-82-02

Straż Gminna 
ul. Nadmorska 32, 81-198 Mechelinki
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Przy sprzyjającej jak na tę porę roku aurze 12.10 br. 
na  rozległych  błoniach  między  dzielnicą  Chwarzno 
i Wiczlino w Gdyni rozegrano po raz 24. Finał Igrzysk 
Wojewódzkich  Młodzieży  Szkolnej  w  Sztafetowych 
Biegach  Przełajowych.  Na  starcie  stanęło  19  repre-
zentacji szkolnych z woj. pomorskiego, będących ak-
tualnie mistrzami swojego powiatu. Gminę Kosako-
wo i powiat pucki z numerem startowym XV zarówno 
w kategorii U-13 jak i U-15 reprezentowały dziewczyny 
z SP w Pogórzu. Zawodniczki biegnące na pierwszej 
zmianie rozpoczynały ze startu wspólnego, by po po-
konaniu prawie kilometrowej trasy z dwoma długimi 
podbiegami przekazać pałeczkę koleżance z zespołu. 
Nasze  zespoły  od  samego  początku  znajdowały  się 
w ścisłej czołówce biegu, a zacięta walka o pierwszą 
trójkę  toczyła  się  od  pierwszej  do  ostatniej  zmiany. 
Ukoronowaniem wielkiego wysiłku, próby charakteru 
i wzajemnego wspierania się były zdobyte dwa tytu-
ły wicemistrzyń województwa. Zespół U-13: Zuzia Ka-

22 września  br.  na  pięknie  położonym  stadionie, 
tuż nad zatoką pucką zostały rozegrane Jesienne Mi-
strzostwa  Szkół  Podstawowych  Powiatu  Puckiego 
w Lekkiej Atletyce  klas  IV-VI.  24-osobowa  reprezen-
tacja SP Pogórze skrzętnie wykorzystała ostatni cie-
pły  powiew  lata,  nastawiając  się  na  najwyższe  cele. 
Przewidziane regulaminem konkurencje: bieg na 60 
m, 300 m, 600 m, skok w dal, rzut piłeczką palanto-
wą,  pchnięcie  kulą  i  sztafeta  sprinterska  4  x  100 m 
były  szansą  dla  młodych  sportowców  na  zdobycie 
kolejnych tytułów i wywalczenie cennych medali. Za-
wodnicy z Pogórza od pierwszej do ostatniej konku-
rencji  z  równą  determinacją 
walczyli  o  najwyższe  trofea. 
Podsumowanie  zawodów 
z wręczeniem medali było peł-
ne uśmiechu, radości i tryum-
fu. Rekordowa ilość 22 medali 
dla  jednej  szkoły na  imprezie 
powiatowej  zdarzyła  się  po 
raz pierwszy. Wisienką na tor-
cie był przyznany dla uczniów 
z  Pogórza  puchar  za  1.  miej-
sce w klasyfikacji medalowej. 
Łącznie  zdobyli  oni  9  meda-

min, Natalia Kułakowska, Marysia Gawin, Ania Mach, 
Hela Fabisz, Lena Kozak, Maja Łuczka, Agata Karbow-
nik,  Marianka  Chabowska  oraz  U-15:  Karina  Łapka, 
Nadia Kłosin, Klara Iwoła, Ala Mach, Ania Kubica, Kaja 
Dynek, Julia Jasińska, Julia Kopeć.

li  złotych,  7  srebrnych  i  6  brązowych.  Gratulujemy! 
Medaliści: Natalia Kułakowska  (60m), Helena Fabisz 
i Szymon Dzirba (300 m), Zuzanna Kamin, Jerzy Bed-
narski  (600m), Marta Leoniak  (skok w dal), Ksawery 
Kaszuba (pchnięcie kulą, złoto); Helena Fabisz (60m), 
Maria Gawin (300 m), Natalia Kułakowska, Jakub Pek 
(skok w dal),  Zuzanna Bald  (pchnięcie kulą,  srebro); 
Janek Iwoła (60 m), Agata Karbownik, Jakub Pek (300 
m), Zuzanna Maciąg (skok w dal), Amelia Kobylińska 
(pchnięcie kulą, brąz). Ozdobą zawodów były jak zwy-
kle sztafety sprinterskie 4 x 100 m, a zespół z Pogórza 
zarówno w kategorii dziewcząt (Kułakowska, Leoniak, 

Fabisz,  Łuczka),  jak  i  chłop-
ców  (Iwoła,  Pek, Dzirba,  Bed-
narski) stawał na najwyższym 
stopniu podium. Drugi zespół 
dziewcząt  uległ  tylko  swoim 
koleżankom  i  zajął  2. miejsce 
(Gawin,  Karbownik,  Maciag, 
Kamin).  Po  takim  sukcesie 
można spokojnie zacząć przy-
gotowania do następnego se-
zonu  i  rozpoczynających  się 
już wkrótce  zawodów przeła-
jowych. 

Srebrne sztafety z Pogórza

Jesienne mistrzostwa w lekkiej atletyce

nad wodą i operowaniem latawcem, poprzez naukę 
przygotowania  sprzętu do  zajęć w wodzie. Nieprzy-
padkowo  Rewa  została  wytypowana  do  przepro-
wadzenia  szkolenia  kitesurfingowego,  gdyż  jest  to 
miejsce  idealne  do  uprawiania  sportów  wodnych, 

nie tylko dla osób już doświadczonych, ale także dla 
amatorów, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygo-
dę z tym widowiskowym sportem. To tu również na 
Cyplu Rewskim odbywają się zawody Mistrzostw Pol-
ski i Pucharu Polski.
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Gratulujemy  wszystkim  uczestnikom  Powiato-
wych Mistrzostw w Biegach Przełajowych, które od-
były  się  30.09.2022  r.  na  kompleksie  sportowo-par-
kowym  w  Pucku.  44-osobowa  reprezentacja  SP 
w Pogórzu pokonując na prawie kilometrowej trasie 
aż  15  ambitnie  rywalizujących  ze  sobą  ekip  (ponad 
350 uczestników) z terenu powiatu puckiego, zdecy-
dowanie wygrała klasyfikację drużynową. Zeszłorocz-

W 11. kolejce V ligi Sztorm Kosakowo 
odniósł  swoje drugie  ligowe zwycię-
stwo (2:0 z GKS Sierakowice) i opuścił 
ostatnie miejsce w tabeli: z 7 punkta-
mi zespół zajmuje 17. miejsce. Mecze 
rundy jesiennej w V lidze trwać będą 

do  końca  listopada. W  rozgrywkach  lig 
młodzieżowych  Sztorm  Kosakowo  rocznik  2008  (C1 
„Trampkarz”)  z  12  punktami  (4  zwycięstwa,  5  pora-
żek) zajmuje 6. miejsce, rocznik 2010 (D1 „Młodzik”) – 
21 pkt. (7 zwycięstw, 2 porażki) – 4. miejsce, a rocznik 
2011 (D2 „Młodzik”) – 17 pkt. (5 zwycięstw, 2 remisy, 2 
porażki)  –  6. miejsce.  Do  końca  października  trwać 
będą również rozgrywki w ligach turniejowych u naj-
młodszych adeptów Sztormu Kosakowo, tj.: rocznika 
2012 (E1 „Orlik”) – Sztorm I, II i III; rocznika 2013 (E2 „Or-
lik”) – Sztorm I  i  II;  rocznika 2014  (F1  „Żak”);  rocznika 
2015 (F2 „Żak”) i rocznika 2016 (G1 „Skrzat”).

Na  zaproszenie  organizatorów  z  Almar-Sport 
młodzieżowcy Sztormu z  rocznika 2013 wzięli udział 
w międzynarodowym turnieju w Mrągowie – Mazu-
ry Cup (7-9.10 br.). Zespół przez dwa dni rywalizował 
z drużynami: KS Łomianki (późniejszy triumfator tur-
nieju), AFA Olaine (drużyna z Łotwy), Pogoń Szczecin, 
Znicz Pruszków,  SEMP Warszawa  i Granica Kętrzyn. 
W  końcowej  klasyfikacji  Sztorm  r.  2013  uplasował 
się  na  dobrym,  4. miejscu. W  tym  samym  turnieju 
uczestniczyli również młodzieżowcy Sztormu z rocz-
nika  2012.  Dla  drużyny  był  to  pierwszy  wyjazdowy 
ogólnopolski turniej. Przez dwa dni zespół, pokazując 
się z dobrej strony, rozegrał 18 spotkań, a przy okazji 
była to  idealna okazja do  integracji drużyny. Turniej, 
począwszy od zakwaterowania, a kończąc na wyróż-
nieniach  dla  wszystkich  zespołów,  stał  na  najwyż-
szym poziomie.

ny wynik SP w Pogórzu, czyli prawie 500 zdobytych 
punktów wydawał się nie do pobicia. Życie jednak nie 
znosi próżni  i.... kosmiczne 612 punktów od 30.09 br. 
jest nowym rekordem tej cyklicznej, rozgrywanej od 
ponad 20 lat imprezy sportowej. Startujące w impre-
zie  zespoły  szkolne  z Mostów  i Kosakowa  zajęły  ko-
lejno 7. i 15. miejsce z dorobkiem 74 i 15 punktów. Na 
podkreślenie  zasługuje  fakt,  że  wszyscy  lekkoatleci 
z  Pogórza  znaleźli  się  na miejscach punktowanych, 
a aż 18 z nich przybiegło do mety na miejscu medalo-
wym. W czterech kategoriach wiekowych dziewcząt 
U-11, U-12. U-13 i U-15 sportsmenki z Pogórza były bez-
konkurencyjne, zajmując wszystkie stopnie podium. 
Wielkie brawa dla przełajowych laureatek 2012: Yane 
Lazouskaya, Mila Sobczyk, Eliza Kłosin; 2011: Zuzia Ka-
min, Anna Mach, Maria Gawin; 2010: Natalia Kułakow-
ska,Helena Fabisz; 2009:Nadia Kłosin,  Julia Jasińska; 
2008: Karina Łapka, Klara Iwoła, Alicja Mach oraz lau-
reatów 2011: Julian Dąbkowski, Mateusz Rekieć; 2010: 
Jerzy Bednarski; 2009: Tymon Steinke; 2008: Bartosz 
Kosidło. „Skoczki” z Pogórza po raz kolejny pokazały, 
że potrafią walczyć na bieżni  z pełnym szacunkiem 
do rywali. 

Powiatowe mistrzostwa w biegach

Rozgrywki ligowe „Mazury cup” 2022
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17  września  przy  Złotych  Piaskach  w  Kosakowie 
rozegrana została kolejna edycja  turnieju Kosakowo 
Cup. W rywalizacji wzięło udział 12 zespołów z roczni-
ka 2013. Puchar trafił do drużyny gospodarzy – Sztor-
mu  Kosakowo.  Na  podium  znalazły  się  jeszcze:  AP 
Bałtyk Gdynia  (II m.)  i AP Jedynka Reda  (III m.). Ko-
lejne miejsca przypadły ekipą: GAP Dąbrowa Gdynia, 
Sztorm II i III Kosakowo, AP Jedynka II Reda, Ejsmond 
Club Gdynia, Dragon Bojano, Cassubian I i II Bolsze-
wo oraz AP Fil Sport Przywidz. Pragniemy podzięko-
wać wszystkim uczestnikom za udział w turnieju.

„Kosakowo Cup” 2022

Przypominamy o możliwości pozbycia się zuży-
tych opon samochodowych w  ilości 4 szt. na rok 
kalendarzowy za jeden lokal mieszkalny (z wyłącze-
niem opon samochodów ciężarowych i maszyn rolni-
czych) poprzez wystawienie ich przed posesję w dniu 
odbioru odpadów wielkogabarytowych.  Z uwagi na 
fakt ograniczenia ilości zużytych opon 
(4 szt. /rok/lokal mieszkalny) konieczne 
jest  ewidencjonowanie  nieruchomo-
ści,  które  skorzystały  już  z możliwości 
ich  odbioru  przez  firmę  wywozową, 
w  związku  z  czym  opony  należy  wy-
stawiać  bezpośrednio  przed  posesję, 
z której pochodzą. Odpady należy wy-
stawić przed swoją posesję lub w przy-
padku  zabudowy  wielorodzinnej  przy 
wiacie śmietnikowej w przeddzień wy-
wozu bądź też do godziny 7:00 w dniu 
odbioru.  Za  śmieci  wielkogabarytowe 
można uznać większość dużych odpa-
dów, jednak nie klasyfikujemy do nich 
sprzętu  elektrycznego  oraz  elektro-
nicznego jak np. pralka, lodówka, zmy-
warka,  telewizor,  czyli  urządzeń  dzia-
łających  niegdyś  na  prąd  lub  baterie. 

Tego  rodzaju odpady są  traktowane  jako elektrood-
pady i odbierane są bezpośrednio z domu lub miesz-
kania  przez  Komunalny  Związek  Gmin.  Oddawany 
sprzęt elektroniczny musi być kompletny. Zgłoszenia 
przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 58 624-66-11 
lub 609-045-410.

Oddanie opon podczas wywozu odpadów wielkogabarytowych
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WAŻNIEJSZE TELEFONY:
Kosakowskie Centrum Kultury tel. 58 573 77 77
Kosakowo Sport Sp. z o.o. tel. 58 712 17 00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
tel. 58 620 82 02, 797 098 918, 797 099 394; 
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych tel. 692 943 433;
Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego
Czernickiego w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk 
tel. 58 665 76 30;
Szkoła Podstawowa w Kosakowie 
– dyrektor Monika Pawlicka, tel. 58 679 23 90;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu 
– dyrektor Halina Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach 
– dyrektor Anna Szymborska, tel. 58 679 13 21;
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla 
– dyrektor Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo
– wiceprezes 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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