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4 grudnia zainaugurowaliśmy uroczystą LXXXIII sesją Rady Gminy Kosakowo obchody 50-lecia
gminy Kosakowo. Jubileusz jest okazją, by z jednej strony wrócić do korzeni, tych kart historii,

na których gmina się rodziła, z drugiej natomiast to bez wątpienia szczególna chwila,
by zwrócić uwagę na to, co najważniejsze.  Z dumą patrzymy dziś na miejsce, które kochamy,

gminę, w której chcemy żyć. Miejsce, które jest naszym wymarzonym miejscem na ziemi.
 

Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim,
którzy na co dzień współtworzą niezwykłą wspólnotę mieszkańców gminy Kosakowo,

w której możemy na siebie wzajemnie liczyć. Życzymy, byśmy, będąc dumni z naszej historii,
z podniesioną głową patrzyli w przyszłość. 

 
Życzymy gminie, by dalej tak pięknie się rozwijała, by pokolenia po nas następujące

mogły patrzeć na nią z taką dumą, z jaką i my na co dzień na nią patrzymy.
I byśmy byli świadkami tego, jak realizują się i spełniają nasze marzenia o tym miejscu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński                     Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek

Jak ponad 2300 innych w Polsce gmina Kosakowo została powołana do istnienia
na mocy ustawy z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o ra-
dach narodowych, którą kilka dni później przypieczętował dokument szczebla
wojewódzkiego z Gdańska. Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Kosakowie
odbyła się 3 stycznia 1973 r. Od tej pory administracja lokalna znalazła się w rękach
gminnych rad narodowych oraz naczelników. Tak było do początku lat 90.

Ostateczne ramy administracyjne gmina Kosakowo uzyskuje po transformacji
ustrojowej i gospodarczej na mocy ustaw z 1990 roku. Nasi mieszkańcy naprawdę
zaczęli decydować o sprawach lokalnej wspólnoty. 

Fakt, że świętujemy obecnie półwiecze istnienia gminy Kosakowo nie oznacza, iż
powstała ona z niebytu. Z początkiem 1973 r. zmieniono istniejący system
administracyjny. W miejsce niewydolnych gromad w skali całego kraju powołano
do istnienia gminy. Nie powinno więc dziwić, że wcześniejszą pracę na rzecz
lokalnych społeczności początkowo kontynuowali niekiedy ci sami ludzie. Jednak
w ciągu 50 lat władze gminy Kosakowo sukcesywnie ewoluowały. Widać to
chociażby po zmianach na stanowiskach osób funkcyjnych.

Tutejszej Gminnej Radzie Narodowej w latach 1973-1990 przewodniczyły 4 osoby.
Po zmianach ustrojowych przełomu lat 80. i 90. w miejsce Gminnej Rady
Narodowej powołano Radę Gminy Kosakowo. Jej pracami do chwili obecnej
kierowało już 10 przewodniczących.

Przez pierwsze 17 lat istnienia gminy za skuteczną pracę tutejszego urzędu było
odpowiedzialnych 4 naczelników. Od 1990 r. funkcję tę poczęli sprawować
wójtowie. Obecnie stanowisko to piastuje 8. osoba. Nie zapominajmy też o sołec-
twach, które w ostatnich 50 latach reprezentowało 53 sołtysów.

Historia
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1. Uchwała  nr  LXXX/580/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie  odpadami  komunalnymi,  ustalenia  wysokości 
stawki 0 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
2. Uchwała  nr  LXXXI/581/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  go-

1. Uchwała  nr  LXXXI/584/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  uchwalenia miejscowego  planu  zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: 
Pogórze i Pierwoszyno Gmina Kosakowo, w rejonie ulicy 
Zielonej;
2. Uchwała  nr  LXXXI/585/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego centrum administracyjno  – usłu-
gowego w Kosakowie;
3. Uchwała  nr  LXXXI/586/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach 
w rejonie mola i przystani rybackiej;
4. Uchwała  nr  LXXXI/587/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części obrębu Pogórze w gminie 
Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego – etap II; 
5. Uchwała  nr  LXXXI/588/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: zmiany uchwały o regulaminie wynagradzania 
nauczycieli, dyrektorów szkół zatrudnionych w przedszko-
lach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kosakowo;
6. Uchwała  nr  LXXXI/589/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 

spodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej;
3. Uchwała  nr  LXXX/582/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022;
4. Uchwała  nr  LXXX/583/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wielolet-
niej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-
2034.

w  sprawie:  wymagań,  jakie  powinien  spełnić  przedsię-
biorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadze-
nie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni  ścieków  i  transportu  nieczystości  ciekłych 
albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych;
7. Uchwała  nr  LXXXI/590/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022;
8. Uchwała  nr  LXXXI/591/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wielolet-
niej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-
2034;
9. Uchwała  nr  LXXXI/592/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Sołtysa wsi Suchy Dwór;
10. Uchwała  nr  LXXXI/593/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
11. Uchwała  nr  LXXXI/594/2022  Rady  Gminy  Kosako-
wo w  sprawie:  przyjęcia Założeń do planu  zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Kosakowo na lata 2022-2036.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXX NADZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXXI ZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 9 LISTOPADA 2022 ROKU

RADA GMINY KOSAKOWO

Tradycyjnie 2 listopada uczczono pamięć tych, 
którzy zginęli na morzu. Zaduszki Morskie rozpoczę-
to mszą św. w intencji zmarłych w kościele św. Rocha 
w Rewie, a uroczystość celebrował ks. kanonik Rafał 
Dettlaff.  Następnie  pochód  spod  kościoła  wyruszył 
pod  krzyż  morski  w  Alei  Zasłużonych  Ludzi  Morza 
w Rewie.
W obecności asysty honorowej Marynarki Wojen-

nej hołd i pamięć tym, co odeszli na wieczną wachtę 
oddał wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastępca 
wójta  gminy  Kosakowo Marcin  Kopitzki  oraz  repre-
zentujący dowódcę Garnizonu Gdynia kmdr Łukasz 
Szmigel.  Jak  co  roku na uroczystość przybyło wielu 
mieszkańców oraz  przedstawicieli  samorządu  i  sto-
warzyszeń  działających  na  terenie  gminy.  Pamięć 
poległym  na  morzu  oddała  delegacja  Rady  Gminy 

Zaduszki Morskie za nami
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Kosakowo  na  czele  z  przewodniczącym  Andrzejem 
Śliwińskim,  Zrzeszenie  Kaszubsko  –  Pomorskie  o. 
Dębogórze-Kosakowo.  Znicz  jako  symbol  wieczne-
go światła dla  zmarłych złożyły przedstawicielki Re-
gionalnego  Chóru  „Morzanie”.  Wieńce  z  kwiatami 
złożyli  również:  dyrektor  Kosakowskiego  Centrum 

Kultury  oraz  dyrektor  spółki  Kosakowo  Sport.  Dele-
gacje zamknęła 143. drużyna harcerzy „Dąbrowa” im. 
płk. Dąbka. Tradycyjnie w trakcie uroczystości straża-
cy OSP w Kosakowie złożyli symboliczny wieniec na 
wody  Zatoki  Puckiej,  aby  uczcić  poległych w  głębi-
nach morza. 

10 listopada o godz. 17 uroczyście rozpoczęły się 
obchody z  okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości w  gminie Kosakowo, podczas których wójt 
gminy Kosakowo Marcin Majek tradycyjnie wrę-
czył statuetki Złotego Kłosa. W piątek 11 listopada 
odbyła się w  kosakowskiej parafii msza św. w  in-
tencji ojczyzny, po której w  symbolicznym miej-
scu – przy pomniku niepodległościowego działacza 
kaszubskiego Józefa Klebby w Kosakowie spotkali 
się samorządowcy, przedstawiciele wojska, służb 
mundurowych i mieszkańcy, by dać wyraz wdzięcz-
ności i radości z bycia obywatelami wolnego kraju. 
Zwieńczeniem świętowania był XVI bieg niepodle-
głości po kosakowskim lotnisku.
Wyróżnienie statuetką Złotego Kłosa ma charak-

ter  symboliczny.  Nagroda  wręczana  jest  od  2005  r. 
osobom, które przyczyniają się do rozwoju oraz pro-
mowania gminy, jej społeczności jak i kultywują tra-
dycje i wartości patriotyczne.
W obecności pocztu sztandarowego gminy Kosa-

kowo oraz  pocztów gminnych  szkół  podstawowych 
z Dębogórza, Mostów oraz Pogórza obchody z oka-
zji  104.  rocznicy  Odzyskania  Niepodległości  rozpo-
częto  w  siedzibie  Kosakowskiego  Centrum  Kultury 

Kontynuacja obchodów Święta Niepodległości 
tradycyjnie nastąpiła w dniu 11 listopada. 
Przy pomniku Józefa Klebby w Kosakowie zebrali 

się  samorządowcy,  żołnierze,  przedstawiciele  służb 
mundurowych i mieszkańcy, aby wziąć udział w uro-
czystych  obchodach  104.  rocznicy  odzyskania  nie-
podległości przez Polskę.
Program lokalnych uroczystości w dniu 11 listopa-

da rozpoczęła o godzinie 10:00 msza święta w inten-
cji Ojczyzny odprawiana w kościele pod wezwaniem 
Świętego  Antoniego  Padewskiego  w  Kosakowie. 
W dalszej  części obchodów pod pomnikiem działa-

w  czwartkowy wieczór  10  listopada Mazurkiem Dą-
browskiego odegranym przez Orkiestrę Dętą Gminy 
Kosakowo pod batutą Zbigniewa Kostrzewskiego. Ze 
sceny  rozbrzmiały  także  „Legiony” w wykonaniu or-
kiestry.
W  tym  roku  z  rąk wójta  statuetkę  Złotego Kłosa 

odebrali  Zbigniew  Kostrzewski,  Wojciech  Niemkie-
wicz  oraz  Kazimierz  Wierzbicki.  Sylwetki  wyróżnio-
nych zostały szczegółowo opisane na gminakosako-
wo.pl.
Tradycyjnie  w  trakcie  uroczystości  zostały  wrę-

czone nagrody  i dyplomy strażakom z   Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kosakowie oraz druhom z Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Kosa-
kowo. Tego wieczoru również przysięgę składali nowi 
członkowie drużyny
Uroczystość zakończyła się wzruszającym progra-

mem artystycznym pod tytułem „Droga do Niepod-
ległej”.  W  muzycznym  spektaklu  wystąpiły  młode, 
utalentowane  wokalistki:  Weronika  Przychodzeń, 
Zuzanna Plaga, Zuzanna Jaworowicz, Klaudia Groth 
oraz Anna Wolna. Wiersze recytowały aktorki z Mło-
dzieżowego Teatru Gminy Kosakowo – Amelia Koby-
lińska oraz Sofia Astafieva.

cza  niepodległościowego  oraz  mieszkańca  gminy 
Kosakowo  Józefa Klebby nastąpiło wspólne  odśpie-
wanie Mazurka Dąbrowskiego wraz z Orkiestrą Dętą 
Gminy Kosakowo.
Przybyłych  gości  powitał  gospodarz  gminnych 

uroczystości  wójt  gminy  Kosakowo  Marcin  Majek. 
Pod pomnikiem kwiaty  złożyły następujące delega-
cje: wójt  gminy Kosakowo Marcin Majek wraz  z  za-
stępcą  Marcinem  Kopitzkim  oraz  ks.  kanonik  Jan 
Grzelak,  Delegacja  z  43.  Bazy  Lotnictwa Morskiego, 
przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śli-
wiński, radna Bożena Roszak i radny Marcin Buchna, 

Obchody Święta Niepodległości w gminie
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sołtys Dębogórza Józef Melzer oraz Rewy Jacek Hen-
nig,  członek  Zarządu  Powiatu  Puckiego  Jerzy Włu-
dzik,  przewodnicząca  koła  Platformy  Obywatelskiej 
gminy Kosakowo i wiceprzewodnicząca rady powia-
tu  puckiego  Anna  Wojtunik  oraz  członek  zarządu 
koła  Andrzej  Barlikowski,  generał  brygady  Związku 
Piłsudczyków  RP  Okręg  Kaszubski  Kosakowo  Wła-
dysław  Paciuch  oraz  Daniel  Malanowski,  dyrektor 
Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo  im. Augusty-
na Necla Anna Paturej wraz z dyrektorem Kosakow-
skiego  Centrum  Kultury  –  Tomaszem  Świerczem, 
prezes  Zrzeszenia  Kaszubsko  –  Pomorskiego  Alek-
sandra Pająk, wiceprezes Danuta Tocke oraz Franci-
szek Sorn, członkowie Stowarzyszenia Regionalnego 
Chóru “Morzanie” – Lidia Kaszuba i Ewa Leszczyńska, 

dyrektor Monika Pawlicka wraz z uczniami, dyrektor 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Tomasz 
Drozdowski, dyrektor zarządu spółki Kosakowo Sport 
Dariusz Schwarz, komendant straży gminnej Marcin 
Wittbrodt i starszy inspektor Zbigniew Zabrocki, pre-
zes Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców 
Kępy  Oksywskiej  Wojciech  Pera  wraz  z  Katarzyną 
Leszczyńską  oraz  delegacja  Związku  Żołnierzy Woj-
ska Polskiego Koło nr. 21 w Gdyni.
Podczas niepodległościowego spotkania asystę ho-

norową pełnili żołnierze 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. 
Poczty sztandarowe stowarzyszeń i związków działają-
cych na terenie naszej gminy swoją obecnością pod-
niosły rangę uroczystości. Ten ważny moment swoim 
występem uświetnił lokalny zespół Kosakowianie.

4 grudnia br. to data rozpoczęcia obchodów 
50-lecia gminy Kosakowo zainaugurowanych uro-
czystą sesją Rady Gminy Kosakowo. W jej przeded-
niu w  Dębogórzu przy ulicy Pomorskiej zostało 
posadzonych 50 drzew z gatunku Jarząb szwedzki 
(Sorbus intermedia) w odmianie Fastigiata.
Jak ponad 2300 innych w Polsce gmina Kosakowo 

została powołana do istnienia na mocy ustawy z 29 li-
stopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy 
o radach narodowych, którą kilka dni później przypie-
czętował dokument szczebla wojewódzkiego z Gdań-
ska. Przed nami  rok wielu  jubileuszowych wydarzeń, 
o czym będziemy na bieżąco  informować. Tuż przed 
oficjalnym  rozpoczęciem obchodów w  jednym z  so-

łectw została posadzona symboliczna liczba 50 drzew.
W akcji nasadzenia czynny udział wzięli wójt gmi-

ny  Kosakowo Marcin Majek,  zastępca  wójta Marcin 
Kopitzki, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo An-
drzej Śliwiński oraz sołtys Dębogórza Józef Melzer.
– Od dłuższego  czasu dyskutowaliśmy  o  tym,  by 

przy głównych drogach, o ile pozwala na to miejsce, 
tworzyć aleje, szpalery drzew, które wyznaczać będą 
oś komunikacyjną w Dębogórzu. Długo trwał wybór 
gatunku, ostatecznie wybór padł na Jarząba szwedz-
kiego.  Są  to  drzewa,  które  docelowo  osiągną wyso-
kość do ok. 5 – 8 m. W tej chwili na odcinku od szkoły 
podstawowej w Dębogórzu do pętli przy ul. Słonecz-
nikowej posadziliśmy  sadzonki,  które mają ok.  4 m. 
Mamy nadzieję,  że w przyszłych  latach pięknie  roz-
kwitną i stworzą piękną aleję drzew – mówi wójt gmi-
ny Kosakowo Marcin Majek.
Sołtys  Dębogórza  Józef  Melzer  podkreślił,  iż  jest 

dumny z tego, że Dębogórze staje się coraz piękniej-
sze, a on może w tym uczestniczyć, gdyż w tej wiosce 
i gminie działa już prawie 58 lat.
50  lat  gminy  Kosakowo  to  doskonały  moment, 

aby  rozwinąć  wiele  nowych  i  ciekawych  inicjatyw 
w naszym regionie. Niewątpliwie powiększenie drze-
wostanu Dębogórza o dodatkowe drzewa, które jest 
działaniem  zarówno  ekologicznie  pożytecznym  jak 
i wzbogacającym estetykę tego miejsca, jest tego do-
brym przykładem.

50 drzew w Dębogórzu na 50-lecie gminy
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18 listopada br. podczas gali odbywającej się 
w biurowcu Olivia Star w Gdańsku wójt gminy Ko-
sakowo Marcin Majek odebrał wyróżnienie dla na-
szej gminy za zajęcie III miejsca w ka-
tegorii gmin wiejskich w  plebiscycie 
Ranking Gmin Województwa Pomor-
skiego.
Ranking  to  inicjatywa  realizowana 

we współpracy  z Urzędem Statystycz-
nym w Gdańsku. Celem przedsięwzię-
cia jest wyłonienie i promowanie gmin 
wyróżniających się pod względem roz-
woju  społeczno-gospodarczego  oraz 
najlepszych  praktyk  przez  nie  stoso-
wanych.  W  ramach  rankingu  ocenie 
poddawane  są  wszystkie  gminy  woj. 
pomorskiego  z  wyłączeniem  miast 
na  prawach powiatu:  Gdańska,  Gdyni, 

17 listopada br. w Kosakowskim Centrum Kultu-
ry w  Pierwoszynie odbyło się spotkanie przedsię-
biorców z przedstawicielem Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Oprócz przedsiębiorców w wy-
darzeniu uczestniczył wójt gminy Kosakowo Marcin 
Majek oraz wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki.
Poruszane  na  spotkaniu  kwestie  dotyczyły  m.in. 

sposobu  uzyskania  zwolnienia  z  podatku  dochodo-
wego z uwagi na prowadzoną działalność.
– Temat to o tyle ciekawy, że przedsiębiorcy mogą 

uzyskać  z  tego  tytułu  różne  bonifikaty,  propozycje, 
mogące  być  dla  nich  atrakcyjne.  Mam  nadzieję,  że 
dzisiejsze spotkanie będzie bardzo efektywne – mó-
wił wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.
Aby uzyskać bezpłatne wsparcie, należy skontak-

tować się z jedną z 14 spółek administrujących obsza-
rem wybranej strefy ekonomicznej. Spółki te w imie-

Słupska i Sopotu. Za zebranie i zestawienie wyników 
odpowiada  Urząd  Statystyczny  w  Gdańsku.  Udział 
w rankingu jest bezpłatny dla samorządów. W piątek, 

18  listopada  br.  wśród  laureatów  zna-
leźli  się  również gmina Pruszcz Gdań-
ski za zajęcie I miejsca oraz gmina Kol-
budy za II miejsce w plebiscycie.
Miejsce w  rankingu  to wynik kilku-

nastu  syntetycznych  wskaźników  ob-
razujących  różne  sfery  życia wspólnot 
lokalnych w naszym regionie. Wskaźni-
ki te są zróżnicowane  i mają w swoim 
zamierzeniu  pokazywać  jakość  życia 
w  poszczególnych  częściach  regionu. 
Czołówkę rankingu stanowią te gminy, 
które sprawnie realizują swoje zadania 
własne  i wykorzystują dane  im poten-
cjały rozwojowe.

niu Ministra Rozwoju i Technologii rozpatrują wnioski 
i wydają decyzje o wsparciu nowych inwestycji w for-
mie ulgi podatkowej. Wysokość ulgi zależy od mapy 
pomocy regionalnej dla Polski, która obowiązuje od 1 
stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.

III miejsce w rankingu gmin woj. pomorskiego

Spotkanie przedsiębiorców

W przyjętym na ostatniej sesji Rady Gminy Kosa-
kowo miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego centrum administracyjno-usługowego 
w  Kosakowie zarezerwowano teren pod przyszłą 
lokalizację zespołu obiektów użyteczności publicz-
nej takich jak: budynek urzędu gminy z parkingami 
(podziemnym i naziemnymi), nowoczesna bibliote-
ka oraz centrum kultury z salą widowiskową. 
9  listopada  br.  w  Urzędzie  Gminy  Kosakowo  od-

była się XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Kosakowo, 
na  której  radni  pochylili  się m.in.  nad  planami  oraz 
wizualizacjami  centrum  administracyjno-usługowe-
go w Kosakowie, w skład którego mają wejść nowe 

budynki biblioteki,  centrum kultury  i urzędu gminy 
w Kosakowie.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzen-

nego ta perspektywiczna inwestycja ma być zlokali-
zowana naprzeciw obecnego budynku urzędu w Ko-
sakowie przy ul. Żeromskiego.
–  Bardzo  dynamiczny  rozwój  gminy  Kosakowo 

stwarza  nowe  potrzeby,  w  tym  również  zabezpie-
czenia terenu pod usługi publiczne. Miejscowy plan 
zagospodarowania  przestrzennego,  który  został 
uchwalony  podczas  ostatniej  sesji  rady  gminy  po-
zwoli na zrealizowanie w przyszłości całego centrum 
administracyjnego w Kosakowie. Na realizację przed-

Plany nowego kompleksu administracyjno-usługowego w Kosakowie
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sięwzięcia składa się budynek nowego urzędu, biblio-
teki  czy  centrum kultury,  a  całość  stworzy  zupełnie 
nowy kompleks administracyjny gminy. Dzięki dobrej 
lokalizacji  i  dostępności  komunikacyjnej  przyszłych 
budynków użyteczności publicznej mieszkańcy będą 
mogli sprawnie i przejazdem załatwić wszelkie spra-
wy – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.
Czas  realizacji  inwestycji  nie  jest  bliżej  określo-

ny  i  zależy  od wielu  czynników,  których  nie  sposób 
na  ten moment przewidzieć. W kolejce czeka wiele 
ważnych dla gminy Kosakowo potrzeb,  niezmiernie 
ważnym  jest  jednak, wręcz koniecznym, aby  zabez-
pieczyć tereny pod opisywaną inwestycję w miejsco-
wym planie zagospodarowania już teraz.
Nowa  siedziba  Kosakowskiego  Centrum  Kultury 

ma być obiektem wielofunkcyjnym z dużą aulą i licz-
nymi  pomieszczeniami  odpowiadającymi  potrze-
bom  prężnie  działającej  gminnej  instytucji  kultury. 
W  obecnym  budynku  KCK  od  dłuższego  już  czasu 
daje się odczuć,  że  takich pomieszczeń bardzo bra-
kuje,  zachodzi  więc  konieczność,  aby  w  projekcie 
wszystkie te aspekty uwzględnić. Istniejący budynek 
Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo  im. Augusty-
na  Necla  znajdujący  się  obecnie  w  Kosakowie  przy 
ul.  Fiołkowej  2  pomimo  przeprowadzonego  w  nim 
w ostatnim kwartale 2021 r. remontu jest bardzo cia-
sny i brakuje w nim miejsca. W związku z powyższym, 
planowane  jest  wybudowanie  również  siedziby  no-
woczesnej, funkcjonalnej biblioteki. Budynek ma być 
dostosowany do dynamicznie  rozrastającej  się gmi-

ny, w której osiedla  się  coraz więcej nowych miesz-
kańców.
Na sesji w dniu 9 listopada przedstawiono również 

całościową wizualizację planu prezentującego kom-
pleks wszystkich trzech budynków wraz z parkinga-
mi  (podziemnym  i  naziemnymi)  oraz  nowym  ukła-
dem drogowym, które będą tworzyć nową przestrzeń 
w Kosakowie.
Planowane  centrum  administracyjno-usługowe 

w Kosakowie to nie tylko nowo powstałe trzy budyn-
ki. Cały teren zyska nową funkcjonalność. W bliskim 
sąsiedztwie  znajdują  się  komisariat  policji,  kościół, 
ośrodek zdrowia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Powstaną tu również sklepy i restauracje. Miejsce 
to będzie nowoczesnym centrum naszej gminy.
– Ten plan daje nam możliwość (…), żebyśmy jako 

gmina stworzyli  fajny wizerunek, żebyśmy wygląda-
li  na  nowoczesną,  dobrze  zarządzaną  gminę,  gdzie 
każdy  może  w  takim  centrum  stanąć,  gdzie  może 
zaparkować,  (…)  spokojnie podejść do urzędu, gdzie 
zarezerwowane są cele na kawiarnie, bibliotekę i róż-
ne tego typu rzeczy. To przyświeca nam dzisiaj w tym, 
żebyśmy ten plan uchwalili – mówi podczas XVI sesji 
Rady Gminy Kosakowo radna Beata Gloza.
Po zapoznaniu się z planem rada gminy zdecydo-

waną większością głosów podjęła uchwałę przyjmu-
jącą miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzen-
nego  dla  centrum  administracyjno  –  usługowego 
w Kosakowie.

Z końcem października rozpoczął się remont da-
chu w budynku SP w Dębogórzu. To kolejna inwe-
stycja w  gminie Kosakowo w  bu-
dynki oświatowe. Po remoncie 
pomieszczeń w szkole w Mostach 
wiosną br. przyszedł czas na dach 
dębogórskiej szkoły. Prace toczą 
się nad nową częścią budynku od-
daną do użytku w 1999 r. Wartość 
prac to ponad 340 tys. zł. 
–  Sale wewnątrz  szkoły  podczas 

obfitych  deszczy  ulegały  zalewa-

niu,  stąd  ważnym  było  rozpocząć  prace  jeszcze  je-
sienią tego roku. Liczymy na to, że szybko przyniosą 

one  zamierzony  efekt.  Kolejnym 
etapem  przeprowadzonym  pod-
czas ferii zimowych będzie remont 
pomieszczeń  wewnątrz  szkoły, 
tak  aby  nasi  uczniowie mogli  ko-
rzystać  z  bardzo  dobrych  warun-
ków  kształcenia  się  w  gminnych 
placówkach  oświatowych  – mówi 
zastępca  wójta  gminy  Kosakowo 
Marcin Kopitzki.

Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
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27 października br. została podpisana umowa 
z wykonawcą na budowę 10 gminnych dróg: Owo-
cowej i  Wiosennej w  Dębogórzu, Tymiankowej 
i Szafranowej w Kosakowie, Olimpijskiej w Meche-
linkach, Północnej w  Pierwoszynie, Lema w  Su-
chym Dworze, Wielkopolskiej w  Rewie, Jodłowej 
i Klonowej w Mostach.
– Podpisaliśmy umowę na realizację 10 dróg gmin-

nych na kwotę ponad 9 mln zł, z czego 5 mln zł to do-
finansowanie w ramach programu Polski Ład. Są to 

drogi, które będą realizowane prawie we wszystkich 
miejscowościach. Termin realizacji to około rok czasu 
od momentu podpisania umowy. Nową nawierzch-
nią będą pokryte ulice o  fragmentach od kilkudzie-
sięciu do kilkuset metrów – mówi wójt gminy Kosa-
kowo Marcin Majek. 
Projekt  zakłada poprawę  jakości  życia mieszkań-

ców  oraz  bezpieczeństwa  i ma  zostać  zrealizowany 
do końca 2023 roku.

Umowa na budowę 10 dróg gminnych podpisana

Przywrócony zostaje rodzaj kontroli przedsię-
wzięć polegający na prowadzeniu kontroli na do-
kumentach w  siedzibie wojewódzkiego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związ-
ku powyższym, w przypadku takiej kontroli, benefi-
cjenci programu priorytetowego „Czyste powietrze” 
będą zobowiązani do uzupełnienia na wezwanie 
wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i go-

Komunikat dla beneficjentów Czystego Powietrza

Przypominamy o obowiązku zabezpieczania in-
stalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziały-
waniem niskich temperatur.
Obowiązek  taki  na  odbiorców 

nakłada  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury w  sprawie warunków 
technicznych,  jakim powinny odpo-
wiadać  budynki  i  ich  usytuowanie 
(dokument z 8 kwietnia 2019 r.). § 116 
„Usytuowanie  wodomierza”  mówi, 
że zestaw wodomierza głównego na 
połączeniu z siecią wodociągową po-
winien  być  umieszczony  w  piwnicy 
budynku  lub na parterze w wydzie-
lonym,  łatwo  dostępnym  miejscu  zabezpieczonym 

przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem 
osób  niepowołanych.  W  budynkach  mieszkalnych 

wielorodzinnych, zamieszkania zbio-
rowego  i  użyteczności  publicznej 
miejscem  tym  powinno  być  odręb-
ne  pomieszczenie  z  zamkniętymi 
okienkami  piwnicznymi  i  drzwiami, 
a  w  przypadku  studzienek  ocieplo-
ne włazy. Powinna w nich panować 
temperatura  dodatnia.  Przekazu-
jemy,  że  w  przypadku  stwierdzenia 
przez  PEWIK  uszkodzeń  urządzeń 
pomiarowych w wyniku  zamarznię-
cia,  odbiorca ponosi  całość kosztów 

związanych z ich usprawnieniem.

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 12/20228

Informujemy o  przystąpieniu do zakupu paliwa 
stałego (węgla kamiennego, ekogroszku) z  prze-
znaczeniem dla gospodarstw domowych.
Mieszkańcy gminy zainteresowani kupnem węgla 

zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferen-
cyjny  paliwa  stałego  dla  gospodarstwa  domowego. 
Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w prefe-
rencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu oso-
by uprawnione do dodatku węglowego.  Ilość węgla 
dostępna dla 1 gospodarstwa domowego w ramach 

zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grud-
nia br. oraz 1500 kg w okresie 01.01 – 30.4.2023 r.
Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć moż-

na: pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo; za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP 
(należy opatrzyć  je kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem pro-
filu zaufanego).
Dystrybucją węgla  z  ramienia gminy zajmuje  się 

spółka PUK „PEKO”. Aby otrzymać przysługujące na 

Preferencyjny zakup węgla

Informujemy,  że  w  sezonie  zimowym  2022/2023 
utrzymaniem  dróg  gminnych,  chodników,  placów 
oraz chodników przy drogach powiatowych, zajmują 
się następujące firmy:
Rejon nr 1 – Rewa, Mosty, Mechelinki
PP MAJA Maria Bigott (ul. Kaszubska 16, Pierwoszyno) 
tel. 781-911-112
Rejon nr 2 – Pierwoszyno i Kosakowo
Twój Ogród Marcin Bigott (ul. Kaszubska 16, Pierwo-
szyno) tel. 691-628-251
Rejon nr 3 – Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, 
Kazimierz
Firma Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław Nagel 
(ul. Grzybowa 7, Dębogórze) tel. 505-059-120
Rejon nr 4 – Pogórze
Maya Transport Maria Gałka (ul. Pomorska 51, Dębo-
górze) tel. 796-009-128

Rejon nr 5 – Suchy Dwór
Green Poland Krzysztof Polakowski (ul. Ogrodowa 12, 
Gniewowo) tel. 601 058 046 - Mirosław Bach1
Informacji ws. utrzymania zimowego dróg udziela 

Referat ds.  Zarządu Dróg  i  Zieleni:  58 660 43  37,  58 
660 43 08, utrzymanie@kosakowo.pl.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do właścicieli 

pojazdów, aby parkując przy posesjach umożliwić fir-
mie swobodne odśnieżanie jezdni i chodników. 

Zimowe utrzymanie dróg

spodarki wodnej wniosków o  płatność końcową 
o dodatkowe dokumenty potwierdzające wykona-
nie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.
WFOŚiGW może wezwać o dostarczenie w szcze-

gólności:  a)  protokołu  odbioru  prac  od  wykonawcy 
(w przypadku realizacji zadania tzw. siłami własnymi 
taki  protokół  wypełnia  beneficjent);  b)  specyfikacji 
technicznej  dla  zakupionych  urządzeń/materiałów/
towarów  i/lub  karty  produktu;  c)  etykiety  efektyw-
ności energetycznej (dla urządzeń elektrycznych); d) 
karty gwarancyjnej urządzeń  (przy  instalacji pieców 
gazowych wpis instalatora wraz z pieczęcią świadczą-
ce o pierwszym uruchomieniu pieca); e) zdjęć doku-
mentujących  zrealizowanie  przedsięwzięcia  (zdjęcia 
muszą  być  wyraźne,  aby  czytelne  były  wszelkie  in-
formacje na nich uwiecznione, np. tabliczki znamio-
nowe oraz opatrzone datą wykonania  fotografii np.: 
zamontowane urządzenie, sprzęt,  (w przypadku ter-
momodernizacji) wymiary wstawionych okien, drzwi, 
ocieplonej powierzchni budynku (miarka); f) podpisa-
nego przez beneficjenta oświadczenia o wykonaniu 
inwestycji zgodnie z zapisami umowy dofinansowa-

nia oraz wymogami Programu priorytetowego „Czy-
ste powietrze”; g) innych niezbędnych dokumentów 
(w  zależności  od  specyfiki  przedsięwzięcia)  dla  po-
twierdzenia zrealizowania inwestycji.
Po każdej przeprowadzonej w ten sposób kontro-

li  na  dokumentach  sporządzony  zostanie  protokół, 
zgodnie ze wzorem określonym w programie, który 
zostanie przekazany do beneficjenta w celu poinfor-
mowania  o  przeprowadzeniu  kontroli.  W  przypad-
ku  zastrzeżeń  do  zgodności  zrealizowanego  przed-
sięwzięcia  z  warunkami  umowy  o  dofinansowanie 
lub  zgodności  ze  stanem  faktycznym  wykazanym 
w protokole, beneficjent będzie miał prawo do  jed-
nokrotnego  złożenia  dodatkowych  dokumentów 
i  wyjaśnień  mających  wpływ  na  ustalenia  zawarte 
w protokole.
Pozytywny  wynik  przeprowadzonej  kontroli  na 

dokumentach będzie stanowił potwierdzenie wyko-
nania czynności kontrolnych  i  jednocześnie, w przy-
padku kontroli przed wypłatą środków, będzie obok 
zatwierdzonego wniosku o płatność warunkiem wy-
płaty środków na rzecz beneficjenta.
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Informujemy, że z  początkiem roku 2023 zmia-
nie ulegną dotychczasowe zasady dystrybucji wor-
ków na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 
w zabudowie jednorodzinnej (plastik i metale, ma-
kulatura, szkło, odpady zielone).
Obecna  wymiana  worków w  systemie  sztuka  za 

sztukę zostanie zastąpiona dystrybucją jednorazową 
tzn. mieszkańcy otrzymają pakiet worków na cały rok.
Pakiet będzie  składał  się  z:  48 worków na meta-

le i plastik, 24 worków na makulaturę, 24 worków na 
szkło,  48  worków  na  odpady  zielone.  Pakiety  będą 
dostarczane  mieszkańcom  przez  pracowników  fir-
my świadczącej usługi związane z odbiorem i zago-
spodarowaniem odpadów (PUK Rumia). Dystrybucja 
rozpocznie się w styczniu 2023 r. i odbywać się będzie 
od poniedziałku do piątku.
W  przypadku  wykorzystania  przez  dane  gospo-

darstwo  domowe  przysługującego  rocznego  pakie-
tu worków, dopuszcza się wykorzystanie worków bez 
logo firmy wywozowej, czyli zakupionych we własnym 
zakresie,  pod warunkiem  zachowania  odpowiedniej 
kolorystyki tj.: worek żółty – metal i plastik, worek nie-
bieski – makulatura, worek zielony – szkło oraz worek 
brązowy – odpady zielone.

Zmiana w sposobie dostarczania do mieszkańców 
worków na odpady związana jest z wynikiem ankie-
ty  przeprowadzonej  wśród  mieszkańców,  w  której 
większość mieszkańców  gminy  opowiedziało  się  za 
dystrybucją  jednorazową.  Ponadto  informujemy,  że 
bez zmian pozostaje dystrybucja worków na odpady 
biokuchenne, Worki dostarczone zostaną przez pra-
cowników firmy PUK Rumia w miesiącu  2023  roku 
w ilości 150 szt.
Liczymy,  że  zaproponowane  zmiany  pozytywnie 

wpłyną na poprawę systemu gospodarowania odpa-
dami w gminie Kosakowo.

Jednorazowa dystrybucja worków na odpady segregowane

Przypominamy, że zgodnie z art. 
11  ustawy  Prawo  o  ruchu  drogo-
wym po zmierzchu, poza obszarem 
zabudowanym należy nosić odbla-
ski.  Dla  bezpieczeństwa  swojego 
i swoich bliskich zalecamy również 
posiadanie widocznych elementów 
odblaskowych  na  obszarze  zabu-
dowanym.
Odblaski musi  nosić  każdy  pie-

szy  idący  poboczem,  a  także  pro-

wadzący  rower,  motocykl,  skuter 
i wózek.
Zalecamy, aby zakładać odblaski 

na wysokości kolan, dłoni, w okolicy 
klatki piersiowej i pleców, a w przy-
padku  noszenia  tornistra/plecaka 
przyczepić  zawieszkę  odblaskową. 
Podczas  spaceru  ze  zwierzęciem 
zaopatrzmy pupila w obrożę odbla-
skową.

Bądź widoczny, noś odblaski

2022  r.  1,5  tony  węgla  należy  złożyć  poprawnie  wy-
pełniony wniosek oraz uiścić opłatę za węgiel na ra-
chunek Urzędu Gminy Kosakowo w nieprzekraczal-
nym terminie do 15 grudnia br. Dane do przelewu: 74 
1020 1811 0000 0702 0415 5735 PKO Bank Polski); tytuł 
przelewu:  „wniosek o zakup węgla”,  imię  i nazwisko 
oraz adres wnioskodawcy.
Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy 

zapotrzebowania  na  węgiel  nie  jest  równoznaczne 
z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych wa-
runkach. Warunkiem koniecznym jest złożenie wnio-
sku  i  przejścia  jego  poprawnej weryfikacji.  Przepisy 
regulującej to ustawy zakładają, iż osoba fizyczna bę-
dzie mogła nabyć węgiel po preferencyjnych cenach 

w  przypadku  spełnienia  warunków  uprawniających 
do otrzymania dodatku węglowego oraz gdy nie na-
była  węgla  na  sezon  grzewczy  2022/2023  po  cenie 
niższej niż 2000 zł brutto za tonę.
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W związku z otrzymaniem nowej posady na uczel-
ni  dyrygent  dr Paweł Nodzak  zakończył  działalność 
z naszym zespołem. Z październikiem „Morzanie” roz-
poczęli współpracę z nową dyrygentką Agnieszką Ła-
budą-Wiatr, która jest absolwentką 
Wydziału  Dyrygentury  Chóralnej 
i  Edukacji  Muzycznej  Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy, Wydzia-
łu dyrygentury Chóralnej, Edukacji 
Muzycznej  i Rytmiki Jazz  i Muzyka 
Estradowa  Akademii  Muzycznej 
w  Gdańsku,  a  przede  wszystkim 

Miło  nam  poinformować,  że  dobiegł  końca  kon-
kurs plastyczny o tematyce ekologicznej pn.: „Czyste 
powietrze  jak  jesienne drzewo” organizowany w  ra-
mach  promocji  programu  „Czy-
ste  powietrze”.  W  poniedziałek  , 
28  listopada br.  odbyło    się  ogło-
szenie  wyników  oraz  wręczenie 
nagród laureatom konkursu. Kon-
kurs  dedykowany  był  dzieciom 
w  wieku  przedszkolnym  (3-6  lat) 
z  terenu  gminy  Kosakowo,  pole-
gał na wykonaniu pracy dowolną 
techniką  plastyczną  z  wykorzy-
staniem  darów  jesieni. Wszystkie 
prace  konkursowe  były  pięknie 

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w zajęciach 
Profilaktyka depresji – spotkania warsztatowo-edu-
kacyjne.
Depresja to poważne zaburzenie, często uniemoż-

liwiające  prawidłowe  funkcjonowanie  na  co  dzień. 
Stan ten cechuje się głównie pogorszeniem nastroju, 
zmniejszeniem energii i aktywności oraz zaintereso-
wań. Obecnie w społeczeństwie problem ten stał się 
bardzo rozpowszechniony. Jest chorobą ogólnoustro-
jową. Brak właściwego leczenia  jej powoduje zwięk-
szenie  ryzyka  występowania  chorób  somatycznych 
i  na  odwrót  –  choroby  somatyczne, 
zwłaszcza przewlekłe, zwiększają ry-
zyko  wystąpienia  depresji.  Dlatego 
też,  tak  istotne  jest  podejmowanie 
profilaktycznych  działań  mających 
na  celu  zapobieganie,  wczesne wy-
krywanie i leczenie depresji.
Głównym  celem  programu  jest 

wzrost  poziomu  świadomości  spo-

łecznej  na  temat  zaburzeń  depresyjnych  poprzez 
prowadzenie  określonych  działań  profilaktycznych. 
Realizacja tego celu będzie odbywać się na dziesięciu 
etapach działań. Działania te swoim zakresem obej-
mą: promocję zdrowia psychicznego oraz profilakty-
kę depresji.
Projekt  skierowany  jest  do  mieszkańców  gminy 

Kosakowo, w szczególności osób w grupie ryzyka za-
chorowania  (kobiety po porodzie, młodzież w wieku 
14 – 18 lat oraz osoby 65+). Warsztaty będą odbywały 
się w budynku szkoły podstawowej w Kosakowie we 

wtorki  o  godz.  18.00.  Projekt  rozpo-
czyna się 3 stycznia 2023 r. i stanowi 
cykl 38 spotkań do 19.12.2023 r. Oso-
by chętne do wzięcia udziału w pro-
jekcie prosimy o kontakt telefoniczny 
pod  numerem.:  510-335-041  (liczba 
miejsc  ograniczona,  decyduje  kolej-
ność zgłoszeń). Projekt finansowany 
jest z budżetu gminy Kosakowo.

Profilaktyka depresji – spotkania warsztatowo-edukacyjne

wykonane  i staranne. Dzieci udowodniły dużą świa-
domość i wrażliwość w zakresie dbania o środowisko 
oraz strefę wolną od dymu. Wręczenie nagród odbyło 

się  w  urzędzie  gminy  Kosakowo. 
Wszyscy laureaci otrzymali dyplo-
my i upominki. Zwycięscy konkur-
su to: I miejsce – Tymon Konarski 6 
lat, II miejsce – Leon Labuda 4 lata, 
III  miejsce  –  Oliwia  Jabłońska  4 
lata. Bardzo dziękujemy dzieciom 
za udział w konkursie, za ich zaan-
gażowanie, poświęcony czas oraz 
kreatywność. Wszystkim uczestni-
kom konkursu gratulujemy talen-
tu i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs „Czyste powietrze jak jesienne drzewo” rozstrzygnięty

specjalistką w  dziedzinie  emisji  głosu  oraz  rehabili-
tacji  głosowej,  dynamiczną  i  bardzo  energetyczną 
osobą. Chór przygotowuje się do XVII Festiwalu Kolęd 
Kaszubskich i Pieśni Adwentowej, który odbędzie się 

w dniach 16-18 grudnia br., na który 
już teraz serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy  również  wszystkie 

chętne  osoby  do wspólnego  śpie-
wu – próby odbywają się we wtorki 
w  godzinach  17:30-20:30  w  Domu 
Kaszubskim w Dębogórzu. Więcej 
informacji pod nr tel. 513 778 174.

Zmiany w Kaszubskim Regionalnym Chórze „Morzanie”
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21 listopada br. wójt gminy Kosakowo Marcin Ma-
jek spotkał się z pracownikami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Kosakowie. Spotkanie było 
okazją do podziękowania całemu zespołowi ko-
sakowskiego GOPSu za codzienny trud wkładany 
w niezwykłą służbę na rzecz drugiego człowieka.
Na  co  dzień mierzą  się  z  biedą  i wykluczeniem. 

Niejednokrotnie  jako  pierwsi  docierają  do  najbar-
dziej potrzebujących. Są wszędzie tam, gdzie pomoc 
jest  niezbędna  –  co  roku  21  listopada  obchodzimy 
Dzień  pracownika  socjalnego,  który  jest  jednocze-
śnie świętem wszystkich pracowników pomocy spo-
łecznej. To czas podziękowań za odpowiedzialność, 
odwagę,  odporność  psychiczną  i  wielkie  serce,  to 
czas  podziękowań  za  pracę  wszystkich  pracowni-
ków  i  osób  zaangażowanych  w  działania  na  rzecz 
drugiego człowieka.

Podczas spotkania wójt gminy Kosakowo Marcin 
Majek wraz z przewodniczącym Rady Gminy Kosako-
wo Andrzejem Śliwińskim na ręce każdej z pań złożyli 
serdeczne  podziękowania  oraz  kwiaty.  To  święto  to 
nie  tylko wyrażenie wdzięczności,  ale okazja do wy-
miany poglądów i wspólnych rozmów, w tym również 
tych o trudnościach z jakimi na co dzień zmagają się 
pracownicy kosakowskiej placówki.
– Z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego 

pragnę  podziękować  całemu  zespołowi  za  zaanga-
żowanie, entuzjazm i oddanie się pracy podjętej dla 
dobra  lokalnej  społeczności.  Jednocześnie  pragnę 
złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów za-
wodowych, satysfakcji z realizacji zadań na rzecz spo-
łeczności lokalnej i życzę, aby podejmowany trud był 
zauważony i doceniony przez całą wspólnotę gminną 
– mówił wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek.

Dzień pracownika socjalnego

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Z  okazji Święta Niepodległości kosakowska 
Checz pobrzmiewała patriotycznymi pieśniami 
w  wykonaniu młodych wokalistów – uczniów na-
szych gminnych szkół, którzy wzięli udział w Kon-
kursie Pieśni Patriotycznych.
Członkowie  jury  (Weronika  Korthals,  Paweł  No-

dzak oraz Anna Paturej) mieli niezwykle trudne zada-
nie. Przedstawiamy  listę  laureatów. Uczniowie  szkół 
podstawowych kl. I-III, kat. soliści: I  Liliana Tontor (SP 
Pogórze),  II  ex  aequo:  Łucja  Bilecka  (SP  Kosakowo) 
i  Karol  Chajdukowski  (SP  Mo-
sty), III ex aequo: Zuzanna Tocke 
(SP Dębogórze)  i  Julia Tatrocka 
(SP Kosakowo), wyróżnienie: Ka-
mila  Tatrocka  (SP  Kosakowo). 
Kat. duety: I Viktoria Dorosińska 
i Tola Perwejnis (SP Mosty), II Mi-
lena Kaźmierska i Natalia Klawi-
kowska (SP Mosty), III ex aequo: 
Maja  Angielczyk  i  Pola  Kępka 
(SP  Mosty)  oraz  Klaudia  i  Szy-

mon Rusek (SP Mosty), wyróżnienie:  Iza Kreft  i Woj-
ciech Prus (SP Kosakowo). Kat. zespoły: I ex aequo: ze-
spół z SP Kosakowo (p. Anita Lewińska) i zespół z SP 
Mosty (p. Aleksandra Pająk). Uczniowie szkół podsta-
wowych kl.  IV-VIII.  Kat.  soliści:  I  Liliana Kramkowska 
(SP Kosakowo), II Sandra Wilniewczyc (SP Kosakowo), 
III  Milana  Mikutskaya  (SP  Dębogórze),  wyróżnienie: 
Agata  Trzebiatowska  (Chłapowo)  i Oliwia Kreft  (Dę-
bogórze). Kat.  zespoły: przyznano  tylko wyróżnienie: 
zespół z SP w Dębogórzu (p. Dawid Babiżewski).

Konkurs pieśni patriotycznych
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4  listopada w związku z obchodami Międzynaro-
dowego dnia postaci  z bajek bibliotekę  szkolną od-
wiedziły różne postaci bajkowe: królewny, zwierzątka, 
rycerze,  a  nawet  wojownicy  z  „Gwiezdnych  wojen”. 
Czekała na nich Śnieżka z krasnoludkami, którzy przy-
gotowali dla wyjątkowych gości zadania sprawdzają-
ce ich refleks, wiedzę i odwagę. Po wykonaniu zadań 
uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci 
w  poczet  czytelników  biblioteki  szkolnej  i  otrzyma-
li  książki  z Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Naro-
dowego w  ramach  kampanii  „Mała  książka  -  wielki 
człowiek”. Celem projektu jest promocja czytelnictwa 
wśród dzieci w różnych grupach wiekowych oraz za-
chęta do  regularnego  czytania  zarówno  samodziel-
nego, jak i z udziałem najbliższych. 

Pasowanie na czytelnika

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo  im. Augu-
styna  Necla  ma  przyjemność  zaprosić  na  wernisaż 
wystawy fotografii Anety Rychert pt. „Mysie opowie-
ści”,  który  odbędzie  się  9  grudnia  br.  o  godz.  17:00 
w budynku biblioteki przy ulicy Fiołkowej 2a w Kosa-
kowie.
Wstęp wolny. Wystawa będzie czynna do 10 stycz-

nia w godzinach pracy instytucji. Zapraszamy!

„Mysie opowieści” –  
wystawa Anety Rychert

Niespodzianką  dla  uczestników  była  również  na-
groda  specjalna:  nagranie  jednej  piosenki w profesjo-
nalnym studiu nagrań (North Studio), którą ufundował 
jego właściciel Tadeusz Korthals. Szczęśliwą posiadacz-

ką tego wyróżnienia została Liliana Tontor (SP Pogórze).
Konkurs  odbywał  się  pod  patronatem  Instytutu 

Pamięci  Narodowej  Oddział  w  Gdańsku,  który  był 
również fundatorem nagród.

Z ŻYCIA SZKÓŁ



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 12/2022 13

STRONA SENIORA

27 października br. w  rewskiej siedzibie senio-
ralnej odbył się wernisaż „Wszystkie tonacje jesie-
ni”, na którym prezentowane były prace wykonane 
przez naszych seniorów podczas warsztatów malar-
skich. Jednym z elementów wydarzenia było rów-
nież przekazanie sołtysom przygotowanych przez 
stolarza, a zdobionych podczas zajęć artystycznych 
seniorów, karmników dla ptaków.
Na  jeden październikowy wieczór siedziba senio-

rów  i współpracy  z  gminami  partnerskimi w Rewie 
zamieniła się w galerię sztuki malarskiej, jak również 
prac rękodzielniczych. Karmniki to dzieło stolarza Sła-
womira Kądzieli, tabliczki z napisami zostały sprezen-
towane przez firmę „Celstan”, a pomysł należy przy-
pisać do zasług kosakowskiej straży gminnej. Warto 
dodać, że sam komendant Marcin Wittbrodt wspierał 
seniorów w pracach ozdabiania każdego z 10 karmni-
ków.  Przepiękne  udekorowane  pod  okiem  Małgo-
rzaty  Lewickiej  karmniki  zostały  rozlosowane  przez 

Urząd Stanu Cywilnego organizuje nadanie me-
dalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz wizy-
tę wójta gminy Kosakowo u  jubilatów, którzy ob-
chodzą co najmniej 90 urodziny. W związku z tym 
serdecznie zapraszamy chętnych do dokonywania 
zgłoszeń.

Zgłoszenie jubileuszu urodzin 90 lat i więcej
Wójt  Gminy  Kosakowo  odwiedzi  z  życzeniami 

chętnych jubilatów, którzy w 2023 roku będą obcho-
dzili  rocznicę  co  najmniej  90.  urodzin.  Zapraszamy 
do  zgłaszania  jubileuszu  swoich urodzin do Urzędu 
Stanu  Cywilnego  w  Kosakowie.  Zgłoszenia 
mogą dokonać jubilaci lub członkowie rodziny 
(dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów. 
Zgłoszenia należy dokonać z wyprzedzeniem.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
Medalem  za  Długoletnie  Pożycie  Małżeń-

skie mogą być odznaczeni małżonkowie, którzy 
przeżyli co najmniej 50  lat w  jednym związku 
małżeńskim. Medal  jest nadawany przez Pre-
zydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Zgłoszenia 
mogą dokonać jubilaci lub członkowie rodziny 
(dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów, 
którzy w roku 2023 będą obchodzili  jubileusz. 
W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwisko 
jubilatów, adres  ich stałego zameldowania na 

wójta gmina Kosakowo Marcina Majek i przekazane 
sołtysom,  aby  zdobiły drzewa w każdej  z gminnych 
wsi. Wystawę  „Wszystkie  tonacje  jesieni”  stworzoną 
pod malarską batutą Zdzisława Karbowiaka obejrzeć 
można do końca roku.

pobyt stały w gminie Kosakowo,  informację o dacie 
i miejscu zawarcia małżeństwa oraz informację o ad-
resie  kontaktowym  (formularz  zgłoszenia  dostępny 
jest  na  stronie  BIP  Kosakowo w  zakładce  USC).  Do 
złożenia  wniosków  zapraszamy  również  jubilatów, 
którzy przeżyli 60 lub 65 lat w jednym związku mał-
żeńskim.
Wniosek  zgłoszenia  jubileuszu  należy  złożyć 

w  Urzędzie  Stanu  Cywilnego  w  Kosakowie. W  celu 
zorganizowania uroczystości wręczenia przyznanych 
odznaczeń prosimy o zgłaszanie jubileuszy przez oso-
by zainteresowane do końca marca 2023 r.

Wernisaż „Wszystkie tonacje jesieni”

Zachęcamy do zgłaszania jubilatów
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Blisko 300 osób z całego kraju przyjęło zaproszenie 
wójta gminy Kosakowo Marcina Majek i postanowiło 
Dzień Niepodległości spędzić, rywalizując w wyjątko-
wym XVI Biegu Niepodległości, który odbył się w pią-

11  Listopada  br.  w  świetlicy  sołeckiej  w  Dębogó-
rzu  sołtys wraz  radą  sołecką  zorganizowali wieczor-
nicę z mieszkańcami z okazji Święta Niepodległości. 
Podczas  spotkania był odśpiewany Hymn państwo-
wy oraz inne piosenki patriotyczne, dla uczestników 
przygotowano poczęstunek.
Sołtys wraz  rada  sołecką  zaprasza wszystkich  se-

niorów Dębogórza na spotkanie opłatkowe do świe-
tlicy sołeckiej w Dębogórzu, które odbędzie się 18.12. 
br. o godz. 15:00.

Sołtys  wraz  z  radą  sołecką  wsi  Pierwoszyno  ser-
decznie zapraszają mieszkańców na spotkanie opłat-
kowe,  które odbędzie  się w  sobotę,  17.12 br.  o godz. 
16:00 w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszy-

tek 11 listopada br. na terenie lotniska w Kosakowie.
Organizatorzy zadbali o odpowiednie przygotowa-

nie  10-kilometrowej  trasy, która oprócz utwardzonej 
asfaltowej  nawierzchni  oferowała  także  niespotyka-

nie (Kaszubska 11). Podczas spotkania wystąpi zespół 
Kosakowianie, z którym wspólnie zaśpiewamy kolędy 
w języku polskim i kaszubskim.

Za nami XVI Bieg Niepodległości

Dębogórze

Pierwoszyno

6 listopada br. 
przy pięknej, sło-
necznej pogodzie 
rozpoczęliśmy sezon 

morsowy w gminie Kosakowo. W pierwszej kąpieli 
„Mechelińskich Morsów” wzięły udział 142 osoby.
Rozpoczęcie morsowania  zainaugurował  symbo-

licznym  gwizdkiem  wójt  gminy  Kosakowo  Marcin 
Majek.  Po  tym  sygnale  wszyscy  uczestnicy  weszli 
do wody  i  tym samym rozpoczęli V sezon morsowy 
w naszej gminie. Temperatura wody wynosiła  10 °C, 
a powietrza – 11 °C. 

Morsowanie  pozytywnie  wpływa  na  budowanie 
odporności  organizmu,  sprzyja  poprawie  krążenia 
i łagodzi dolegliwości bólowe.
Wszystkich  fanów  chłodnych  kąpieli  zachęcamy 

do dołączenia do grupy, która do 2 kwietnia 2023  r. 
będzie  spotykała  się  w Mechelinkach w  każdą  nie-
dzielę o godzinie 11.45.
Organizatorem  morsowania  jest  Morska  Baza 

Szkoleniowa  Mechelinki  i  Kosakowo  Sport,  partne-
rem  gmina  Kosakowo,  a  sponsorami  wydarzenia 
Cafe Monic (herbata dla uczestników) i Zeb – Bar (po-
mieszczenie szatni).

Inauguracja sezonu morsowego za nami

Z ŻYCIA SOŁECTW

SPORT
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Zima  za pasem, w Yacht Clubie 
Rewa wszystkie weekendowe zaję-
cia  z  dziećmi  i  młodzieżą  są  teraz 
ukierunkowane na porządkowanie, 
prace bosmańskie, zajęcia ruchowe 
oraz zajęcia teoretyczne. Ponadto w 

tym roku szkolnym rozpoczęliśmy bezpłatne zajęcia 
dla dzieci na pływali  –  jesteśmy  jedynym klubem w 
Polsce,  w  którym  nawet  poza  sezonem  żeglarskim 
dzieci i młodzież mają bezpłatne zajęcia 3 razy w ty-
godniu. Zapisy i wszelkie informacje pod numerami 
telefonów trenerów: grupa 7-12 lat Maciej Angielczyk 

Yacht Club Rewa

ne  i  niedostępne  w  innych  okolicznościach  widoki, 
w  tym m.in.  na  budynek  terminala, wojskowe  han-
gary lotnicze, pas startowy czy pojazdy wozów straży 
pożarnej. Uczestnicy biegu mieli więc okazję nie tyl-
ko do sportowej rywalizacji, ale także do aktywnego 
zwiedzenia niedostępnych na co dzień miejsc  infra-
struktury lotniczej.
Najważniejszym założeniem XVI Biegu Niepodle-

głości to przesłanie, które widać było w biało-czerwo-
nych symbolach, licznie przyozdabiających zawodni-
ków, a miało na celu pokazanie wspólnoty Polaków 
i przywiązania do łączącej nas Ojczyzny.
To  jest  bardzo  wyjątkowe  święto  –  104.  rocznica 

odzyskania przez Polskę niepodległości, które w tym 
roku ma szczególny wymiar. Kiedy obserwujemy  to 
co się dzieje za naszą wschodnią granicą, gdzie nasz 
sąsiad Ukraina walczy  z  agresją  ze  strony  Federacji 

Rosyjskiej  to  tym bardziej  doceniamy  to  co  świętu-
jemy.  Mamy  kraj  niepodległy,  mamy  wolną  Polskę, 
a  barwy  biało-czerwone  są  dla  nas  jeszcze  bardziej 
wyraziste. – mówił wójt Marcin Majek.
Na  mecie  na  zawodników  czekały  pamiątkowe 

medale  nawiązujące  swoją  symboliką  zarówno  do 
święta 11 listopada, jak lotniczego charakteru miejsca. 
Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku przygo-
towanego przez Fit Cake – jednego ze sponsorów bie-
gu. Na zakończenie wydarzenia odbyła się uroczysta 
dekoracja  zwycięzców  w  4  kategoriach.  Pamiątko-
we statuetki oraz nagrody ufundowane przez spon-
sorów wręczał wójt  gminy  Kosakowo Marcin Majek 
oraz dyrektor zarządu spółki Kosakowo Sport Dariusz 
Schwarz.
Klasyfikacja zawodników dostępna na kosakowo-

sport.pl.

W listopadzie kończą się rozgryw-
ki piłkarskie rundy jesiennej w ligach 
Pomorskiego  ZPN.  Piłkarze  udadzą 
się na krótką przerwę, po której przy-

gotowywać  się  będą  do wiosennej  rundy  rewanżo-
wej.  Tegoroczne  rozgrywki  zakończyły  już  zespoły 
młodzieżowe; w V lidze mecze trwać będą jeszcze do 
27 listopada.

Sztorm Kosakowo – rozgrywki ligowe

607-769-976, grupa  13-18  lat  Jędrzej Charłampowicz 
504-620-100.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dwa dni przed  104.  rocznicą odzyskania Niepod-
ległości  na  hali  Centrum  Sportowego w  Kosakowie 
odbyły się pod hasłem Kosakowo na Sportowo 2022 
I Halowe mistrzostwa gminy Kosakowo w lekkiej atle-
tyce klas IV i V.
Organizatorem  zawodów  była  Szkoła  Podstawo-

wa w Pogórzu i ULKS Skoczek Pogórze. Do rywalizacji 
w dwóch kategoriach wiekowych U-11 i U-12 przystą-
piły reprezentacje SP w Mostach, Kosakowie i Pogó-
rzu oraz dzieci z innych szkół, będące mieszkańcami 
gminy Kosakowo. Po przywitaniu przez dyrektora Ra-
fała Juszczyka zastępca wójta gminy Kosakowo Mar-
cin Kopitzki otworzył to sportowe święto. Do rywaliza-
cji w 4 konkurencjach biegowych (bieg na: 30 m, 200 
m, 500 m, i sztafeta 4x200 m), przystąpiło z wypieka-
mi na  twarzy około  100 młodych  sportowców. Przy-
gotowane  i wyeksponowane przez organizatora pu-

Od  1  grudnia można  składać  wnioski  o  dodatek 
elektryczny. To nowy, jednorazowy dodatek dla osób, 
które ogrzewają dom energią elektryczną, w tym wy-
korzystują  pompy  ciepła.  Dodatek  nie  przysługuje 
osobom, które do ogrzania domu wykorzystują foto-
woltaikę lub inne odnawialne źródła energii.
Wysokość  dodatku  wynosi  1000  zł,  natomiast 

w  przypadku  rocznego  zużycia  energii  elektrycznej 
powyżej  5  MWh,  zostanie  podwyższony  do  1500  zł. 
Aby otrzymać podwyższony dodatek, należy potwier-
dzić  zużycie  energii  w  2021  roku  fakturami  lub  za-
świadczeniem od dostawcy energii.
Warunkiem  otrzymania  dodatku  jest  uzyskanie 

wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków  (deklaracja CEEB). 
Dodatek  można  otrzymać  mimo  barku  zgłoszenia 
tylko po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
Dodatek  elektryczny  nie  przysługuje  gospodar-

chary oraz medale przyciągały wzrok potencjalnych 
właścicieli, rozbudzając ich marzenia o sukcesie. 
Emocje , emocje , emocje..... to najkrótszy komen-

tarz przebiegu zawodów. Zaczynając od sprintu przez 
biegi  średnie,  a  kończąc  na  sztafetach  każdy  bieg 
przynosił nową porcję wrażeń jego uczestnikom i ich 
wiernym fanom - rodzicom. Po zaciętej walce na po-
dium stanęli: (30 m., 2012 dz.): 1. Zofia Zając, 2. Maria 
Fabisz  ,3.  Eliza  Kłosin,  (chł.):  1.  Robert  Stężała,  2.  Ju-
liusz Kopitzki, 3. Radosław Strzelczyk (30 m 2011 dz.): 
1.  Zuzanna Kamin,  2.  Julia Piechowska,  3. Maria Ga-
win (chł.): 1.Julian Dąbkowski, 2.Mateusz Rekieć, 3. Jan 
Iwoła. (200 m, 2012 dz.): 1. Maria Fabisz, 2. Zosia Zając, 
3. Eliza Kłosin, (chł.): 1. Robert Stężała, 2. Cezary Nagle-
wicz, 3. Antoni Mikucki (200 m., 2011): 1. Zuzia Kamin, 2. 
Agata Karbownik,3. Julia Piechowska, (chł. ): 1. Jakub 
Kruszyński, 2.  Jan  Iwoła, 3. Jakub Pek.  (500 m.  -2012 
dz. ): 1. Yana Lazouskaya, 2. Milla Sobczyk, (chł.): 1. Woj-
tek Tryk, 2. Robert Stężała, 3. Antoni Mikucki.    (500m., 
2011 dz.) 1. Ania Mach, 2. Zuzia Maciąg, 3.Vesna Unuk, 
Elżbieta Poluk, (chł.): 1. Mateusz Rekieć, 2. Julian Dąb-
kowski,  3.  Wojtek  Łupieżewski.  Sztafety  4  x  200  m 
(2012 dz.): 1.Pogórze I, 2. Pogórze II, 3. Kosakowo (chł.): 
1.Pogórze I, 2.Mosty I, 3.Pogórze II Sztafety 4 x200 m 
(2011 dz.): 1. Pogórze I, 2.Mosty, 3.Pogórze II, (chł.): 1.Po-
górze I, 2.Mosty, 3.Pogórze II. W klasyfikacji medalo-
wej szkół pierwsze miejsce zajęła SP w Pogórzu  (29 
medali) przed SP w Mostach (13 medali) i w Kosako-
wie (5 medali).

stwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy 
lub do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drew-
no czy olej opałowy.
Informacje  przedstawione  we  wniosku  o  wypła-

tę  dodatku  elektrycznego  składa  się  pod  rygorem 
odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych 
oświadczeń. 
Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy:
Elektronicznie  za  pośrednictwem  platformy  ePUAP 
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosako-
wie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.
Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kosakowie ul. Fiołkowa 2B od 1 grudnia 2022 r. do 
1 lutego 2023 r.
W  Kosakowie  obsługą  dodatku  elektrycznego 

zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie tel. 58 620 
82 02 wew. 2; kom. 510 179 849.

Kosakowo na sportowo 2022

Dodatek elektryczny – nowy dodatek do ogrzewania
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ODBIÓR ODPADÓW  
WIELKOGABARYTOWYCH

Z TERENU GMINY KOSAKOWO

 

3 GRUDNIA 2022 ROKU - SOBOTA
REWA, MOSTY, KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI, KAZIMIERZ, MECHELINKI

 

10 GRUDNIA 2022 ROKU - SOBOTA
POGÓRZE, SUCHY DWÓR, DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE

 

17 GRUDNIA 2022 ROKU - SOBOTA
PIERWOSZYNO, KOSAKOWO, DĘBOGÓRZE

 
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in.: 

szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, 
armaturę łazienkową, lustra, ramy okienne, drzwi, lampy, karnisze, 

kanistry, opony.
 

Małe AGD- Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać do punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych (PZON) w Kosakowie 

przy ul. Chrzanowskiego 44. 
Przypominamy również, że podczas zbiórki nie jest odbierany: 

duży sprzęt RTV i AGD (powyżej 20 kg) 
- np. lodówki, pralki, telewizory.  

Sprzęt tego typu odbierany jest na indywidualne zgłoszenie 
z domów i mieszkań przez Komunalny Związek 

Gmin „Dolina Redy i Chylonki". Przyjmowanie zgłoszeń tel. 58 624-66-11. 
Obowiązuje zakaz demontażu sprzętów 

np. bez agregatów lub w częściach nie będą przyjmowane!

 

Odpady należy wystawić przed posesje 
do godziny 7:00 

w dniu odbioru lub dzień wcześniej!

Zabawy  integracyjne  są  idealnym  sposobem 
na to, aby dzieci nie  tylko poznały się wzajemni, ale 
również  oswoiły  z  nowym  otoczeniem.  Ich  rolą  jest 
przede wszystkim nawiązanie więzi między dziećmi, 
stworzenie atmosfery zaufania, a także wytworzenie 
u dzieci poczucia przynależności do grupy. 
To  właśnie  wzmocnienie  więzi  między  uczestni-

kami projektu GOPS w Kosakowie pn. Świetlica Po-
dwórkowa  było  głównym  celem  odwiedzin  dzieci 
w Strefie Zoltar w Gdyni. To zbliżona do tradycyjnego 
paintballa  forma  rozrywki  urozmaicona  i  ulepszona 
o kilka innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pod-
stawową różnicą jest zastąpienie kulek z farbą wiązką 
całkowicie bezpiecznej dla oka podczerwieni, a plam 
na  odzieży  i  siniaków  specjalną  kamizelką  wyposa-
żoną  w  czujniki.  Rozgrywki  dzieci  uczestniczących 
w  zabawie  przeprowadzane  zostały  na  specjalnie 
przygotowanej  arenie  o  powierzchni  blisko  400 m2 
usianej  korytarzami,  „budynkami”  i  urządzeniami 
urozmaicającymi  zabawę.  Efekty  świetlne,  dekora-
cje a nawet pojazdy stworzyły niezwykły klimat, który 
przeniósł naszych milusińskich do świata znanego im 
z gier  komputerowych.    Zabawa wszystkim przypa-
dła  do  gustu,  radość,  śmiech  i  wspaniałe  przeżycia 
towarzyszyły wszystkim jeszcze w drodze powrotnej 
do domu.

Integracja  to  czas  na  nawiązanie  przyjacielskich 
relacji  i wzmocnienie więzi między  poszczególnymi 
uczestnikami  zajęć Świetlicy Podwórkowej. W zgra-
nej załodze rzadko powstają konflikty, a jeśli się zdarzą, 
członkowie grupy szybko je rozwiązują. Dzięki temu 
atmosfera  na  zajęciach  jest  przyjazna  i  przyjemna. 
To z kolei sprzyja kreatywności, pobudza motywację 
i sprawia, że przyjemniej wykonuje się wszystkie za-
dania nie tylko te rozrywkowe, ale również te eduka-
cyjne.
Dziękujemy  organizatorom  wydarzenia  p.  Jaro-

sławowi Jezusek oraz p. Michałowi Przysieckiemu za 
możliwość udziału dzieci w zabawie.

Wystrzałowa integracja
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ZADBAJ O ZDROWIE
ZBADAJ SWOJĄ SKÓRĘ!

ZAPRASZAMY
NA BEZPŁATNE
BADANIA
DERMATOLOGICZNE

DERMOBUS
9.12.2022

9.00 - 15.00
PARKING PRZY URZĘDZIE GMINY KOSAKOWO
ZAPISY NA BADANIA:
SMS: 887 220 200 LUB E-MAIL: KONTAKT@CIEPLOLUBNI.COM.PL 
ILOŚĆ OSÓB OGRANICZONA! 
cieplolubni.com.pl
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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 Maciej Sośnicki tel. 501 646 912;
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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