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RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

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

Rekordowy budżet na 2022 r. na inwestycje w gminie
20 grudnia 2021 r. Rada Gminy Kosakowo uchwaliła budżet gminy na rok 2022. Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą ponad 115 mln zł. Po stronie wydatków jest to kwota ponad 140 mln zł.

BUDŻET 2022
Dochody
Wydatki

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

115 256 453,140 699 765,91 219 070,49 480 695,-

To co istotne, znacząco wzrastają wydatki bieżące szczególnie w zakresie oświaty, które w przyszłym roku
przekroczą kwotę 40 mln zł przy subwencji oświatowej na poziomie niecałych 23 mln zł – mówi wójt gminy
Kosakowo, Marcin Majek.
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Połączenie drogowe Suchy Dwór Dębogórze
14 320 240,Przedszkole w Mostach
9 886 410,Połączenie
drogowe
14000,320 240,Przedszkole w
Pogórzu Suchy Dwór Dębogórze 5 200
Przedszkole
w Mostach
886 410,Harmonogram
Budowy Dróg
2 830 9
000,Hydrofornia w Dębogórzu
1 480 5000,Przedszkole
Pogórzu
200 000,Wykupy gruntówBudowy Dróg
4 0002000,Harmonogram
830 000,Drogi Powiatowe
1 223 000,Hydrofornia
w Dębogórzu
1 480 000,-

Wykupy gruntów
Drogi Powiatowe

Struktura
wydatków
bieżących
91 219 070,-

4 000 000,1 223 000,-

Wynika z tego, że gmina Kosakowo ze środków
własnych dopłaci do wydatków oświatowych ponad 16 mln zł, co jest dużym wzrostem w stosunku
do kończącego się roku
2021. Odnotowano też
bardzo duże tąpnięcie
pod względem udziału podatków PIT, co jest
Struktura
dochodów
podyktowane zmianami
podatkowymi w zakresie
115 256 453,Polskiego Ładu. Ważnym
elementem po stronie
dochodowej są pozyskane środki zewnętrzne,
Transport
które sumują się kwotą
Podatek od nieruchomości
Gosp. Komunalna
blisko 20 mln zł.

Transport
Oświata
Rodzina
Pozostałe

Gosp. Mieszkaniowa
Ochrona Zdrowia
Gosp. Komunalna

Administracja
Pomoc Społeczna
Kultura

Co znamienne, bierzący rok będzie rekordowy pod
względem wydatków inwestycyjnych. Blisko 50 mln
zł przeznaczone zostanie na inwestycje w gminie Kosakowo – dodaje wójt.
Do
najważniejszych z nich można
zaliczyć
połączenie
drogowe Suchy Dwór
– Dębogórze, przedszkole w Mostach
oraz w Pogórzu, harmonogram budowy
dróg,
hydrofornia
w Dębogórzu, wykuGosp. Mieszkaniowa
Udział w PIT
py gruntów oraz droSubwencja
Rodzina – dotacje
Środki zewnętrzne
Pozostałe
gi powiatowe.
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RADA GMINY KOSAKOWO
UCHWAŁY Z LXIII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 13 GRUDNIA 2021 ROKU
1. Uchwała nr LXIII/475/2021 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
2. Uchwała nr LXIII/476/2021 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr
LIX/47/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulicy Wiejskiej i Kołłątaja w Pogórzu
gm. Kosakowo, zmienionej uchwałą nr XLIV/83/2017 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 r.
3. Uchwała nr LXIII/477/2021 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie: upoważnienia Wójta
Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację zadań w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez gminę Kosakowo.
4. Uchwała nr LXIII/478/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia
13 grudnia 2021 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy

Kosakowo do podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację zadań w ciągu dróg
powiatowych przebiegających przez gminę Kosakowo.
5. Uchwała nr LXIII/479/2021 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady
Gminy Kosakowo nr XL/255/2020 z dnia 29 września 2020
roku w sprawie nadania nazwy Zatokowa ulicy położonej
we wsi Mechelinki na terenie gminy Kosakowo.
6. Uchwała nr LXIII/480/2021 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kosakowo.
7. Uchwała nr LXIII/481/2021 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi pana H.W. z dnia 17 września 2021 r. na działalność Wójta Gminy Kosakowo.
8. Uchwała nr LXIII/482/2021 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi
pana H.P. z dnia 2 listopada 2021 r. wraz z rozszerzeniem
skargi z dnia 1 grudnia 2021 roku na działalność Wójta
Gminy Kosakowo.

UCHWAŁY Z LXIV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 20 GRUDNIA 2021 ROKU
1. Uchwała nr LXIV/483/2021 Rady Gminy Kosako-

wo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2021.
2. Uchwała nr LXIV/484/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: wielolet-

niej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata
2022-2034.
3. Uchwała nr LXIV/485/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia
budżetu gminy Kosakowo na rok 2022.

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w wykonaniu uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXXII/216//2020 z dnia
28 maja 2020 r. Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kazimierz i części obrębu Dębogórze wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.
Projekt planu udostępniony będzie w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w dniach od 15.02. do 14.03.2022 r. w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu
wizyty w Referacie Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel. 58 6604313. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno
stanowisko obsługi. Projekt planu dostępny będzie także na stronie internetowej:
https://bip.kosakowo.pl/m,761,mpzp-wylozone-do-wgladu-projekty-planow-miejscowych.html w zakładce „MPZP
wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.

2

Nr 2/2022

www.kosakowo.pl

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 03.03.2022 r. o godzinie
15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo (ul. Żeromskiego 69, I piętro). Jednocześnie informuję, że zgodnie
z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2373 ze zm.), 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 niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą
oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku
oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), 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. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo; ustnie do protokołu
w Urzędzie Gminy Kosakowo; w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl bądź też
opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2022 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu
oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane
przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl

Odbiór pomnika upamiętniającego Obrońców Polskiego Wybrzeża
W środę 5 stycznia br. w Pogórzu miał
miejsce odbiór pomnika
upamiętniającego
Obrońców
Polskiego
Wybrzeża
poległych
w walce z Niemcami
we wrześniu 1939 r. oraz
mieszkańców Pogórza,
Obłuża i Oksywia, w tym
cywilne ofiary zbrodni
niemieckich. Usytuowane przy ul. Tadeusza Kościuszki upamiętnienie
jest wspólnym dziełem
Instytutu Pamięci Narodowej i gminy Kosakowo.
Nr 2/2022

Delegacja IPN Gdańsk na czele z dyrektorem prof.
Mirosławem Golonem, naczelnik OBUWiM Katarzyną
Lisiecką oraz Natalią Zych-Janukowicz wraz z przedstawicielami gminy, wójtem Marcinem Majek oraz
radnym Michałem Przysieckim odebrali prace związane z instalacją nowego pomnika oraz złożyła pod
nim wiązanki.
Monument upamiętnia żołnierzy Wojska Polskiego – Obrońców Polskiego Wybrzeża poległych w walce z Niemcami we wrześniu 1939 roku, pochowanych
na cmentarzu w Pogórzu, ekshumowanych w latach
1946-1947 na cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni Redłowie (łącznie 192 żołnierzy walczących w obronie Kępy Oksywskiej – 73 zidentyfikowanych i 119 NN).
Pomnik oddaje również hołd mieszkańcom Pogórza,
Obłuża i Oksywia, w tym cywilnym ofiarom zbrodni
niemieckich pochowanych na cmentarzu w Pogórzu
w okresie III-XI 1939 roku, których groby przeniesio-
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no w 2006 roku na cmentarz parafii pw. św. Andrzeja
Boboli w Gdyni Obłużu (67 osób). Wśród ofiar był Józef Radomski, 16-latek rozstrzelany przez Niemców 26
października 1939 roku przy ul. Knyszyńskiej w Gdyni.
Cmentarz katolicki w Pogórzu usytuowany był między Pogórzem a Kosakowem. Do nekropolii prowadziła polna droga z Obłuża do Kosakowa. Obecnie
w miejscu tej dawnej drogi znajduje się ul. Derdowskiego, natomiast teren po cmentarzu zlokalizowany
jest przy ul. Tadeusza Kościuszki. Od 10 marca do 4
listopada 1939 r. dokonano tam 67 pochówków. W latach 1939-1940 pochowanych zostało tam 192 żołnierzy walczących w obronie Kępy Oksywskiej. Więcej na
temat historii cmentarza w Pogórzu można znaleźć
w artykule radnego Michała Przysieckiego Cmentarz
katolicki we wsi Pogórze z 1939 roku, który ukazał się
w magazynie „Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska)” w 2021 (nr 17, s. 13-18) wydawanym przez kosakowską bibliotekę.
Monument powstał z inicjatywy radnego gminy
Kosakowo Michała Przysieckiego i został zrealizowa-

Wizualizacja zagospodarowania terenu w Pogórzu wokół
pomnika upamiętniającego Obrońców Polskiego Wybrzeża.

ny przez OBUWiM IPN. Projekt został sfinansowany
z budżetu gminy, która również w tym półroczu dokona zagospodarowania terenu (poniżej wizualizacja) tak, by całość godnie upamiętniała bohaterów.
Uroczyste odsłonięcie pomnika planowane jest na
wrzesień 2022 r.

Sportowa inauguracja 2022 roku
W dniu rozpoczynającym 2022 rok o godz. 12:00
na boisku w Złotych Piaskach w Kosakowie reprezentacja Urzędu Gminy Kosakowo i gości kontra kadra
trenerska i Zarząd Stowarzyszenia Sztorm Kosakowo
rozegrali pierwszy mecz piłkarski. W rozgrywanym po
raz pierwszy meczu obydwu drużyn Sztorm Kosakowo pokonał reprezentację UG Kosakowo i gości 4:0.
Pierwszego gola w czternastej minucie meczu strzelił
trener bramkarzy Sztormu, Krystian Świst. Pojedynkowi towarzyszyło wiele pozytywnych emocji i prawdziwie sportowa atmosfera. Stawką meczu był puchar wójta gminy Kosakowo, który trafił do zwycięzcy
– Gminnego Klubu Sportowego Sztorm Kosakowo.
Wydarzenie sportowe uczczono tradycyjną lampką
szampana.
– Sportowe rozpoczęcie roku 2022 na boisku w Złotych Piaskach to wielkie sportowe emocje. Bardzo się
cieszę, że inicjatywa spółki Kosakowo Sport została pozytywnie przyjęta przez trenerów i środowisko
piłkarskie w naszej gminie z zamiarem jej kontynu-
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owania. Rywalizacja sportowa i dobra zabawa były
motywem przewodnim dzisiejszego spotkania. Życzę
wszystkim zdrowego i pomyślnego Nowego Roku –
mówił dyrektor zarządu Kosakowo Sport Sp. z o.o.,
Dariusz Schwarz.
– To historyczny, pierwszy taki noworoczny mecz.
Wynik meczu to 4:0 dla Sztormu Kosakowo, jednak
nie on był celem dzisiejszego spotkania, lecz świetna
zabawa i uczczenie pierwszego dnia Nowego Roku
w oryginalny sposób. Mam nadzieję, że taki cykl meczów wpisze się na stałe w kalendarz gminnych wydarzeń – mówi wójt Marcin Majek.
Skład obu drużyn:
Sztorm Kosakowo: Józef Stromski, Piotr Fos, Michał
Michalski, Bartosz Lewandowski, Michał Frankowski,
Adrian Niewiadomski, Paweł Formella, Marcin Nikelski, Tomasz Barczak, Adam Schroder, Krystian Świst,
Michał Wilczewski, Dorian Nikelski, Damian Fos, Radosław Styn, Dawid Rozpędowski, Michał Wajda.
Gmina Kosakowo: Krzysztof Stromski, Bartosz
Bartnicki, Jakub Kwieciński, Mateusz Pełech, Jakub Hubert, Artur
Siwik, Janek Szymczuk, Robert
Kaniewski, Marcin Majek, Dariusz
Schwarz, Andrzej Śliwiński, Michał
Przysiecki, Krystian Trepczyk, Piotr
Trepczyk.
Zwycięzcom
gratulujemy,
a wszystkim zawodnikom dziękujemy za dostarczenie wielu pozytywnych, sportowych wrażeń.
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Mariusz Kłos kierownikiem Działu Lotnisko w spółce Kosakowo Sport
Przypomnijmy, iż 29 września 2021 r. Rada Gminy
Kosakowo uchwałą nr LX/438/2021 podjęła decyzję
o powołaniu z dniem 30 września 2021 r. nowego podmiotu działającego na rzecz mieszkańców gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej o nazwie Kosakowo Sport Spółka z o.o.
W styczniu br. utworzony został Dział Lotnisko,
który rozpocznie od intensywnych prac związanych
z przygotowaniem dokumentacji w celu rejestracji lotniska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. W kolejnych miesiącach komórka zajmie się współpracą
z ośrodkami szkolenia lotniczego na samolotach,
śmigłowcach oraz spadochronowego, a także uruchomieniem ruchu General Aviation na terenie lotniska. W kolejnych etapach zarządzania lotniskiem Kosakowo przewidziane są również inwestycje budowy
hangarów lotniczych oraz adaptacja istniejącej bazy
paliw do obsługi małych samolotów. Kierownikiem
nowo powstałego działu został Mariusz Kłos związany z lotnictwem od trzydziestu lat, kiedy to wstąpił
w szeregi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
w Dęblinie. Przez lata zdobywał doświadczenie na
różnych stanowiskach służbowych w kraju i za granicą. Największe zdobył, służąc w kontyngentach
wojskowych w Iraku i Afganistanie, gdzie m.in. odpowiedzialny był za stworzenie infrastruktury lotniczej
w FOB GHAZNI. Z lotnictwem cywilnym związał się
w 2019 r., piastując stanowisko głównego specjalisty
ds. bezpieczeństwa operacji w Porcie Lotniczym Zie-

lona Góra Babimost. Prywatnie zapalony żeglarz oraz
instruktor narciarstwa.
– Bardzo się cieszę z podjęcia współpracy z Panem
Mariuszem Kłosem. Bogate, 30-letnie doświadczenie
w pełni odpowiada stanowisku, które będzie piastował. Jestem przekonany, iż jego kompetencje wpłyną
na sprawne funkcjonowanie lotniska w Kosakowie.
Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować byłemu kierownikowi referatu ds. lotniska Urzędu Gminy
Kosakowo Panu Januszowi Statecznemu, który podjął decyzję o zakończeniu współpracy na rzecz gminy z dniem 31 grudnia 2021 r. Żywię nadzieję, iż nadal
pozostanie ambasadorem naszego projektu i będzie
wspierał swoją wieloletnią, fachową wiedzą spółkę
Kosakowo Sport – mówi dyrektor zarządu Kosakowo
Sport Sp. z o.o., Dariusz Schwarz.

List intencyjny ws. realizacji drogi
Via Maris podpisany

Zwiększona ilość kursów
autobusów linii 105

Samorządowcy powiatu puckiego, wejherowskiego, Rumi oraz marszałek województwa pomorskiego
podpisali 28 grudnia br. list intencyjny ws. realizacji
drogi Via Maris, która ma łączyć port we Władysławowie z terminalem w Gdyni, przejąć transport tranzytowy oraz część ruchu samochodowego związanego
z turystyką. Założeniem budowy tej drogi jest odciążenie lub zastąpienie wojewódzkiej 216.
Podpisanie listu ma na celu zwrócenie uwagi parlamentarzystów
z Pomorza oraz
przedstawicieli
rządu na konieczność budowy nowej drogi tranzytowej łączącej
Gdynię z Władysławowem.

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2022 r. ZKM
w Gdyni wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy linii
autobusu 105 Mechelinki-Przystań - Redłowo Szpital. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców gminy
Kosakowo, zostaną uruchomione 3 dodatkowe kursy
w dni powszednie z Mechelinek do Gdyni o godz. 6:46
i 7:19 (zamiast dotychczasowego kursu o godz. 7:01) oraz
kurs o godz. 20:39.
Również z Gdyni do
Mechelinek zwiększona zostanie liczba kursów na linii
105 w godzinach
porannych. Pełen
rozkład na stronie
zkmgdynia.pl.
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Nowy zarządca Centrum Sportowego Kosakowo
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. nowym zarządcą Centrum Sportowego Kosakowo jest
gminna spółka Kosakowo Sport z siedzibą w Pogórzu. Kosakowo Sport Sp. z o.o. przejęła wszelkie
sprawy związane z administrowaniem i eksploatacją
obiektu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO dziękuje wszystkim klientom Centrum Sportowego Kosakowo. Dziękuje również wszystkim kontrahentom
– usługodawcom, serwisantom i dostawcom, którzy
razem z nami dbali o bezpieczeństwo, stan obiektu
i komfort korzystania.

Projekt edukacyjny Pomorskie Żagle Wiedzy wchodzi w życie

31 grudnia 2021 r. wójt gminy Marcin Majek podpisał umowę na realizację projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo, którego
gmina jest liderem.
– Koniec 2021 r. przyniósł kolejne dobre informacje
dotyczące zarówno sportu, jak i edukacji młodzieży.
Podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim umowę na
finansowanie edukacji dzieci i młodzieży o wartości
ponad 2 mln zł. W ramach tej umowy dzieci z gminy
Kosakowo oraz gmin partnerskich będą przez najbliższe dwa lata uczyć się rzemiosła żeglarskiego szczególnie przy uwzględnieniu Infrastruktury w rewskim
bosmanacie – mówi wójt Marcin Majek.
Podpisanie umowy stanowi
efekt kilkunastomiesięcznej pracy,
której jeden z etapów stanowiło
złożenie w marcu 2021 r. wniosku
o dofinansowanie na realizację
projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo” na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
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Projekt realizowany będzie do czerwca 2023 r.
w partnerstwie z następującymi podmiotami: gmina miasta Reda, miasta Puck, gmina Puck, Wejherowo, Mikołajki Pomorskie, samorząd województwa
pomorskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej
Szkoły Społecznej w Rumi oraz Yacht Club Rewa.
Skierowany jest on łącznie do 2448 uczniów i 28
nauczycieli szkół podstawowych województwa pomorskiego. Jego celem jest podniesienie jakości
pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły rozumianego jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły. W ramach
projektu będą prowadzone zajęcia w 14 szkołach
podstawowych, m.in. ZSP Dębogórze SP w Pogórzu
oraz SP w Kosakowie oraz siedzibie Yacht Club Rewa.
W ramach wsparcia uczniów przez okres 3 semestrów prowadzonych będzie wiele działań, w tym: zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu tj.
kółko żeglarskie wraz z formą warsztatową, warsztaty
morskie, warsztatowe zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego, zajęcia
z doradztwa zawodowego dotyczące branż wynikających z nadmorskiego położenia regionu, praktyczne zajęcia żeglarskie, jednodniowe wyjazdy edukacyjne do instytucji związanych z edukacją morską
i żeglarską, 2 pikniki Naukowo-Żeglarskie; wsparcie
nauczycieli – przygotowanie do pracy metodą projektów, przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich, inne formy
wsparcia nauczycieli tj.: włączanie
cyfrowe – wykorzystanie aplikacji
do edukacji morskiej i żeglarskiej,
efektywne włączanie elementów
edukacji morskiej do podstawy
programowej, kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji
morskiej.
Całkowity koszt otrzymanego
wsparcia wyniesie ponad 2 mln zł.
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Uchwała krajobrazowa – wspólnie zadbajmy o estetykę naszej gminy
Przypominamy, że od 16.06.2021 r. na terenie gminy Kosakowo obowiązuje Uchwała
Rady Gminy Kosakowo nr LIII/385/2021 z dnia
29.04.2021 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zwana dalej
„uchwałą krajobrazową”.
Poniżej zamieszczamy najważniejsze wytyczne wraz z terminami dostosowania poszczególnych obiektów do przepisów uchwały.
1. Nowopowstające czy przebudowywane po
dniu 16.06.2021 r. obiekty małej architektury,
tablice reklamowe i urządzenia reklamowe
oraz ogrodzenia, a także przebudowa lub
oświetlenie tablic i urządzeń reklamowych
legalnie powstałych po 1 stycznia 1989 r. winny być zgodne z zapisami uchwały krajobrazowej i wznoszone po uzyskaniu właściwych
uzgodnień i pozwoleń organów administracji architektoniczno-budowlanej tj. starosty puckiego,
a na terenach pasa technicznego wojewody pomorskiego w Gdańsku.
2. Usunięcie w terminie maksymalnie 1 roku (tj. do
dnia 16.06.2022 r.):
• banerów reklamowych (szczególnie z ogrodzeń, mostów, przystanków, drzew, żywopłotów, balkonów, budynków, zabytków, słupów
oświetleniowych itp);
• reklam emitujących zmienne światło;
• reklam mobilnych sytuowanych w jednym
miejscu na czas dłuższy niż 12 godzin.
3. Dostosowanie do zapisów uchwały w terminie
maksymalnie 2 lat (tj. do dnia 16.06.2023 r.):
• tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych;
4. Dostosowanie do zapisów uchwały w terminie
maksymalnie 3 lat (tj. do dnia 16.06.2024 r.):
• ogrodzeń wzniesionych nielegalnie (tj. bez pozwolenia lub uzgodnienia organu);
5. Nie wymagają dostosowania do uchwały krajobrazowej istniejące w dniu 16.06.2021 r.:
• ogrodzenia wzniesione legalnie (tj. posiadające
pozwolenie lub uzgodnienie organu);
• obiekty małej architektury (np. kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne
obiekty architektury ogrodowej, piaskownice,
śmietniki, huśtawki, drabinki);
• tablice i urządzenia reklamowe powstałe po
dniu 1 stycznia 1989 roku w sposób legalny, do
czasu ich trwałości technicznej. Dopuszcza się
wyłącznie ich bieżącą konserwację i remont.
Ponadto informujemy, że:
Nr 2/2022

•

•

•

•

W przypadku konieczności usunięcia tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych niespełniających wymogów, należy usunąć także elementy
mocujące lub konstrukcyjne, a miejsce mocowania lub posadowienia należy przywrócić do stanu
poprzedniego.
Wytyczne zawarto w treści ogólnej uchwały i ustaleniach szczegółowych dla lokalizacji obiektów
w poszczególnych strefach gminy, wskazanych
w załączniku graficznym do uchwały (mapa).
Treść uchwały dostępna jest na stronie https://bip.
kosakowo.pl/m,839,uchwala-krajobrazowa.html
oraz na stronie: https://gminakosakowo.pl/ w zakładce Urząd/Rada Gminy/Uchwały/2021/ Uchwały Rady Gminy Kosakowo z Sesji Zwyczajnej nr LIII
z dnia 29 kwietnia 2021/Uchwała nr LIII/385/2021.
Szczegółowe zasady dostosowania istniejących
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń zawarto w rozdziale 4: przepisy przejściowe § 16 uchwały.
Kary pieniężne za nielegalne reklamy zgodnie
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 37d. wymierza w drodze decyzji
wójt w wysokości ustalonej jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy, w m² oraz
40-krotności maksymalnej stawki części zmiennej
opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 pkt 1
lit. h ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych, powiększony o 40-krotność
maksymalnej stawki części stałej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. g tej ustawy, za
każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub
urządzenia reklamowego z przepisami, o których
mowa w ust. 1.
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Zespół zadaniowy ds. profilaktyki, ochrony środowiska i zwierząt
Z inicjatywy wójta gminy Kosakowo zarządzeniem nr 142/2021
z dnia 2 listopada 2021 r. w strukturach Straży Gminnej Kosakowo
powstał zespół zadaniowy ds. profilaktyki, ochrony środowiska i zwierząt. Celem zespołu jest przeprowadzanie pogadanek i prezentacji
multimedialnych w przedszkolach
i szkołach dla dzieci klas I-III.
W ślad za tym powstał program
profilaktyczny o następujących tematykach:
1. Bezpieczna droga do przedszkola/szkoły.
2. Kontakt z nieznajomą osobą.
3. Dbamy o środowisko – segregujemy odpady.
4. Zachowanie wobec psa.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z zespołem zadaniowym ds.
profilaktyki Straży Gminnej Kosakowo celem ustalenia terminu do
przeprowadzenia pogadanek. Ponadto przypominamy, że zajęcia ze strażnikiem służą
tylko jako pomoc w procesie wychowawczym, a go

nie zastępują. Pogadanki mają na
celu wspieranie wiedzy w tematach dotyczących bezpieczeństwa
dzieci. Tego typu lekcja pt. „Kontakt z nieznajomą osobą” odbyła się w czwartek 9 grudnia 2021
r. w Niepublicznym Przedszkolu
Językowym Król Maciuś Pierwszy
w Dębogórzu. O sytuacjach i zagrożeniach, które mogą napotkać
dzieci opowiadali: st. inps. Jarosław
Kleina wraz z mł. insp. Agnieszką Bachorską. Pogadanka odbyła
się w dwóch grupach przedszkolnych. Strażnicy wyjaśnili dzieciom,
kim jest osoba obca, jakie są zasady kontaktu z osobą nieznajomą, jak zachować się w sytuacji
niebezpiecznej. Szczególnie zwrócono uwagę na to, aby dzieci nie
miały sekretów przed rodzicami/
opiekunami. Jako zadanie domowe strażnicy poprosili przedszkolaki o ustalenie z rodzicami hasła
(nieznanego osobom postronnym), które uchroni je
przed niebezpieczeństwem.

Dodatek osłonowy w gminie Kosakowo
27 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku osłonowym, którą sejm przyjął 10 dni
wcześniej. Stanowi ona element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który w zamyśle ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać
można w gminie właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania wnioskodawcy. W gminie Kosakowo
wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Dział Świadczeń Rodzinnych), ul. Fiołkowa 2b
(wejście od podwórka).
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Komu przysługuje dodatek?
Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższy dodatek
będzie przysługiwał gospodarstwom domowym,
gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł
na paliwo stałe, ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła
zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności
budynków.
Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021 r. o dodatku
osłonowym przysługuje on osobie:
– w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
w którym wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach
rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
– osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym
wysokość tak rozumianego przeciętnego mieNr 2/2022
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sięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na
osobę;
– w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę,
dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości
różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na
osobę. Uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku
osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest
niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla
gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła
więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest
wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji.
Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana
na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku niewskazania tego adresu,
informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie
organu. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje
w formie decyzji.
Jaka będzie roczna wysokość dodatku?
Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
– 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego
się z 2 do 3 osób;

– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego
się z 4 do 5 osób;
– 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego
się z co najmniej 6 osób.
Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa
domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest
jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego
rocznie wynosi wówczas:
– 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego
się z 2 do 3 osób;
– 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Jeżeli wniosek o przyznanie dodatku osłonowego
zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych
ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą
mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć
wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku
wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2
grudnia 2022 r. (jednorazowa wypłata). Jeśli wniosek
zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany. Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia
2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z dnia 3 stycznia
2022 r. poz. 1).

Obowiązkowe deklaracje CEEB

CENTRALNA EWIDENCJA
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złoNr 2/2022

żenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania
paliw.
Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych,
wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.
JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
1. W formie elektronicznej za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia
oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą
jest to, że deklarację można złożyć, nie wychodząc
z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania
z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
W celu złożenia deklaracji można wejść na stronę:
www.zone.gunb.gov.pl.
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2. W formie papierowej – wypełniony dokument
można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198
Kosakowo. Formularze w formacie pdf znajdziemy
na stronie www.zone.gunb.gov.pl w zakładce “do
pobrania”.

•

•

TERMINY ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy
złożyć w terminie 12 miesięcy, lecz nie później niż
do 30 czerwca 2022 r.
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

www.kosakowo.pl

•

Osoby, które wymieniają piec na nowy, powinny
ponownie złożyć taką deklarację.
• W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić
wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub
źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz
o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich
paliwach.
Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za niezłożenie deklaracji w terminie będzie grozić
kara grzywny.

Kontrola przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
wójt gminy Kosakowo informuje o zamiarze przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie naszej gminy
w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów
na odbiór odpadów komunalnych.
Kontroli poddane zostaną m.in. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, wynajem
miejsc noclegowych, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne,
targowiska, cmentarze itp. Właściciele powyższych
nieruchomości, którzy pozbywają się odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy, zobowiązani są do zawarcia umowy
na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym
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odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
W przypadku nieruchomości mieszanej tj. takiej,
która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (wyżej wymienione obiekty) właściciel
nieruchomości ponosi dwie niezależne opłaty:
1. Za część zamieszkałą na podstawie złożonej deklaracji do Urzędu Gminy Kosakowo.
2. Za część niezamieszkałą na podstawie indywidualnej umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów.
Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie
odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej
działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest
podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą
wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani
są do przedstawienia kopii zawartej umowy
z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Kontrola zostanie przeprowadzona przez
funkcjonariuszy Straży Gminnej (posiadających
upoważnienia wójta gminy Kosakowo) od dnia
1 marca 2022 r.
Nr 2/2022
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KASZUBSKI REGIONALNY CHÓR MORZANIE
XVI Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej
Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów związanych z okresem Bożego
Narodzenia. Wspólne kolędowanie zbliża, buduje
więź, daje poczucie bliskości. Dzięki festiwalowi organizowanemu już po raz szesnasty Kaszubski Regionalny Chór Morzanie podtrzymuje piękną tradycję
regionu Kaszub oraz uwrażliwia wszystkich słuchaczy
na nasze rodzime, kaszubskie kolędy i pieśni adwentowe. Tegoroczna edycja festiwalu gościła w progach
kościołów w Pucku, Rumi oraz Pierwoszynie. Jury
w składzie prof. Anna Fiebig, dr Tomasz Fopke, dr Karol Kisiel po przesłuchaniach konkursowych zakwalifikowanych chórów przyznało następujące nagrody:
1. Chór Laudate Dominum z Wejherowa – dyr. Wiesław Tyszer
2. Chór „Lira” im. ks. Ormińskiego z Rumi – dyr. Katarzyna Januszewska
2. Zespół „Kosakowianie” z Kosakowa – dyr. Tadeusz
Korthals

3. Kaszubski Chór „Rumianie” z Rumi – dyr. Marzena
Graczyk
Wyróżnienie za najlepsze wykonanie kolędy kaszubskiej powędrowało do zespołu „Kosakowianie”,
a wyróżnienie za najlepiej wykonaną pieśń adwentową uzyskało „Laudate Dominum”. Nagrodę dla najlepszego dyrygenta przyznano Wiesławowi Tyszer.
Kolejna edycja festiwalu nie mogłaby się odbyć,
gdyby nie wsparcie instytucji oraz sponsorów: Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd
Gminy Kosakowo, Urząd Miasta Puck, Starostwo
Powiatu Puckiego oraz Bank Rumia Spółdzielczy.
Kaszubski Regionalny Chór Morzanie składa także
ogromne podziękowania proboszczom parafii, w których odbywały się koncerty festiwalowe oraz Kosakowskiemu Centrum Kultury za udostępnienie sali
na przesłuchania konkursowe. Fot K. Klawikowska
oraz K. Dejk.

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Podsumowanie roku 2021 w kulturze
Rok 2021 mimo czasu pandemii i wielu obostrzeń
z nią związanych nie pozostawił mieszkańców i miłośników wydarzeń kulturalnych bez imprez i eventów.
Styczeń rozpoczęliśmy feriami dla dzieci. Luty
przeniósł nas w świat „Czekolady” z filmem z okazji
walentynek oraz dla najmłodszych mieszkańców porankiem filmowym z projekcją familijnego filmu pt.
„Hop”, warsztatami kreatywnymi oraz spektaklem
Lodowa Kraina. W marcu z okazji dnia kobiet zorganizowany został koncert Agnieszki Babicz pt. „Wędrująca Eurydyka”. Marzec to również cieszące się ogrom-
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ną popularnością konkursy; „Dbajmy o Morze” oraz
„Twoje Zimowe Zdjęcie”. Maj przywitaliśmy marszem
z okazji Święta Flagi oraz kolejną edycją Nocy Muzeów z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema. Maj
to także stand up na deskach sceny KCK. W czerwcu
już tradycyjnie nastąpiło odsłonięcie kolejnych tablic
pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych
Ludzi Morza w Rewie oraz odbyła się Karuzela Sztuki
– projekty animacyjne dla dzieci. W każdy z lipcowych
weekendów zapraszaliśmy mieszkańców do Letniego
Kina na kocyku przy kosakowskiej górce. Miesiące wa-
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kacyjne to także czas projektów dla dzieci i młodzieży
na terenie całej gminy oraz koncerty na Scenie Letniej
w Mechelinkach, w tym występ Teatru Muzycznego
Halls oraz szanty w wykonaniu Johny Rogera. Połowa
sierpnia to jak co roku uroczystości związane z Dniami
Gminy Kosakowo, w tym występ zespołu Varius Manx.
Pod koniec sierpnia odyło się spotkanie z Karolem
Wójcickim w Mechelinkach „Spójrz w gwiazdy”. Wrzesień tradycyjnie rozpoczęliśmy dożynkami oraz występami gwiazd w tym: Tomasza Niecika (sponsor: Galeria Szperk), zespołu Łobuzy oraz gwiazdy wieczoru
Gromee. Miesiąc wrzesień to także czas upamiętnienia ofiar II wojny światowej w Obronie Kępy Oksywskiej, który uczciliśmy uroczystościami przy Obelisku
w Mostach. Październik rozpoczęliśmy koncertem
kostarykańskiego muzyka Fabrizio Walkera, w kolejny
weekend zabraliśmy mieszkańców na Dzień Latawca,
a pod koniec miesiąca na kolejny rajd pieszy „Zielona Kultura”. W Kosakowskim Centrum Kultury wraz
z początkiem października rozpoczęliśmy kolejny rok
szkolny 2021/22 działalnością edukacyjną w sekcjach
artystycznych KCK, a w tym malarstwo, rysunek, zaj.
językowe i literackie, nauka gry na instrumentach,
wokal, zajęcia z modelarstwa i wiele innych. Listopad

to tradycyjnie zaduszki morskie w Rewie oraz uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości,
w tym wręczanie statuetek Złotego Kłosa. Na deski
sceny w KCK powrócił także Młodzieżowy Teatr Gminy Kosakowo z premierą spektaklu „Czarnoksiężnik
z krainy Oz” oraz gościnny występ teatru ze spektaklem „A ponad ziemią z kulami latały diamenty –
rzecz o Krzysztofie Baczyńskim”. Listopad to także cykliczna impreza Dzień Seniora, a także ulubiony przez
najmłodszych mieszkańców Dzień Misia. Tym razem
zawitał do nas Kubuś Puchatek z Teatrem Krak-Art
oraz warsztaty kreatywne w tematyce wydarzenia.
Miesiąc zakończyliśmy filmowym oraz duchowym
spotkaniem z ojcem Knabitem zorganizowanym z inicjatywy Radnej gminy Kosakowo Aliny Szydowskiej.
W grudniu przywitaliśmy zacnego gościa w gminie
Kosakowo – św. Mikołaja przy pięknie rozświetlonej
choince. Rok zakończyliśmy Kiermaszem Rzeczy Ładnych z okazji świąt Bożego Narodzenia. W trakcie wydarzeń kulturalnych w gminie Kosakowo nie zabrakło
również występów Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo,
Chóru Morzanie czy też Zespołu „Kosakowianie”. Bardzo dziękujemy za wsparcie i współpracę przy organizowaniu imprez i uroczystości.

Koncert kolęd i pastorałek
Święto Trzech Króli w Kosakowskim Centrum Kultury rozśpiewane kolędami i pastorałkami w wykonaniu Bernarda Dornowskiego „Ex Czerwone Gitary”
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oraz Bogusława Olszonowicza „Duval” rozpoczęliśmy
przepięknym koncertem dzieci oraz młodzieży z sekcji wokalnej prowadzonej przez Annę Bronowicką.
Ze sceny rozbrzmiały najładniejsze pastorałki, kolędy oraz piosenki świąteczne; „Aniołek najładniejszy”,
„Był pastuszek bosy”, „Za kominem świerszczyk spał”,
„Nie było miejsca” jak i najpopularniejsze zimowo –
świąteczne piosenki z repertuaru Czerwonych Gitar
„Dzień jeden w roku” oraz „Leć kolędo”. Panowie Bernard i Bogusław przypomnieli również największe
szlagiery polskiej muzyki rozrywkowej. Wspaniała,
rodzinna, świąteczna atmosfera z upominkami i niespodziankami w trakcie wieczoru Święta Trzech Króli.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Rozstrzygnięcie XVIII Rodzinnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
19 grudnia 2021 r. podczas świątecznego kiermaszu w Kosakowskim Centrum Kultury ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w XVIII Konkursie Szopek
Bożonarodzeniowych, zorganizowanym przez wójta
oraz gminną bibliotekę. W konkursie wzięło udział
12 rodzin z terenu gminy Kosakowo. Jury w składzie:
Ewa Narloch-Kerszka – przewodnicząca (artysta plastyk, grafik), Renata Parzuchowska (rękodzieło) oraz
Małgorzata Balcerowska (artysta malarz) jak zwykle
stanęło przed nie lada wyzwaniem. Każda praca jest
bowiem wyjątkowa! Niemniej jednak decyzje musiały zostać podjęte, a oto wyniki:
I miejsce – rodzina Radomskich
II miejsce – rodzina Wica
III miejsce (ex aequo) – rodzina Stanek-Pacholczyk
oraz rodzina Chojnickich
Wyróżnienia: rodzina Smoczyńskich, rodzina Domańskich, rodzina Glonków-Wełnickich
Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych wszystkie rodziny otrzymały dyplomy oraz upominki za trud
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pracy włożony w wykonanie szopek. Zwycięzcom
raz jeszcze gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za
udział w konkursie i zapraszamy za rok.
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Biblioteka rozszerza zakres swojej działalności
Z dniem 1 stycznia 2022 r. Biblioteka Publiczna
Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla oficjalnie rozszerzyła zakres działalności. Podobnie jak zaledwie
kilkanaście takich instytucji w kraju podjęliśmy się
prowadzenia regularnych badań i prezentacji historii
własnej gminy.
Faktycznym inspiratorem tego przedsięwzięcia
jest nieżyjący już Tadeusz Krzysztof, którego jedną
z idei było utworzenie muzeum rewskich szkut (szerzej na ten temat pisaliśmy w 2021 roku w wydawnictwie „Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska)”,
które nadal można nabyć w bibliotece). Postanowiliśmy w możliwej do zrealizowania formie urzeczywistnić tę myśl. W tym procesie bardzo pomocna była

dla nas determinacja radnego Michała Przysieckiego.
Siła użytych przez niego argumentów spowodowała,
że Rada Gminy Kosakowo podjęła jednomyślną decyzję o zapewnieniu w budżecie na 2022 rok środków
na zatrudnienie pracownika, którego zadaniem, poza
planowym przygotowywaniem materiałów opisujących dzieje naszego regionu, będzie metodyczne pozyskiwanie materialnych pamiątek i opracowywanie
ich zbioru. Niezmiernie istotna dla tego projektu była
również przychylność wójta Marcina Majek. W efekcie biblioteka stanie się również niejako regionalną
izbą tradycji. Współpracy w realizacji tej misji podjął
się nasz dotychczasowy bibliotekarz, a od tej chwili
specjalista do spraw naukowo-badawczych, dr Zdzisław Kryger.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i nie
ukrywamy, że liczymy na owocną współpracę.
Pierwszym artefaktem, który 13 stycznia trafił do
zbiorów biblioteki, jest plomba z placówki pocztowej
w Kosakowie (w 2021 roku obchodziliśmy 150-lecie
działalności Poczty Polskiej na terenie gminy Kosakowo), a pozyskał ją dla nas Michał Przysiecki (dzięki współpracy z Leszkiem Ciechomskim, miłośnikiem historii z terenu powiatu puckiego, ekspertem
w dziedzinie żetonów folwarcznych). Plomba ta, choć
niewielkich rozmiarów, symbolicznie będzie bardzo
istotnym elementem rozpoczynającej swoje istnienie
historycznej kolekcji. Być może w niedługim czasie
również inne osoby zdecydują się wesprzeć bibliotekę podobnymi pamiątkami, dzięki którym w przyszłości możliwe będzie wyposażenie izby tradycji, której utworzenie jest naszym dalekosiężnym planem.

Z ŻYCIA SOŁECTW

Sołectwo Dębogórze
Sołtys wraz radą sołecką i kołem seniorów serdecznie
zapraszają
mieszkańców
Dębogórza
na wieczornicę dla seniorów i spotkanie z okazji
dnia kobiet w Domu Kaszubskim w Dębogórzu:
W czwartek 24 lutego 2022 r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z okazji tłustego czwartku, na

którym mieszkańcy będą mogli skosztować pyszne
pączki i chruściki.
We wtorek 8 marca 2022 r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z okazji dnia kobiet. Dla wszystkich
pań przewidziany pachnący upominek i słodki poczęstunek. Serdecznie zapraszamy.

Z ŻYCIA SZKÓŁ

„Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia” – gminny konkurs religijny
Uchwałą Sejmu i Senatu RP prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 r., w którym obchodzona była 120. rocznica jego urodzin i 40. rocznica
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śmierci, a także odbyła się jego beatyfikacja. W związku z tak ważnym wydarzeniem w zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Mostach odbył się gminny konNr 2/2022
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kurs religijny “Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas
Tysiąclecia”. Konkurs polegał na wykonaniu pracy
plastycznej poprzedzonej poznaniem życia i działalności prymasa w formie:
Klasy 1-3 – Mały album o życiu kardynała Stefana
Klasy 4-6 – Lapbook – „Droga do świętości kardynała
Stefana Wyszyńskiego”
Klasy 7-8 – Plakat – „Mapa życia kardynała Stefana
Wyszyńskiego”
NAGRODZENI:
Klasy I-III
I miejsce – Emilia Kaleta kl. Id – SP Mosty
II miejsce – Monika Ostrowska – SP Kosakowo, Natalia

Klawikowska kl. Id- SP Mosty
III miejsce – Dariusz Kowal kl. II b – SP Mosty
Wyróżnienie:
Natalia Pendowska – SP Kosakowo, Lena Bieszk kl. Id
– SP Mosty, Arletta Zagrobelna kl. IIIb – SP Mosty
Klasy IV-VI
I miejsce – Oleg Krotowicz kl. IV c – SP Mosty
II miejsce – grupa: Marcus Krzysztofiak, Julia Piechowska, Emilia Jewsienia, Aleksandra Kopitzka, Alicja Żychska – kl. IV a SP Mosty
III miejsce – grupa: Maria Grinholc, Nadia Sosnowska,
Stanisław Makurat, Oliwier Psuj – kl. IV b – SP Mosty
Wyróżnienie dla uczennicy klasy VIII a – Dagmary
Doering – SP Mosty.

Méster Bëlnégò Czëtaniô

SP Pogórze i Szlachetna Paczka 2021

W eliminacjach powiatowych
konkursu
„Méster bëlnégò czëtaniô” uczennica klasy II
– Julita Wica zdobyła II
miejsce. Jej zadaniem
było przeczytanie wylosowanego wiersza autorstwa Ewy Warmowskiej. Julita pięknie czyta
po kaszubsku i bardzo
chętnie bierze udział we
wszystkich konkursach
regionalnych.
BËLNÔ
KASZËBKA!

Jak co roku w okresie świątecznym włączyliśmy
się do akcji pomocy dla potrzebujących. Cała społeczność szkoły w Pogórzu stanęła na wysokości zadania
i udało się zgromadzić liczne dary. W środę 22 grudnia
2021 r. dostarczono Szlachetną Paczkę ludziom bezdomnym z Rumi.
Łącznie przekazano 32 paczki
z darów serca rodziców ze Szkoły Podstawowej
w Pogórzu. Koordynatorem akcji
była pani Eliza
Filipowicz.

Anioły dla Hospicjum
W dniu 14 grudnia 2021 r. odbyły się w szkole w Pogórzu warsztaty pod hasłem „Anioły dla Hospicjum”.
Uczniowie klas 3b oraz 3g wykonali ozdoby świąteczne, ze sprzedaży których dochód został przekazany do pobliskiego Hospicjum im. Św. Wawrzyńca
w Gdyni. Akcję zorganizowały i przeprowadziły Panie:
Małgorzata Gościniak, Dominika Marantowicz, Anna
Młynik oraz Joanna Nowosielska.
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Międzyszkolny konkurs „Turbozagrywki matematyczne”
Uczniowie klasy 3g – Weronika, Tobiasz i Tymon reprezentowali klasę i szkołę w międzyszkolnym dwuetapowym konkursie zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową w Kosakowie. I etap polegał na stworzeniu gry – efektem współpracy tej trójki była gra
„Matematyczny szczyt” z własnoręcznie wykonanymi pionkami, kostką, kartami zadań i planszą, której

celem było sprawdzenie wiedzy matematycznej i jak
najszybsze dotarcie na górę. Uczniowie spisali też instrukcję. II etap został odwołany przez organizatorów,
a nasza reprezentacja doceniona za pracę otrzymała
dyplomy i upominki. Opiekunem drużyny była pani
Dominika Marantowicz.

Klasa 1b ZSP Dębogórze – robotyka na co dzień
Zajęcia programowania dla dzieci pomagają poznać działanie technologii, uczą logicznego myślenia
i cierpliwości. Młode pokolenie zyskuje umiejętności, które będą przydatne w wielu dziedzinach życia.
Duży nacisk stawiamy na wyobraźnię i przestrzenne
myślenie, które pozwoli zrozumieć informatykę, kodowanie, grafikę, mobilne aplikacje. Dash i Dot to najprawdziwsze roboty dla dzieci. Wyposażone w liczne
sensory dają się zaprogramować na mnóstwo sposobów. Dash to większy robot na kółkach, który reaguje
na głos, odnajduje przedmioty, tańczy i śpiewa. Ten
robot jest uwielbiany przez dzieci. Jeszcze wszystko
przed nami. Kolejne roboty, ozoboty czekają na nas.
Dla klasy 1b programowanie nie jest obce.

Konkurs mowy kaszubskiej
„Bë nie zabëc mòwë starków” im. Jana Drzeżdżona – po raz 29. uczniowie z powiatu puckiego mogli
zaprezentować swoją znajomość języka kaszubskiego i wziąć udział w potyczkach literackich, których
celem jest wyłonienie mistrza języka kaszubskiego.
7 grudnia spotkali się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu podczas organizowanego przez
Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy konkursie mowy kaszubskiej „Bë nie zabëc mòwë starków”,
polegającym na recytowaniu utworów, które powstały w języku kaszubskim. Naszą szkołę reprezentowali najmłodsi uczniowie. Jagoda Wójcik z klasy 1a
uczęszczająca pierwszy rok na j.kaszubski otrzymała
wyróżnienie.
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SZTORM KOSAKOWO
Turniej o Puchar Prezesa Sztormu Kosakowo
11 grudnia 2021 r. w Centrum Sportowym Kosakowo odbył się coroczny turniej o Puchar Prezesa Sztormu Kosakowo. W turnieju wzięli
udział trenerzy i zawodnicy Sztormu. Mecze obfitowały w wiele bramek, a o zwycięstwie zadecydowało
dopiero ostatnie spotkanie. Bramki zespołu trenerów bronił kierownik drużyny Marcin Nikelski, zawodnikiem turnieju został Michał Wilczewski, a najlepszym strzelcem – Mateusz Klecha, który
w rzutach karnych pokonał Borysa Karbowiaka (obaj
w turnieju zdobyli tę samą liczbę bramek).

Zimowe turnieje i sparingi Sztormu Kosakowo
10 stycznia br. zespoły seniorskie Sztormu Kosakowo wznowiły treningi. Na pierwszy sparing po przerwie zimowej – z zespołem Arki Gdynia U-18 – trener
Bartosz Lewandowski powołał 20 zawodników. W kadrze Sztormu znalazło się również kilku nowych zawodników.
Zawodnicy rocznika 2010 finałowy turniej rozgrywany w Kwidzynie Lotos Griffin-Cup zakończyli na
V miejscu. Rocznik 2013 rozegrał sparing z Olimpią
Gdańsk Osowa. Podczas gry zespół skupiał się na doskonaleniu gry podaniami i szybkich ataków z udziałem skrzydłowych. Rocznik 2008/09 rozegrał mecz

towarzyski z rodzicami; spotkanie miało miejsce 21
grudnia 2021 r. na Orliku w Mostach. 18 grudnia 2021
r. reprezentacja rocznika 2013 brała udział w mini
turnieju: AP Gdynia Winter Cup 2021, organizowanym przez Akademię Piłkarską Gdynia w Gdyńskim
Centrum Sportu. Po zaciętych spotkaniach Sztorm
zajął II miejsce, odnosząc 3 zwycięstwa, 2 remisy i 1
porażkę. Tydzień wcześniej drużyna złożona z rocznika 2013 wzięła udział w turnieju: Cisowa Cup. Po
6 pełnych walki spotkaniach zespół zajął III miejsce,
a bramkarz Kacper Hinc został wybrany najlepszym
bramkarzem.

Zmiany w kadrze trenerskiej

Nabór do Sztormu Kosakowo

W roczniku 2014 obowiązki trenera objął Michał
Frankowski, a do rocznika 2015 dołączył trener Dawid
Rozpędowski. Życzymy owocnej współpracy! Miło
nam również poinformować, że Damian Fos – wychowanek Sztormu jako zawodnik i trener – od stycznia
pracować będzie w Ekstralidze Kobiet w klubie AP Lotos Gdańsk jako trener od przygotowania motorycznego. Życzymy niesłabnącej determinacji i sukcesów.

GKS Sztorm Kosakowo zaprasza zawodników
chcących dołączyć do GKS Sztorm Kosakowo – kontakt: tr. Bartosz Lewandowski, tel. 667 230 390.
Nabór do drużyn juniorskich – kontakt: Piotr Fos,
tel. 501 326 119, Michał Michalski, tel. 507 625 650.
GKS Sztorm Kosakowo poszukuje trenerów do
grup młodzieżowych U6 i U7. Kontakt: Piotr Fos, tel.
501 326 119.
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UKS Lider
W dniu 16 stycznia 2022 r. Lider Dębogórze wziął
udział w turnieju piłki nożnej na hali, zorganizowanym przez klub Orkan Rumia. Nasi zawodnicy rozegrali 5 spotkań: 2 mecze wygrali, 2 zremisowali,
a 1 zakończyli porażką. Mimo braku dwóch podstawowych ofensywnych zawodników, udało się nam
strzelić 9 goli, z czego nasza kapitan Wiktoria zdobyła ich trzy, tyle samo bramek na swoim koncie zapisał Igor, dwie bramki strzelił Mati i jedną Mikołaj.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że był to udany turniej.
Wszyscy zawodnicy ciężko pracowali i na hali zostawili dużo energii, walcząc o każdy przysłowiowy centymetr boiska.
Serdecznie zapraszamy chętnych do wstąpienia
w szeregi naszego klubu UKS Lider. Szczegóły na

stronie internetowej lider.sportbm.com lub pod telefonem 888-095-035.
15 stycznia br. rocznik 2008/09 rozegrał turniej
w Kiełpinie. W grupie A mieliśmy do rozegrania 3 mecze z następującymi drużynami: FC Gowidlino, Sporting, Amator Kiełpino. W rozegraniu meczy o miejsca
5-8 finalnie zajęliśmy 7. miejsce.
Mimo, iż drużyna zajęła miejsce poza podium,
gra zawodników była dobra, a trener był bardzo zadowolony. Zespół grał tylko z jednym zawodnikiem
na zmianę, a w połowie trzeciego meczu bez zmian.
Jeden z graczy musiał zejść z boiska z powodu bólu
stawu skokowego. Chłopaki włożyli w grę całe serce.
Zapraszamy chłopców z rocznika 2008/09/010
w nasze szeregi tel. 501-646-912.

Zapisy do Klubu kickboxingu MAXIMUS
Klub Maximus zaprasza na zajęcia do Centrum Sportowego w Kosakowie Ul. Żeromskiego 11. Treningi odbywają się na dużej sali
przy pływalni. Zajęcia dla dzieci od 6 do 12 latzajęcia ogólnorozwojowe z technikami Kickboxingu: środa 18.00-19.00 i piątek 17.30-18.30
Zajęcia młodzieży i dorosłych od 13 lat – grupa początkująca i zawodnicza Środa 19.00-20.00
i piątek 18.30-19.30
Kickboxing – dyscyplina sportowa (sport walki),
w której walczy się, stosując zarówno bokserskie ciosy pięścią, jak i kopnięcia. Sport rozwijający w sposób
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holistyczny umiejętności fizyczne takie jak: siła,
szybkość, wytrzymałość, gibkość, poczucie
rytmu. Dodatkowo rozwijający cechy psychiczne m.in.: panowanie nad stresem, poczucie własnej wartości czy pewność siebie.
Na treningach w naszym klubie koncertujemy się na ogólnym rozwoju psychofizycznym. Sparingi są tylko dla chętnych i za zgodą
rodziców. Zapraszamy szczególnie osoby, które chcą
poprawić sprawność fizyczną i nauczyć się technik
kickboxingu. Honorujemy karty partnerskie. Więcej
informacji na www.ksmaximus.pl lub tel. 501 191 908.
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Yacht Club Rewa
Pomimo kończącego się sezonu Yacht Club Rewa
nie zwalnia tempa. Realizujemy bezpłatne zajęcia żeglarskie w soboty dla grupy młodszej (7-12 lat – trener
Maciej Angielczyk) oraz w niedzielę dla grupy starszej (powyżej 13 r.ż. – trener Jędrzej Charłampowicz).
Dodatkowo Yacht Club Rewa zaprasza na bezpłatne
zajęcia ogólnorozwojowe na salach gimnastycznych
w szkołach w Pogórzu oraz Dębogórzu. Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 16:00-18:00 w Dębogórzu (prowadzone przez trenera Macieja Angielczyka) oraz w środy i piątki w godzinach 16:30-18:00
w Pogórzu (prowadzone przez trenera Jędrzeja Charłampowicza). Zapisy i wszelkie informacje pod numerami telefonów trenerów: Macieja Angielczyka (607769-976) i Jędrzeja Charłampowicza (504-620-100).
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

STRONA SENIORA

Powrót po świątecznej przerwie
Długa świąteczna przerwa spowodowała, że seniorzy naprawdę zdążyli zatęsknić za swoimi ulubionymi zajęciami. Jako pierwsi zameldowali się brydżyści. Naszym mistrzom królewskiej gry karcianej
kibicowaliśmy szczególnie w czwartek 13 stycznia br.:
w trzeciej kolejce IV ligi brydża sportowego zmierzyli się z drużyną PEKABEX Gdańsk. W chwili wydania
tego numeru biuletynu nie znaliśmy jeszcze wyniku
karcianej potyczki, bowiem do wyłonienia zwycięzcy
potrzebna okazała się dogrywka. Przypominamy: zajęcia brydżowe w każdy poniedziałek od godz. 10.00.

Czwartkowe oblężenie rewskiej siedziby
13 stycznia rewska siedziba senioralna przeżyła
prawdziwe oblężenie – łącznie uczestników wszystkich zajęć zameldowało się dokładnie 56 osób. To dotychczasowy dzienny rekord frekwencji w roku 2022 na zajęciach
(nie licząc oczywiście imprez czy
wydarzeń).
Poranek spod znaku ponoć
pechowej 13 nie okazał się ani trochę pechowy dla dzielnej grupy
seniorów z Kosakowskiego Klubu
Seniora, którzy postanowili skorzystać z gościnnych progów naszej siedziby i rozpocząć dziś oficjalnie naukę języka angielskiego
dla początkujących. Przy pysznej
czarnej i białej kawce, angielskiej

Nr 2/2022

herbatce oraz w rytmie przebojowych piosenek Beatlesów. Jeden warunek obowiązuje wszystkich językowych adeptów naszej siedziby: NO STRESS. Dziękujemy za wizytę seniorów oraz
ich przesympatycznym opiekunkom Ani i Magdzie. Popołudnie to
warsztaty fotograficzne z Leonardem da Vinci kosakowskiej fotografii. Marcin Krause tłumaczył
nam, czym różnią się prawdziwe
zdjęcia od zwykłych pstrykaczy.
Pełen profesjonalizm, ogromna
wiedza prowadzącego, potężna
dawka teorii i pierwsze, ostrożne
wprawki praktyczne. Wieczorem
kibicowaliśmy zaś brydżystom, ale
o tym pisaliśmy już nieco wyżej.
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Koncert grupy BIM-BAM w KCK

Językowe wtorki

Trzy ogromne serca na scenie, z fantastycznym
poczuciem humoru, z przeuroczym dystansem do
siebie i świata, z radością z każdej wykonanej nuty,
z każdego zaśpiewanego słowa. To nic, że raz czy
dwa trochę pomylił się tekst, skoro wszystkie autorskie teksty były kapitalnie napisane, z polotem, fantazją, elegancką rubasznością i swadą, wysokiej klasy
ironią i autoironią. BIM-BAM rozumie sztukę, sztuką
naprawdę żyje. W składzie zespołu jeden z najaktywniejszych naszych seniorów, skądinąd mieszkaniec
Dębogórza parający się sztuką muzyczną i językami
obcymi: Zdzisław Urla. Środa 12 stycznia 2022 r. wspaniała frekwencja, znakomita atmosfera.

Wtorek to tradycyjnie w rewskiej siedzibie dzień
językowy: zamieniamy się niemalże w biblijną Wieżę
Babel. Niemalże – bo oczywiście w przeciwieństwie
do starożytnej twierdzy w naszej panuje atmosfera
radosnej uciechy ze speakania, parlerowania, sprechania co widać na załączonym zdjęciu. Angielski –
trzy grupy zaawansowania, francuski – dwie grupy zaawansowania, niemiecki i włoski dla początkujących.
Zgodnie z licznymi prośbami nowa grupa z języka angielskiego dla „absolutnie początkujących” w czwartki od godz. 12.00. Odpowiadając z kolei na liczne pytania i wątpliwości, czy w każdym wieku można się
nauczyć języka obcego, odpowiadamy: proszę przyjść
na zajęcia i przekonać się samemu – wszystko zależy
od metod nauczania. U nas panują zgoła nietuzinkowe, interdyscyplinarne, multimedialne, uśmiechnięte od ucha do
ucha z najlepszą kawą pod
włoskim słońcem, z francuskim polotem
i
humorem,
niemieckim
pragmatyzmem, angielską prostotą.
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Uciążliwe dla mieszkańców hałasy z magazynu gazu w Dębogórzu
Od 2019 r. Urząd Gminy Kosakowo prowadzi
korespondencję z Gas Storage Poland Sp. z o.o.
w kwestii uciążliwości spowodowanych hałasem
generowanym przez działalność spółki, a pochodzącym z kawernowego podziemnego magazynu
gazu (KPMG) znajdującego się na terenie Dębogórza przy ul. Rumskiej.
W związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców na hałas w marcu 2020 r. gmina Kosakowo
w piśmie do spółki zwróciła się z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do ich ograniczenia,
zobowiązując jednocześnie spółkę do bieżącego
informowania o podjętych przez nią działaniach
w przedmiotowej sprawie.
Po kilkunastu dniach gmina otrzymała odpowiedź, która informowała, iż spółka Gas Storage Poland jest w trakcie realizacji zadania projektowego
związanego z ograniczeniem hałasu generowanego przez instalacje na powierzchniową KPMG Kosakowo. Spółka zapewniała w piśmie, że prowadzone
są kompleksowe działania zmierzające do ograniczenia poziomu hałasu generowanego przez
pracujące okresowo urządzenia
instalacji przez wyspecjalizowanego wykonawcę z bogatym doświadczeniem w tego typu zleceniach na licznych obiektach
przemysłowych na terenie całego
kraju. Po zakończeniu etapu analityczno-projektowego mającego
na celu wypracowanie możliwego do realizacji szeregu rozwiązań poprawiających komfort akustyczny
mieszkańców gminy spółka miała przystąpić do etapu wdrożeniowego.
W listopadzie 2020 gmina ponownie zwróciła się
do Gas Storage Poland Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji o dotychczas podjętych działaniach
zmierzających do ograniczenia poziomu hałasu generowanego przez pracujące okresowo urządzenia
instalacji KPMG Kosakowo. W tym samym miesiącu
gmina uzyskała odpowiedź, iż spółka zrealizowała
etap analityczno-projektowy dla zadania o nazwie
“Ograniczenie hałasu generowanego przez instalacje
napowierzchniową KPMG Kosakowo”, a na podstawie przeprowadzonych analiz i badań opracowano
szereg rozwiązań, których wdrożenie ma pozwolić na
poprawę komfortu akustycznego mieszkańców gminy. Jednocześnie spółka poinformowała, iż uzyskała
od właściciela instalacji – PGNiG S.A. – pozytywną
decyzję zatwierdzającą ww. zadanie inwestycyjne, co
było istotnym krokiem dla zapewnienia finansowania
przedmiotowego zadania i pozwoliło na jego realizację w formie „zaprojektuj i wybuduj”.
Nr 2/2022

Pismo z listopada 2020 r. zawierało również zapewnienie, że uruchomione działania inwestycyjne
pozwolą w niedługim okresie czasu dać odczucie
znacznej poprawy stanu akustycznego związanego
z pracą KPMG Kosakowo.
20 stycznia br. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Gas Storage Poland informujące o aktualnym
stanie prac w ramach wyżej omawianego przedsięwzięcia. Spółka zapewnia w nim, że nie pozostaje bierna na komunikowane ze strony wójta gminy
Kosakowo problemy, jednak realizacja prac ograniczających hałas wymaga przeprowadzenia pełnego
procesu inwestycyjnego, co jest zadaniem złożonym
i wymagającym odpowiedniego czasu realizacji. Po
ukończonym w listopadzie 2021 r. etapie opracowania i odbioru stosownej dokumentacji realizowany
projekt modernizacyjny instalacji agregatów sprężających mający na celu redukcję emisji akustycznej
hałasu do środowiska jest na etapie dostaw materiałowych oraz prac prefabrykacyjnych specjalistycznych zabezpieczeń przeciwhałasowych na warsztacie, które są
konstrukcjami dedykowanymi dla
agregatów sprężających w KPMG
Kosakowo.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac na koniec lutego
br. zakłada się rozpoczęcie prac
montażowych zabezpieczeń do
wyciszenia hałasu na obiektach
będących jego emitorami. Przedmiotowe prace będą prowadzone do końca kwietnia
2022 r. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do
kolejnego kroku, tj. wykonania badań hałasu połączonych z analizą akustyczną. Ich celem będzie sprawdzenie skuteczności wdrożonych rozwiązań oraz ponowna ocena emisji akustycznej instalacji. W przypadku
konieczności wdrożenia rozwiązań uzupełniających
opracowane zostaną szczegółowe wytyczne techniczne w kolejnym etapie zadania modernizacyjnego.
Warto również nadmienić, iż w październiku ubiegłego roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku opublikował wyniki kontroli przeprowadzonej w zakładzie w terminie 1-9.02.2021 r.
(źródło: https://www.gov.pl/web/wios-gdansk/informacja-na-temat-kontroli-przeprowadzonej-w-2021-r
-w-pgnig-kawernowym-podziemnym-magazyniegazu-kosakowo-debogorze-ul-rumska-28). Okresem
kontrolnym objęto rok 2020 oraz stan bieżący do
dnia rozpoczęcia kontroli. Kontrole w ww. zakładzie
przeprowadzane są corocznie, ponieważ zakład jest
kwalifikowany jako dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej. Kontroli poddano przestrzeganie
warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wpro-
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wadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz przestrzeganie
wymogów w zakresie przeciwdziałania poważnym
awariom. W jej toku skontrolowano wyniki prowadzonych, zgodnie Programem monitoringu kontrolnego podstawowego i awaryjnego dla KPMG Kosakowo, całodobowych obserwacji i pomiarów zrzutu
solanki do wód Zatoki Puckiej. W 2020 r. nie odnotowano przekroczenia zasolenia ponad 9,2 PSU oraz nie
odnotowano przypadków rozszczelnienia rurociągu
zrzutowego. Zakład prowadzi monitoring rurociągu
zrzutowego zarówno w części lądowej, której stan
techniczny nie budził zastrzeżeń oraz części morskiej,
dla której wykonane 2 razy w roku rewizje nie wykazały nieprawidłowości. Zakład wykonał w 2020 r. badania wpływu zrzutu solanki na przejrzystość wody,
które wskazały na brak jego wpływu na stan wód Zatoki. Zakład wykonuje również badania stopnia natlenienia wód w strefie naddennej w wyznaczonych
punktach pomiarowych, które wskazują na dobre
natlenienie wody nieodbiegające parametrami od
stref znajdujących się poza strefą zrzutu solanki do
Zatoki Puckiej. Podsumowując, w trakcie kontroli nie
wykazano naruszeń.
W październiku 2021 r. zakończono budowę klastra
B w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu Kosakowo. Oddanie do użytku dwóch ostatnich komór
magazynowych K-7 i K-10, wykonanych w ramach powyższej inwestycji, poprzedziło zakończenie procesu
zrzutu solanki, która od 16 lipca 2021 r. nie jest odprowadzana do wód Zatoki Puckiej. Należy zaznaczyć,

iż w trakcie realizacji inwestycji Gas Storage Poland
co kwartał przedkładała do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wyniki okresowych badań pomiarów ścieków przemysłowych (solanki) odprowadzanych do Zatoki Puckiej, które były
weryfikowane zarówno w zakresie ilości odprowadzanej solanki, nie przekraczającej wartości dopuszczalnej, określonej w pozwoleniu wodnoprawnym,
jak również w zakresie wyników badań jakości odprowadzanych ścieków wykonywanych przez akredytowane laboratorium, pozostających w zakresie
dopuszczalnych wartości określonych w ww. decyzji.
W związku z zakończeniem budowy komór magazynowych klastra B ostatni raport za III kwartał 2021 został przekazany w październiku 2021 r.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z TERENU GMINY KOSAKOWO
12 MARCA 2022 ROKU - SOBOTA

(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ,MECHELINKI)
19 MARCA 2022 ROKU - SOBOTA

(POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE)
26 MARCA 2022 ROKU – SOBOTA

(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE)
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:

+
Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, 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 zgłoszenia z domów i mieszkań przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Przyjmowanie zgłoszeń - tel. 58 624-66-11. Zakaz demontażu sprzętów, lodówki np. bez agregatów lub w częściach nie są
przyjmowane !
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!
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WAŻNIEJSZE TELEFONY:
Kosakowskie Centrum Kultury, tel. 784 403 228
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 im. Augustyna Necla w Kosakowie
– dyrektor Anna Paturej, tel. (58) 735 46 56;
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo
– prezes Danuta Tocke, tel. 691 747 775;
Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie”
– prezes Ewa Browarczyk, tel. 503 837 125;
Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo”
– prezes Piotr Fos, tel. 501 326 119;
Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze”
– trener Andrzej Zawadzki, tel. 888 095 035;
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Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze”
– prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa”
– szef szkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;
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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SPALANIE ŚMIECI
Dlaczego do domowego pieca często traﬁają śmieci?
Najczęstszym powodem jest przekonanie, że to sposób
na oszczędności. Ale to nieprawda!
Spalanie śmieci powoduje niszczenie kominów,
w których osadza się tzw. mokra sadza. Jej zapalenie
może spowodować pożar domu. Usunięcie mokrej sadzy
to kosztowna usługa. Kominiarze przyznają, że czasem
trzeba za nią zapłacić więcej, niż za normalny opał na
kilka zimowych miesięcy.
Spalanie odpadów jest nieodpowiedzialne. W ten
sposób trujemy siebie i sąsiadów. Lekarze ostrzegają,
że takie działanie prowadzi do poważnych
problemów zdrowotnych, a nawet śmierci. Stężenie
rakotwórczych dioksyn i furanów w dymie, jaki
powstaje podczas spalania śmieci w niskich
temperaturach, czyli w domowych piecach, aż 1000krotnie przekracza dopuszczalne normy. Co gorsza,
zanieczyszczenia nie są rozpraszane przez wiatr, tylko
opadają blisko źródła ich powstawania. I to w dużym
stężeniu. Co z tego wynika?
Osoba spalająca we własnym piecu śmieci popełnia
wykroczenie, a w niektórych przypadkach nawet
przestępstwo !
ZAPOBIEGAJ, SEGREGUJ, ODZYSKUJ!
Po pierwsze zapobiegaj powstawaniu odpadów, czyli
świadomie kupuj i mniej wyrzucaj. W miarę możliwości
używaj wielokrotnie różnych przedmiotów.
Po drugie, segreguj odpady. Gdy szkło, papier, plastik,
metale, odpady kuchenne/zielone i pozostałe odpady
wrzucisz do odpowiednich pojemników, zostaną one
odebrane przez ﬁrmy wywozowe i przekazane jako
cenne surowce.
Jeżeli recykling nie jest możliwy z przyczyn
technologicznych lub proces ten nie jest uzasadniony ani
ekologicznie, ani ekonomicznie odpady znajdą się
w odpowiednio zaprojektowanych spalarniach w celu
odzysku energii. Spaliny zostają oczyszczone przez
niezwykle skuteczne ﬁltry i w efekcie pozbawione
toksycznych substancji. Tym samym odpady mogą być
cennym i zarazem odnawialnym paliwem, które
dzięki bezpiecznym procesom technologicznym
zamieniamy w energię elektryczną i ciepło.
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CZYSTE POWIETRZE?
TO MOŻLIWE!
Przyłącz się do miejskiej sieci
ciepłowniczej. Zadbaj o termomodernizację
budynku (wymianę okien i drzwi, docieplenie
ścian i dachu, izolację podłogi).
Wymień stary piec na gazowy, lub nowy,
spełniający normy jakości spalania paliwa.
Nie spalaj węgla złej jakości i odpadów
w piecu domowym! Segreguj odpady!
Gdy sąsiad spala śmieci, poinformuj go
o wpływie na zdrowie i konsekwencjach
karnych. Powiadom straż miejską lub policję!
Korzystaj z odnawialnych źródeł energii np.
kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.
Sprawdź możliwości uzyskania
dofinansowania powyższych zadań ze
środków krajowych lub gminnych.
Oszczędzaj ciepło i energię elektryczną, np.
wietrz krótko i intensywnie, używaj urządzeń
energooszczędnych.
Wybierz komunikację publiczną, jazdę
rowerem lub spacer. Jeżeli jedziesz
samochodem zadbaj o to, żeby nie jeździć
samemu! Życzliwość się opłaca.
Otocz się zielenią!
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