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I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Wesołych Świąt

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

przyniosą wiele radości oraz pomyślności, 

rodzinnego ciepła i zdrowia.

Z całego serca życzymy, 

by ten rodzinny czas stanowił

poszukiwany moment wytchnienia 

i odpoczynku od codzienności,

a Nowy Rok obfitował 

w sukcesy i radosne chwile.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku 

życzą

 

Przewodniczący 
Rady Gminy Kosakowo

Andrzej Śliwiński 

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek
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1. Uchwała  nr  LXXXII/595/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie: wystąpienia  z wnioskiem do Ministra  Spraw 
Wewnętrznych  i Administracji za pośrednictwem Woje-
wody Pomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości;
2. Uchwała  nr  LXXXII/596/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: zmiany granic jednostek pomocniczych gmi-
ny Kosakowo: sołectw Kazimierz, Dębogórze, Mosty i Dę-
bogórze-Wybudowanie;
3. Uchwała  nr  LXXXII/597/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  zmiany Uchwały  Rady Gminy  Kosakowo nr 
IX/69/93  z  dnia  12  sierpnia  1993  r.  w  sprawie:  nadania 
nazw ulicom oraz wprowadzenia numeracji we wsi Dę-
bogórze;
4. Uchwała  nr  LXXXII/598/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: ustalenia stawki za  1 kilometr przebiegu po-
jazdu w zakresie określenia rodzicom zwrotu kosztów do-
wożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych;
5. Uchwała  nr  LXXXII/599/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w  sprawie:  przyjęcia  rocznego  programu  współpracy 
gminy  Kosakowo  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie na rok 2023;
6. Uchwała  nr  LXXXII/600/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 

Uchwała nr LXXXIV/607/2022 Rady Gminy Kosakowo w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżo-
wej Rady Gminy.

1. Uchwała  nr  LXXXV/608/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosa-
kowo na lata 2023-2034;
2. Uchwała  nr  LXXXV/609/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 
2023;
3. Uchwała  nr  LXXXV/610/2022  Rady  Gminy  Kosako-
wo  zmieniająca  Uchwałę  Rady  Gminy  Kosakowo  nr 
LXXV/553/2022  z  11  sierpnia  2022  r.  w  sprawie  zmiany 
Uchwały  nr  LXXIV/547/2022  z  5  lipca  2022  r.  w  sprawie 

Uchwała nr LXXXIII/606/2022 Rady Gminy Kosakowo w sprawie: ogłoszenia roku 2023 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 
50-lecia utworzenia Gminy Kosakowo.

w sprawie: ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet 
dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na 
terenie kraju;
7. Uchwała  nr  LXXXII/601/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów po-
dróży służbowych na terenie kraju dla radnych Rady Gmi-
ny Kosakowo;
8. Uchwała  nr  LXXXII/602/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022;
9. Uchwała  nr  LXXXII/603/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wielolet-
niej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-
2034;
10. Uchwała  nr  LXXXII/604/2022  Rady  Gminy  Kosako-
wo  w  sprawie:  upoważnienia  Wójta  Gminy  Kosakowo 
do  podpisania  umowy  dot.  współdziałania  pomiędzy 
jednostkami  samorządu  terytorialnego  oraz  udzielenia 
Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznacze-
niem na wspólną realizację zadań w ciągu dróg powiato-
wych przebiegających przez gminę Kosakowo;
11. Uchwała  nr  LXXXII/605/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
w sprawie: wyrażenia zgody na zdalny  i hybrydowy tryb 
obradowania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii COVID – 19.

zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr LXV/496/2022 
z 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na pod-
wyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Kosakowie  i  objęcie 
nowo utworzonych udziałów przez wspólnika gminę Ko-
sakowo;
4. Uchwała  nr  LXXXV/611/2022  Rady  Gminy  Kosakowo 
z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany budżetu 
gminy Kosakowo na rok 2022.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXXII ZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 1 GRUDNIA 2022 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXXIV NADZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 15 GRUDNIA 2022 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXXV ZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 15 GRUDNIA 2022 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXXIII UROCZYSTEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 4 GRUDNIA 2022 ROKU

RADA GMINY KOSAKOWO
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4 grudnia br. w Kosakowskim Centrum Kultury 
w  Pierwoszynie odbyła się uroczysta LXXXIII sesja 
Rady Gminy Kosakowo, która stanowiła inaugura-
cję jubileuszu 50-lecia istnienia gminy. 
W  uroczystości  wzięło  udział  blisko  dwustu  go-

ści, wśród których znaleźli się samorządowcy, przed-
stawiciele  lokalnej  społeczności  z  wielu  środowisk 
w  tym m.in. wojska, kultury,  sportu  i oświaty. Każdy 
z  gości  otrzymał  specjalnie  wydaną  na  tę  okolicz-
ność  książkę  autorstwa  Zygmunta  Miszewskiego 
„Zarys dziejów ziemi kosakowskiej”. Jak ponad 2300 
innych w Polsce gmina Kosakowo została powołana 
do istnienia na mocy ustawy z 29 listopada 1972 roku 
o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach naro-
dowych. Kilka dni później, dokładnie 4 grudnia tego 
samego roku przypieczętował ją dokument szczebla 
wojewódzkiego z Gdańska. Dlatego właśnie tego też 
dnia spotykaliśmy się w Kosakowskim Centrum Kul-
tury w Pierwoszynie, by oficjalnie i uroczyście zainau-
gurować jubileusz 50-lecia gminy Kosakowo. 83. sesję 
Rady Gminy Kosakowo otworzył gospodarz wieczoru 
Przewodniczący  Andrzej  Śliwiński.  Zgodnie  z  listą 
obecności  w  posiedzeniu  uczestniczyło  14  radnych, 
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 
radnych stanowi quorum pozwalające na podejmo-
wanie prawomocnych decyzji. 
Na LXXXIII sesji Rady Gminy Kosakowo zostały od-

czytane  uchwały  oraz  przeprowadzono  głosowanie. 
Fragment  uchwały  Wojewódzkiej  Rady  Narodowej 
w Gdańsku nr XVIII/108/72 z dnia 4 grudnia 1972 roku 
w sprawie utworzenia gmin w województwie gdań-
skim  odczytała  uczennica  Julita  Wica.  Natomiast 
Uchwałę  Rady  Gminy  Kosakowo  z  dnia  4  grudnia 
2022 r. w sprawie ogłoszenia roku 2023 – Rokiem Ob-
chodów Jubileuszu 50-lecia utworzenia gminy Kosa-
kowo odczytała radna Lucyna Sorn.
Przewodniczący  Rady  Gminy  Andrzej  Śliwiński 

poddał pod głosowanie imienne projekt uchwał i wy-
czytywał  poszczególnych  radnych  z  listy  z  prośbą 
o oddanie głosu. Większością głosów radni opowie-
dzieli się za przyjęciem uchwały.
Po  zakończeniu  oficjalnej  części  uroczystości  zo-

stał  wyświetlony  film  przedstawiający  50-letnią  hi-

storię  gminy  Kosakowo.  Był  to  premierowy  pokaz 
filmu o gminie, który został przygotowany specjalnie 
na tę okazję. Miał on za zadanie opowiedzieć pewną 
historię…  historię  pewnej  nadmorskiej  gminy…  Czy 
w  dwadzieścia minut  udało  się  przekazać  to,  czym 
była ona przez ostatnich 50 lat, czym jest dziś i w ja-
kim kierunku podąża? O tym przekonali się właśnie 
widzowie  obecni w Kosakowskim Centrum Kultury. 
Kolejnym punktem sesji był moment wręczenia oko-
licznościowych  medali  z  okazji  jubileuszu  50-lecia 
gminy. Zaprojektowanymi i wybitymi na tę szczegól-
ną  okazję medalami  zostali  uhonorowani  przyjacie-
le, osoby zasłużone dla gminy, dyrektorzy  instytucji, 
przedsiębiorcy  - wszyscy Ci,  którzy wspierają  rozwój 
naszego samorządu. W związku z tym, że 4 grudnia 
br. odbył się mecz Polska – Francja na Mistrzostwach 
Świata w Katarze przed początkiem uroczystości był 
on  transmitowany  na  ekranie  głównym  nad  sceną, 
a gdy nastąpił  ostatni gwizdek, postanowiliśmy do-
konać  symbolicznego  akcentu  „przyjaźni”  z  delega-
cją z gminy partnerskiej właśnie z Francji. Na scenę 
weszli wójt gminy Kosakowo Marcin Majek oraz Da-
niela Perier – zastępca mera Gonneville-la-Mallet, aby 
w tym wyjątkowym momencie po boiskowej rywali-
zacji obu reprezentacji symbolicznie wnieść flagi na-
szych państw. Kolejnym punktem uroczystości był wy-
stęp artystyczny. Na fortepianie zagrał Karol Dettlaff, 
a następnie wokaliści Dominika Eliasz, Agnieszka Ko-
strach, Marta Seweryn i Mariusz Mazur, którzy swoim 
śpiewem przez wiele lat uświetniali kosakowskie wy-
darzenia kulturalne wpierw jako członkowie Młodzie-
żowego Chóru Gminy Kosakowo, a następnie zespołu 
Wokal zaśpiewali piosenkę „Bo tu szczęście..”, której 
słowa zostały stworzone specjalnie z okazji jubileuszu 
50-lecia gminy Kosakowo, do melodii pochodzącej ze 
znanego utworu muzycznego. 
Nie zabrakło wspólnego zdjęcia oraz chwili życzeń 

od chętnych zgromadzonych gości. Kolejnym punk-
tem był  tort dla  jubilatki oraz poczęstunek. Wszyst-
kim gościom dziękujemy za obecność, otrzymane ży-
czenia, ma to dla nas olbrzymie znaczenie. Jesteśmy 
wdzięczni,  że  wokół  nas  są  ludzie,  którzy  wspierają 
gminę w jej samorządowej drodze.

83. uroczysta sesja Rady Gminy z okazji 50-lecia gminy Kosakowo
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Szanowni Państwo, rok 2022 dla kosakowskiego samorządu naznaczony był 
wieloma wyzwaniami. To czas, w którym dalej zmagaliśmy się z ograniczeniami 
związanymi z pandemią czy kryzysem ekonomicznym spowodowanym konflik-
tem na Ukrainie. Mimo to z pełną determinacją realizowaliśmy wiele inwestycji 
i zadań. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Kosakowo jest w czołów-
ce najszybszego wzrostu liczby mieszkań i mieszkańców w skali kraju – odpo-
wiednio na pierwszym i  drugim miejscu. Te informacje są odzwierciedleniem 
dynamicznego rozwoju naszej gminy. Z drugiej zaś strony, tak znaczny wzrost 
liczby mieszkańców niesie za sobą wiele wyzwań, przed którymi staje lokalna 

społeczność. W  szybkim tempie rodzą się nowe zapotrzebowania na budowę niezbędnej w  codziennym 
życiu infrastruktury, dróg, oświetlenia, placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, zapewnienia przyłączy 
wodno-kanalizacyjnych oraz wielu innych elementów. Z tym wszystkim kosakowski samorząd mierzy się od 
lat, skrupulatnie realizując zamierzone cele, aby obecnym i przyszłym mieszkańcom żyło się w naszej gmi-
nie jak najlepiej. 

2022 rok przyniósł wiele ważnych dla gminy inwestycji o łącznej wartości blisko 40 mln zł, które przyczy-
niają się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Za nami również wiele wydarzeń kulturalnych 
i sportowych, a także liczne spotkania integrujące kosakowską społeczność w każdym wieku. W różnorod-
nym kalendarzu wydarzeń wszyscy mieszkańcy mogli znaleźć coś dla siebie. Ten intensywny rok przyniósł 
nam również wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Przed nami szczególny dla gminy Kosakowo 2023 rok ze względu na świętowanie jubileuszu 50-lecia jej 
istnienia. Jego obchody stanowią okazję, 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 naj-
ważniejsze.

Z dumą patrzymy dziś na miejsce, które kochamy, gminę, w której chcemy żyć. Mam nadzieję, że da-
lej będziemy świadkami tego, jak realizują się i spełniają nasze marzenia o tym miejscu. A wszystko to za 
sprawą wspólnego zaangażowania sił i codziennemu wysiłkowi mieszkańców. Dzięki wspólnym działaniom 
nasza gmina będzie stawała się coraz atrakcyjniejsza i nowocześniejsza. A my, będąc dumni z naszej prze-
szłości, możemy wspólnie odważnie patrzeć w przyszłość.

Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo

Inwestycje w infrastrukturę 

Trwa budowa połączenia drogowego z   Suchego 
Dworu do Dębogórza w ciągu ul. Gronowej, Chmiel-
nej i Paska. Projekt zakłada budowę ww. ulic na od-
cinku 1880 m wraz z budową skrzyżowania typu małe 
rondo  z  ulicą  Pomorską  i  Lnianą  w  miejscowości 
Dębogórze, budową  skrzyżowania  typu małe  rondo 
z ulicami Reja, Szkolną i Sowią w miejscowości Suchy 
Dwór  oraz  budowę  zatok  autobusowych w  obrębie 
projektowanych  skrzyżowań.  Ta  inwestycja  tworzy 
nowy szlak komunikacyjny w gminie, a co najważniej-
sze – odciąży 2 ronda w centrum Kosakowa. Dla sporej 
części mieszkańców będzie  to  alternatywa dojazdu, 
co mamy  nadzie-
ję,  że  pozytywnie 
wpłynie  na  ruch 
komunikacyjny 
w  całej  gminie 
Kosakowo.  Nowa 
trasa powinna być 
przejezdna  w  po-
łowie 2023 roku. 

W  2022  roku  nasz  gmina  pozyskała  pięciomilio-
nowe  dofinansowanie  na  budowę  dziesięciu  dróg 
z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  w  ramach  Rzą-
dowego  Funduszu  Polski  Ład:  Programu  Inwestycji 
Strategicznych  – Edycja  II. Mowa o ulicach: Owoco-
wej i  Wiosennej w Dębogórzu, Tymiankowej i Sza-
franowej w  Kosakowie, Olimpijskiej w  Mechelin-
kach, Północnej w Pierwoszynie, Lema w Suchym 
Dworze, Wielkopolskiej w Rewie, Jodłowej i Klono-

Podsumowanie roku 2022
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wej w Mostach. Dodatkowo projekt zakłada budowę 
kanałów technologicznych przy w/w ulicach z wyłą-
czeniem ul. Olimpijskiej w Mechelinkach. 
Z początkiem sierpnia zakończyły się prace zwią-

zane z modernizacją ul. Kwietniowej w  Kazimierzu 
i  ul. Pomorskiej w  Dębogórzu.  Inwestycja  pn.  „Re-
mont  drogi  powiatowej  nr  1519G  na  odcinku  Kazi-
mierz  –  Dębogórze”,  zrealizowana  przy  współpracy 
przez Powiat Pucki, a jej koszt to ponad 2 mln zł.
Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomor-

skiego z  ul. Żeromskiego w  Kosakowie  w  ramach 
tej  inwestycji przewidziana  jest budowa chodników, 
ścieżek  rowerowych,  kanalizacji  deszczowej,  oświe-
tlenia drogowego wraz  z doświetleniem przejść dla 
pieszych  i  kanału  technologicznego.  Prace  powin-
ny  zakończyć  się  do  końca  2022  r. We wrześniu  na 
wlotach  skrzyżowania  ul. Gryfa Pomorskiego i  ul. 
Derdowskiego w Kosakowie uruchomiono  również 
przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Mamy 
nadzieję, że wdrożone zmiany korzystnie wpłyną na 
zwiększenie  bezpieczeństwa  pojazdów,  a  przede 
wszystkich pieszych oraz poprawią się warunki ruchu 
relacji podporządkowanych. 
W grudniu  2022  r.  gmina Kosakowo przy współ-

pracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich uzyskała do-
finansowanie w wysokości 259.883,30 zł na poprawę 
bezpieczeństwa na drogach. W ramach projektu zo-
stanie poprawiona nawierzchnia i organizacja ruchu 
na trzech przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżo-
wania  ul. Kaszubskiej i  Rumskiej w  Pierwoszynie. 
Wartość całego przedsięwzięcia  to 305.745,06  zł.  In-
westycja ta powinna być zrealizowana w 2023 r.
Na  przełomie  jesieni  i  zimy w  2022  roku  kolejne 

ulice w gminie zyskały utwardzoną nawierzchnię. Ul. 
Krótka w Dębogórzu-Wybudowaniu oraz fragment 
ul. Prywatnej zostały utwardzone płytami yomb. Pod 
koniec listopada rozpoczęły się prace przy utwardza-
niu ul. Dobke i Kołłątaja w Pogórzu. W ramach zada-
nia zostaną ułożone płyty betonowe na odcinku oko-
ło 200 m. Trwają również prace przy utwardzeniu ul. 
Asnyka w Pogórzu, ul. Zielonej w Mostach oraz ul. 
Kminkowej w  Kosakowie. Wartość wszystkich prac 
to blisko 800 tys.
W 2022 roku zostały wykonane kolejne prace przy 

odcinku  międzynarodowej  ścieżki rowerowej R-10. 
Wykonana została nawierzchnia na odcinku  leśnym 

pomiędzy  Pierwoszynem  i  Mechelinkami.  W  tym 
również  miejscu  powstanie  punkt  odpoczynku.  27 
października  br.  podpisano  umowę  z  wykonawcą 
na  realizację  projektu  „Pomorskie  Trasy  Rowerowe 
o  znaczeniu Międzynarodowym  R-10  i Wiślana  Tra-
sa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Puck”. W ra-
mach  realizacji  zapisów  umowy  powstaną  kolejne, 
ponad 3 kilometry nowych tras rowerowych.
Każdego roku w gminie Kosakowo przybywa tury-

stów odwiedzających nasze nadmorskie miejscowości, 
w związku z tym narasta również problem braku miejsc 
parkingowych. Dążąc do rozwiązania tej sytuacji, zosta-
ła podjęta decyzja o budowie nowego parkingu w Re-
wie przy ul. Morskiej. We wrześniu została podpisana 
umowa na budowę parkingu w Rewie o powierzchni 
1647 m² wraz  z  elementami małej  infrastruktury.  In-
westycja  realizowana  jest  ze  środków gminnych oraz 
funduszy  zewnętrznych.  Całkowity  koszt  inwestycji 
przewidziany jest na ponad 700 000 zł, z czego ponad 
170 000 zł to środki z Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Środki 
zostały pozyskane  za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z Wła-
dysławowa. Prace zakończyły się z początkiem grudnia.
W październiku przy 2  skrzyżowaniach w gminie 

Kosakowo  została uruchomiona  sygnalizacja  świetl-
na  w  ramach  inwestycji  realizowanej  przez  Powiat 
Pucki. Bezpieczne przejścia funkcjonują przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym  w  Dębogórzu (ul. Pomor-
ska) oraz przy skrzyżowaniu ulic Wiśniowej i Kaszub-
skiej w Pierwoszynie.
W  czerwcu  2022  r.  zakończono  prace  związa-

ne  z  budową chodnika przy ul. Chrzanowskiego 
w Kosakowie. W ramach zadania został wybudowa-
ny nowy chodnik na długości ponad 400 m, zjazdy, 
umocnienie  skarp  oraz  zatoka  autobusowa  przy  ul. 
Wrzosowej. Dodatkowo w trakcie realizacji inwestycji 
spółka PEKO zmodernizowała sieć wodociągową na 
całym odcinku aż do skrzyżowania z ul. Daliową.

Nowe wiaty przystankowe w kwietniu 2022 r. po-
jawiły się w Suchym Dworze i w Mostach. Od kilku 
lat  sukcesywnie  poprawiana  jest  infrastruktura  na 
przystankach  autobusowych. Obecnie w większości 
mamy do dyspozycji nowoczesne wiaty dla pasaże-
rów komunikacji autobusowej.
Wartość wszystkich prac to blisko 2 mln zł.
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Oświetlenie

Największym  przedsięwzięciem  dot.  oświetlenia 
w 2022 roku to inwestycja w Mostach przy ul. Gdyń-
skiej,  dzięki  realizacji  której  powstała  linia  kablowa 
doziemna o długości  całkowitej ok.  1820 m  i  39  szt. 
nowe latarnie oświetlenia ulicznego, w tym 6 szt. la-
tarni doświetlających przejścia dla pieszych. Wartość 
całej inwestycji to ponad 430 tys. złotych.
Sukcesywnie  pracujemy  nad  oświetleniem 

wszystkich dróg i terenów publicznych w naszej gmi-
nie. W grudniu zostało uzupełnione oświetlenie na ul. 
Kukułczej czy oświetlone przejście dla pieszych na ul. 
Szkolnej w Suchym Dworze. W 2022 r. powstało rów-
nież oświetlenie na ul. Bukszpanowej w Mostach (8 
latarni), ul. Asnyka  (11  latarni), ul. Miłosza  (6  latarni), 
ul. Dunina  (5  latarni) w  Pogórzu. W  Mechelinkach 
powstało nowe oświetlenie na ul. Stoczniowców (4 
latarnie) oraz ul. Olimpijskiej (3 latarnie). W Pierwo-
szynie na ul. Jabłoniowej powstały 3 nowe latarnie. 
Nowe  oświetlenie  w  2022  roku  wzbogaciło  rów-

nież nadmorską promenadę przy ul. Morskiej w Re-
wie powstało 6 latarni. 
W  lipcu  przy  stawie w  Pierwoszynie  zrobiło  się 

jaśniej  i  estetyczniej.  Wszystko  za  sprawą  nowego 
oświetlenia typu led, które wpłynie na funkcjonalność 
tego terenu. W ramach prac siedem słupów oświetle-
niowych zyskało nowe oprawy świetlne.

Inne przedsięwzięcia 

W sierpniu odbyło się otwarcie nowo wybudowa-
nej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosako-
wie.  Powierzchnia  zabudowy wynosi  286,18 m²  do-
datkowo strażnice wyposażono o zewnętrzne schody 
stalowe oraz dwa podświetlane napisy. Pod budyn-
kiem znajduje się 9 miejsc postojowych, w tym 2 dla 
osób niepełnosprawnych. Wartość  inwestycji  to  po-
nad 2,0 mln. Całe przedsięwzięcie zostało dofinanso-
wane z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dworek w Mostach z pozwoleniem na przebudo-
wę  w  zakresie  wzmocnienia  konstrukcji  dachu,  re-
montu  instalacji wewnętrznych,  c.o., wod-kan,  elek-
trycznych,  oraz  instalację  pompy  ciepła.  Po  blisko 
pięciu latach udało się uzyskać częściowe uzgodnie-
nia w  zakresie  niezbędnego  remontu  jedynego  za-

bytku w gminie Kosakowo. Jednocześnie złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie tego zadania do Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z  początkiem  grudnia  zakończyły  się  prace  bu-

dowlane wokół terenu przy Obelisku w Pogórzu przy 
ul. Obrońców Wybrzeża oraz ul. Kościuszki. W ramach 
przedsięwzięcia powstaje nowa przestrzeń publiczna 
dla mieszkańców gminy Kosakowo.
Z końcem października rozpoczął się remont da-

chu w budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórzu. 
To kolejna inwestycja w gminie Kosakowo w budyn-
ki  oświatowe.  Po  remoncie  pomieszczeń  w  szkole 
w Mostach wiosną br. przyszedł czas na dach dębo-
górskiej szkoły. Prace toczą się nad nową częścią bu-
dynku oddaną do użytku w 1999 r. 

W  Dębogórzu przy ulicy Pomorskiej zostało 
posadzonych 50 drzew  z  gatunku  Jarząb  szwedz-
ki  (Sorbus  intermedia) w odmianie Fastigiata.  Są  to 
drzewa, które docelowo osiągną wysokość do ok. 5 - 
8 m. W tej chwili na odcinku od szkoły podstawowej 
w Dębogórzu do pętli przy ul. Słonecznikowej posa-
dzono  sadzonki,  które mają ok. 4 m. Mamy nadzie-
ję, że w przyszłych latach pięknie rozkwitną i stworzą 
piękną aleję drzew.
Kolejną  zakończoną  inwestycją  przy  kompleksie 

sportowym przy Złotych Piaskach w Kosakowie jest 
pełne  doświetlenie boiska  dla  juniorów.  Inwesty-
cja została ukończona przy wsparciu „Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.
Trwają  prace  w  związku  z modernizacją hydro-

fornii w Dębogórzu. W listopadzie 2022 r. został wy-
budowany zbiornik na wodę współpracujący z zesta-
wem pomp drugiego  stopnia. Obecnie  realizowana 
jest kompleksowa wymiana układu technologiczne-
go uzdatniania wody. Zaawansowane prace na czyn-
nym obiekcie wodociągowym wymagają  tymczaso-
wego wyłączenia dostawy wody. Celem prowadzonej 
przez  gminę  Kosakowo  inwestycji  jest  polepszenie 
parametrów dostawy wody  i ochrona zasobów wód 
podziemnych.
Nowe  wiaty  śmietnikowe  czy  renowacja  istnie-

jących  konstrukcji  w przestrzeni publicznej w  Me-
chelinkach.  To kolejne działania mające na celu za-
prowadzenie  porządku  i  przygotowanie  gminy  do 
nadchodzącego sezonu letniego. Wraz z nadejściem 
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sezonu gmina Kosakowo, z jednej strony się upiększa 
poprzez m.in. nowe nasadzenia, z drugiej dba o este-
tykę przestrzeni  remontując  istniejące elementy  in-
frastruktury. Jednym z nich jest drewniana konstruk-
cja  wraz  z  podłogą  i  przebieralnią  w  miejscowości 
Mechelinki, która odzyskała dawny blask. W ramach 
prac wszystkie  elementy  zostały wyczyszczone,  wy-
szlifowane, a następnie odmalowane.
Trwa przebudowa placu zabaw w Mostach. Przed-

sięwzięcie zakłada demontaż części istniejącego wy-
posażenia, montaż nowych urządzeń (w tym elemen-
tów placu  zabaw dostosowanych  do  potrzeb  dzieci 
z  niepełnosprawnościami),  wykonanie  ciągów  pie-
szych z kostki oraz nawierzchni bezpiecznych w stre-
fach bezpieczeństwa projektowanych urządzeń, wy-
konanie skateparku i ogrodzenia oraz montaż małej 
architektury (w tym m.in. tablic informacyjno-eduka-
cyjnych).
W czerwcu w Rewie odbyła się uroczysta inaugu-

racja  „Szlaku Rewskich Szkut”  czyli  ścieżki  eduka-
cyjnej,  dzięki  której  mieszkańcy  oraz  turyści  mogą 
poznać  ciekawostki  i  historie  Rewy.  Pomysł  zaczął 
się  od  postawienia  z  inicjatywy  sołtysa  Rewy  Jacka 
Henninga  instalacji w postaci  żagla przy molo, przy 
której  miałaby  być  tablica  upamiętniająca  szkuty. 
Wtedy Katarzyna Milanowska, radna sołectwa, zapro-
ponowała  stworzenie  ścieżki  edukacyjnej  z  kodem 
QR. W Rewie mamy tak naprawdę pierwszą, polską 
flotę handlową, która składa się z 10 szkut rewskich. 
I to dzięki powstałej ścieżce dydaktycznej będziemy 
mogli poznać ich historię.
W  ramach  projektu  pn.:  „Rozwój  oferty  turystyki 

w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miej-
scowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie po-
mostu i budowa bosmanatu” w ramach uzyskanego 
dofinansowania zakupiono 11 łodzi żeglarskich, a 10 
z nich na podstawie umów zostały użyczone działają-
cymi na terenie gminy stowarzyszeniom na cele edu-
kacji żeglarskiej dzieci i młodzieży.
W  odpowiedzi  na  potrzeby  mieszkańców  z  po-

czątkiem czerwca 2022 r. z inicjatywy radnej i sołtysa 
na placu przy bosmanacie w  Rewie powstała stre-
fa chilloutu. Poza miejscem wypoczynku z leżakami 
i ławkami oraz starannie zaaranżowaną zielenią znaj-
dują się tam stoły do gier zespołowych oraz miejsce 
na ognisko.

Budowa przedszkoli gminnych 
w Mostach i w Pogórzu 

We  wrześniu  odbyło  się  wmurowanie  kamienia 
węgielnego  pod  budowę  przedszkola  w  Mostach, 
a w październiku w Pogórzu. W nowoczesnych przed-
szkolach miejsce znajdzie blisko 400 dzieci. Stały na-
pływ nowych mieszkańców, a w szczególności mło-
dych  rodzin  z dziećmi  sprawia,  że  zapotrzebowanie 
na miejsca w placówkach oświatowych – w szkołach 
i przedszkolach  jest coraz większe. Placówka w Mo-
stach będzie gotowa na przyjęcie dzieci w roku szkol-
nym  2023/2024,  a  budowa  przedszkola  w  Pogórzu 
ma się zakończyć na początku 2024 roku.

Plany i zamierzenia 
W  2022  roku  konsultowaliśmy  z  mieszkańcami 

budowę nowego układu drogowego Kosakowo
-Pierwoszyno-Mosty  wraz  z  węzłem  integracyjnym 
w  Kosakowie.  Poszukujemy  nowych  rozwiązań  ko-
munikacyjnych, aby nieustająco poprawiać porusza-
nie  się  po  gminie.  Prace  nad  projektem  rozpoczęły 
się  już  wiele  lat  temu.  Zaprezentowane  opracowa-
nie to wywodzący się z wielu koncepcji, również tych 
zawartych  w  planie  budowy  obwodnicy  Pierwoszy-
na, projekt. Dynamiczny rozwój gminy oraz znaczny 
przyrost liczby mieszkańców rodzi nowe zapotrzebo-
wania. Odczuwany coraz większy ruch samochodowy 
powoduje uciążliwe dla mieszkańców zatory komu-
nikacyjne w  szczytowych  godzinach  przy  głównych 
węzłach  komunikacyjnych  gminy.  Planowany  nowy 
układ drogowy ma za zadanie je odciążyć i przenieść 
ruch samochodowy, zwłaszcza tranzytowy na zupeł-
nie nową trasę łączącą trzy miejscowości: Kosakowo, 
Pierwoszyno i Mosty. Projekt zakłada budowę nowej 
drogi wzdłuż ogrodzenia kosakowskiego lotniska oraz 
budowę  dwóch  kluczowych  rond  turbinowych  na 
trasie Kosakowo-Pierwoszyno, aż do połączenia z uli-
cą Rumską (od strony zachodniej Pierwoszyna) i uli-
cą Zieloną w Mostach. Założenie projektu uwzględ-
nia projektowaną kolej PKP, która będzie biegła tuż 
przy  planowanej  nowej  trasie.  Celem  projektu  jest 
rozładowanie ruchu tranzytowego przez nową trasą 
biegnącą zachodnią częścią Pierwoszyna. Projekt za-
kłada  również  przyszłą  rozbudowę  dotychczasowej 
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ulicy Derdowskiego na jezdnię dwupasmową w obu 
kierunkach ruchu.

Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo 
a w nim między innymi: duża redukcja terenów prze-
znaczonych pod zabudowę, wprowadzenie kilkudzie-
sięciu hektarów przeznaczonych pod zieleń publicz-
ną, spójny układ komunikacyjny, wprowadzenie  linii 
kolejowej,  zabezpieczenie  terenów  pod  funkcje  pu-
bliczne takie jak nowe szkoły i przedszkola. 
Bardzo dynamiczny rozwój gminy Kosakowo stwa-

rza nowe potrzeby, w tym również zabezpieczenia te-
renu pod usługi publiczne i są plany, aby w przyszłości 
stworzyć nowe centrum administracyjne w Kosako-
wie. Na realizację przedsięwzięcia planuje się budo-
wę budynku nowego urzędu, biblioteki oraz centrum 
kultury,  a  całość  stworzy  zupełnie  nowy  kompleks 
administracyjny  gmi-
ny.  Dzięki  dobrej  lo-
kalizacji i dostępności 
komunikacyjnej  przy-
szłych budynków uży-
teczności  publicznej 
mieszkańcy będą mo-

gli sprawnie i przejazdem załatwić wszelkie sprawy.
W kwietnia 2022 r. w siedzibie Zarządu Morskiego 

Portu Gdynia S.A. podpisana została umowa pomię-
dzy spółkami ZMPG S.A. i Haskoning DHV Polska Sp. 
z o. o. na „Opracowanie planu rozwoju oraz koncep-
cji zagospodarowania obszarów Doliny Logistycznej 
na terenie gminy Kosakowo wraz ze wstępnym stu-
dium wykonalności”. Należy podkreślić, że opracowa-
nie wyżej wspomnianego  planu  jest  niezbędne  dla 
zaprojektowania przyszłego układu komunikacyjne-
go i zintegrowania go z istniejącą siecią dróg i kolei. 
W połowie sierpnia 2022 r. gmina Kosakowo otrzy-

mała informację, że Zarząd PKP PLK S.A. wybrał do 
dalszych prac wariant 2 Pomorskiej Kolei Aglome-
racyjnej. Jest to inwestycja w zakresie włączenia pół-
nocnych dzielnic miasta Gdynia  i gminy Kosakowo 
w system Pomorskiej Kolei Aglomeracyjnej Pomor-

skiej  Metropolii.  Przy 
tak  dynamicznym 
rozwoju  połączenie 
komunikacyjne  linią 
kolejową jest napraw-
dę niezwykle istotne.

Styczeń 2022 r.
6.01. Koncert kolęd i pastorałek Dzień Jeden w roku- 
Bernard Dornowski  ex Czerwone Gitary  oraz Bogu-
sław Olszonowicz Duval
12.01. Koncert zespołu Bim – Bam – projekt muzyczny 
seniorów z pminy Kosakowo przy Siedzibie Seniorów 
i współpracy z gminami partnerskimi w Rewie.
28.01. Spotkanie z zielarzem Andrzejem Zondziukiem
WOŚP aukcja internetowa 

Luty 2022 r.
6.02. Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej Gminy Ko-
sakowo 
13.02. Wieczór walentynkowy – iluzjonista Tomasz Ju-
sza oraz występ zespołu Dobrani, konkursy z nagro-
dami. Zimowe Projekty dla dzieci – ferie z Kosakow-
skim Centrum Kultury  oraz  kino  sferyczne  – winter 
English project Magia Kina – Movie Magic, Pomaluj 
Świat, Zimowa Orkiestra.

Kosakowskie Centrum Kultury – podsumowanie kalendarium
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25.02. Kultura zdrowego trybu życia – Anna Siwak –
Klinika Dobrego Samopoczucia – spotkanie z psycho-
terapeutką, Joanna Materek – Masaż dźwiękowy wg 
Petera Hessa
Marzec 2022 r.
2.05. Koncert Szantowy – Kamil Badzioch 
5.03. Dzień Kobiet – występ Marcina Sójki  i Acoustic 
Trio ( 2 koncerty)
7.03. Widelcem po kulturze – projekt dla dzieci 
11.03.  Spotkanie  z  trenerką  zdrowej  sylwetki  Ewą 
Chrzanowską – Dbaj o kręgosłup z Calineczką
23.03. Koncert seniorów 
Kwiecień 2022 r. 
3.04. Wiosenny Kiermasz Wielkanocny 
6.04. Koncert szantowy – Marta Kania 
11.04. Widelcem po kulturze – projekt dla dzieci
13.04. Koncert Seniorów – zespół Bim- Bam 
21.04. Młodzieżowy Teatr Gminy Kosakowo spektakl 
Czarnoksiężnik z Krainy Oz dla dzieci  i młodzieży ze 
szkół podstawowych z gminy 
23.04. Rajd Pieszy pt. Zielona Kultura – Ptasie Radio 
24.04.  Koncert  familijny  pt.:  „Ptasie  Plotki”  dedyko-
wany  dzieciom.  Koncert  poprowadzony  przez Mag-
dalenę Molendowską i dr hab. Aleksandrą Kucharską 
-Szefler
29.04.  Spotkanie  poetyckie  poświęcone  twórczości 
Wiesława  Nowickiego  –  „Wiersze  Gostomskie  –  Re-
fleksje z kaszubskiej krainy” 
Maj 2022 r.
7.05. Koncert zespołu szantowego „ Wild Rover”
9.05. Warsztaty  kulinarne  –  zakończenie  cyklu  spo-
tkań dla dzieci z dietetykiem. Spotkania miały na celu 
propagowanie wśród dzieci zdrowego żywienia.
13.05. Kino samochodowe, projekcja filmu wraz z po-
kazem aut zabytkowych marki Citroen
14.05.  Noc  Muzeów  –  Indianie  i  Słowianie,  pokazy 
grup rekonstrukcyjnych
28.05. Dzień Dziecka Razem z Ukrainą  – Piknik Ro-
dzinny w Mechelinkach – współorganizacja 
29.05. Z Pogórza Lato Rusza – współorganizacja wy-
darzenia wraz z miastem Gdynia oraz Galerią Szperk
Czerwiec 2022 r.
1.06. Dzień Dziecka – organizacja wydarzenia
1.06. Koncert szantowy zespołu Trzy Majtki
3.06. Wystawienie na scenie KCK przez Gdański Teatr 
Szekspirowski  oraz  IX  Liceum Ogólnokształcące ko-
medii Wiliama Szekspira pt. „Wiele hałasu o nic”

9.06. Podróżnicy „Zakochani w świecie. Indie” – spo-
tkanie  z  podróżnikami  Joanną Grzymkowską-Podo-
lak, Jarkiem Podolakiem
12.06. XVIII uroczystość odsłonięcia  tablic pamiątko-
wych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza 
w Rewie 
18.06. I Morski Festyn Rodzinny Rewa
19.06. Udział w XV Przeglądzie Orkiestr Dętych w Sze-
mudzie – gminę Kosakowo reprezentowała Gminna 
Orkiestra Dęta
24.06.  Uroczyste  zakończenie  roku  sekcji  artystycz-
nych (koncerty uczestników zajęć)
25.06. Spacer z zielarzem na terenie łąk i lasów w Dę-
bogórzu
25.06. Sobótka w Kazimierzu
25.06.  Koncert  Shoty  Adamashvili  na  scenie  letniej 
w Mechelinkach
Lipiec – sierpień 2022 r. 
W  ciągu  2 miesięcy  wakacyjnych  zorganizowanych 
zostało masę imprez i eventów w tym coroczne Dni 
Gminy Kosakowo trwające w okresie 13-15.08 (Meche-
linki – Kosakowo – Rewa)
Wakacje to również projekty oraz kino sferyczne dla 
dzieci  i młodzieży. W  tym  roku  4  projekty,  po  2  na 
każdy  miesiąc:  Summer  English  Project  –  Animal 
Kingdom, Z muzyką przez świat, Zaczarowany świat 
koloru, Bawimy się w teatr. Przez cały okres wakacji 
na scenie letniej w Mechelinkach co weekend można 
było posłuchać muzyki z  różnych gatunków. Wystą-
pili: Solo – Band z  tanecznymi wieczorkami, Andrea 
Lattari z największymi przebojami włoskiej piosenki, 
a  na  rockową  i  bluesową  nutę  zespół  Bimbrownicy 
oraz strefa Dźwięku Band. 
Wakacje  to  także czas kina plenerowego w Meche-
linkach, Rewie oraz Kosakowie ten ostatni pokaz był 
w  połączeniu  ze  zjazdem  zabytkowych  aut  Citroen 
zorganizowany wraz z p. Sebastianem Dragą. Nie za-
brakło także festynów i pikników. W tym okresie zor-
ganizowany  został  piknik  PRL Mechelińskie  Flądro-
wanie oraz Festyn Integracyjny w Suchym Dworze.
Wrzesień 2022 r.
3.09. Dożynki Gminne 
5.09.  Rozpoczęcie  działalności  sekcji  artystycznych 
Kosakowskiego  Centrum  Kultury  na  rok  2022-2023. 
Święto Ziemniaka w Kazimierzu  
19.09.  Uroczystości  przy  Obelisku  w  Mostach  upa-
miętniające walki 1939 r.
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Październik 2022 r. 
2.10. Stand-up muzyczny Dominiki Gwit pt. Dystans 
albo wszyscy umrzemy.
15.10. Dzień Seniora – wieczorek taneczny z konkursa-
mi oraz z muzyką na żywo
23.10. Dzień Latawca – konkurs oraz piknik z warszta-
tami w Mechelinkach 
29.10. Jesienne klimaty – występ kabaretu Purtce
Listopad 2022 r.
2.11. Zaduszki Morskie w Rewie

10.11. Złote Kłosy – akademia z okazji Święta Niepod-
ległości 
Grudzień 2022 r.
Wystawa  –  Senat  wczoraj  i  dziś-  W  100.  Rocznicę 
Pierwszego  Posiedzenia  Senatu  II  RP  oraz  koncert 
zespołu szantowego „ Formacja”
10.12. Mikołajki – zabawy, animacje, spotkanie z Miko-
łajem 
16.12. Świąteczne warsztaty z ozdób filcowych

W mijającym roku w kosakowskiej książnicy dużo 
się działo. Poniżej krótkie podsumowanie działalności 
kulturalno-historycznej:
• 112 lekcji bibliotecznych/zajęć  literacko-plastycz-
nych/lekcji  historycznych  dla  zorganizowanych 
grup przedszkolnych  i  szkolnych  z  kosakowskich 
placówek oświatowych (45 na miejscu i 67 wyjaz-
dowych);

• 26 spotkań literacko-plastycznych dla dzieci ze 
Świetlicy Podwórkowej  działającej  od maja przy 
GOPS Kosakowo)

• 12 sobotnich spotkań literacko-plastycznych dla 
dzieci w wieku 3-8 lat (w tym 6 w ramach Klubu 
Małego Czytelnika);

• 18 zajęć dla Klubu Seniora w Gminie Kosakowo 
(w  tym:  wykłady,  warsztaty  plastyczne,  lekcje  hi-
storii);

• 9 spotkań Grupy Czytelniczej dla dorosłych;
• udział w  2 ogólnopolskich akcjach:  „Narodowe 
Czytanie” i „Noc Bibliotek”;

• wieczór poetycki  mieszkanki  Kosakowa  –  Edy-
ty Kurtyki, połączony z promocją nowego tomiku 
wierszy;

• żywa lekcja historii z Elżbietą Potrykus – autorką 
książki  „Dzieciństwo  w  cieniu  stanu  wojennego. 
Wspomnienia matki”;

• warsztat mikołajkowy z Joanną Krzyżanek, znaną 
autorką książek dla najmłodszych;

• 3 konkursy: plastyczny pt. „Nasza Mama Bohater-
ka”  (we współpracy z GOPS Kosakowo),  „Konkurs 
pieśni  patriotycznych”  (we  współpracy  z  ZKP  O/

Dębogórze-Kosakowo)  i  XIX  Rodzinny  Konkurs 
Szopek  Bożonarodzeniowych”  (we  współpracy 
z Wójtem);

• 3 „Spotkania ze sztuką”, w tym podróż po literatu-
rze  światowej  (we współpracy z Rewską Siedzibą 
Seniorów);

• 10 „Spotkań przy sztalugach” – warsztatów malar-
skich  dla  dorosłych  prowadzonych wolontaryjnie 
przez malarza marynistę Zdzisława Karbowiaka;

• 21 wystaw,  w  tym  7  malarskich/fotograficznych 
połączonych  z  uroczystymi wernisażami/finisaża-
mi;

• 15 warsztatów rozwojowych (popartych literaturą) 
z  Paulą Dobrowolską  pt.  „Twórcze  Podróżowanie 
Sobą” (we współpracy z GOPS Kosakowo);

• 3 warsztaty z robotyki dla dzieci prowadzone przy 
współpracy z biblioteką przez „Stowarzyszenie Ak-
tywne Kosakowo”;

• warsztaty rękodzieła dla dorosłych poprowadzo-
ne przez Ewę Narloch-Kerszka;

• udział biblioteki (jako partnera) w: „Regatach im. 
gen.  Mariusza  Zarzyckiego”,  „II  Rowerowym  Raj-
dzie Piaśnickim” i projekcie ZKP O/Dębogórze-Ko-
sakowo „Kaszubskie opowieści z morza i lądu”;

•  wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez udostęp-
nianie  infrastruktury  komputerowej  w  celu  reje-
stracji pobytu w Polsce;

•  kwerendy źródłowe w archiwach (11 tys. stron do-
kumentów);

•  pozyskanie od darczyńców 550 historycznych fo-
tografii oraz kilkudziesięciu przedmiotów;

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla –  
podsumowanie działalności w 2022 roku
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•  współudział  w  tworzeniu  filmu  oraz  wystawy 
z okazji 50-lecia gminy Kosakowo;

•  prezentacja wyników badań naukowych podczas 
konferencji oraz w postaci arty-
kułów;

•  prelekcje  (kmdr  rez.  Sebastian 
Draga, dr Zdzisław Kryger);

•  merytoryczne wsparcie projektu 
„Szlak Rewskich Szkut” oraz od-
tworzenia  tablicy  informacyjnej 
„Aleja lipowa w Mostach”;

•  działalność  w  charakterze  bazy 

informacji o historii gminy;
•  współpraca z muzeami województwa pomorskie-
go.

Rok 2022 dla spół-
ki Kosakowo Sport był 
bardzo  dynamiczny. 
Zrealizowano  wiele 

dużych projektów. Z początkiem stycznia przejęliśmy 
w  administrowanie  gminne  obiekty  sportowe  takie 
jak m.in. Centrum Sportowe Kosakowo, kompleks bo-
isk Złote Piaski, Zespół Obiektów Nadmorskich w Re-
wie,  a  także  Lotnisko  Kosakowo.  Byliśmy  współgo-
spodarzem  największego  festiwalu  muzycznego  na 
świecie Open’er Festival. Wspólnie ze stowarzyszenia-
mi udało nam się zrealizować wiele ciekawych projek-
tów angażując coraz to nowych uczestników. W 2022 
roku  odbyły  się  biegi:  walentynkowy  bieg  parami, 
bieg  tropem  wilczym,  bieg  niepodległości.  W  kwe-
stiach zarządzania lotniskiem rozpoczęliśmy procedu-
rę  zarejestrowania  lotniska  cywilnego w  Kosakowie.  

W  Centrum  Sportowym  Kosakowo  uruchomiliśmy 
zupełnie nową  salę do  judo, gdzie  organizowane  są 
zajęcia zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na 
kompleksie  boisk  Złote  Piaski  zagospodarowaliśmy 
i  wyremontowaliśmy  nawierzchnię  trawiastą.  Tam 
ponad 300 adeptów piłki nożnej intensywnie trenuje 
tą dyscyplinę. Spodziewamy się, że zapotrzebowanie 
na  treningi  piłkarskie  po  Mistrzostwach  Świata  bę-
dzie jeszcze większe. W zakresie zarządzania plażami 
i kąpieliskami również był to bardzo udany, a przede 
wszystkim  bezpieczny  rok.  Pierwszy  raz  Kosakowo 
Sport organizowało kąpieliska morskie w gminie Ko-
sakowo, a mamy ich trzy, tj. dwa strzeżone kąpieliska 
w Rewie, jedno strzeżone kąpielisko w Mechelinkach. 
Odpowiadaliśmy  też  za  infrastrukturę  turystyczną 
dla  mieszkańców,  dbaliśmy  o  porządek  na  plażach 
i o czystość piasku.

Kosakowo Sport – podsumowanie działalności w 2022 roku 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosako-
wie poza ustawowymi zadaniami realizował m.in. 
programy rządowe „Asystent Osobisty Osoby Nie-
pełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” skie-
rowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Od listopada 2021 r. przy GOPS działa prężnie Klub 

Seniora  (finansowany ze  środków unijnych). Aktual-
nie na zajęcia uczęszcza druga grupa seniorów 60+, 
łącznie z oferty klubu skorzystały już 52 osoby. Oprócz 
wszelkiego  rodzaju  zajęć  usprawniających,  seniorzy 

aktywnie włączają się w życie społeczności  lokalnej, 
m.in. poprzez różnego rodzaju inicjatywy i spotkania 
z  gminnymi  stowarzyszeniami  oraz  zajęcia między-
pokoleniowe z dziećmi ze świetlicy podwórkowej.
Świetlicę  podwórkową  GOPS  uruchomił  w maju 

2022  r. Realizuje ona zadania programu profilaktyki 
środowiskowej.  Dzieci  3  razy  w  tygodniu  aktywnie 
spędzają w niej czas, korzystają z pomocy w nauce, 
biorą  udział  w  różnego  rodzaju wycieczkach  i  zaję-
ciach  (m.in.  basen,  strzelnica,  warsztaty  jeździeckie, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 
podsumowanie działalności w 2022 roku
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Centrum  aktywizacji  środowiska  senioralnego 
w gminie Kosakowo od 2020 roku znajduje się rew-
skiej siedzibie przy ul. Morskiej 56. Dodatkowo w Ko-
sakowie  w  ramach  Regionalnego  Programu  Ope-
racyjnego  Województwa  Pomorskiego  w  budynku 
bezpośrednio przylegającym do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej działa Kosakowski Klub Seniora. 
Oba  obiekty,  które  powołane  zostały w  celu wspie-
rania wszelkich form aktywności obywatelskiej, spo-
łecznej,  kulturalnej,  artystycznej  i  sportowej  osób 
starszych  działają  niezwykle  aktywnie,  zapewniając 
kompleksową integrację oraz aktywizację środowiska 
senioralnego gminy Kosakowo poprzez zapewnienie 
bogatej oferty zajęć oraz organizację wydarzeń kultu-
ralno-rozrywkowych.
Warto  zaznaczyć,  że  po  okresie  pandemii  koro-

nawirusa,  która  na  pewien  okres  ograniczyła w du-
żym stopniu możliwości swobodnego funkcjonowa-
nia  ww.  placówek,  nastąpiła  wyraźna  dynamizacja 
i  prawdziwy  rozkwit  działań  integracyjnych  dla  na-
szych  nieco  starszych  nastolatków.  Liczba  uczestni-
ków konkretnych zajęć w siedzibie w Rewie uległa na 

przestrzeni  zaledwie  roku  co  najmniej  podwojeniu, 
klimat  różnorodnych  spotkań,  warsztatów,  wyda-
rzeń jest niepowtarzalny, oferta wciąż  jest poszerza-
na i uatrakcyjniana tak, by w największym możliwym 
stopniu spełnić oczekiwania kosakowskich seniorów. 
Prawdziwym  przebojem  mijającego  roku  w  odnie-
sieniu  do  polityki  senioralnej  okazała  się  inicjatywa 
wymiany osób starszych z partnerską gminą z Fran-
cji oraz wprowadzenie na większą skalę warsztatów 
malarskich. Niemniej jednak kultowa atmosfera we-
wnątrz rewskiej siedziby wymaga również odpowied-
niego zadbania o otoczenie: lada moment widoczne 
będą efekty projektu przebudowy przylegającego te-
renu parkingowego i rekreacyjnego. Poniżej wspomi-
namy najważniejsze wydarzenia:

 
Bale w kosakowskiej Chëczy
W  gościnnych  progach  siedziby  tutejszego  od-

działu  Zrzeszenia  Kaszubsko-Pomorskiego  odbyły 
się w  2022  roku  aż  trzy bale:  z  okazji  Święta Kobiet 
(7 marca), Bal Pełni Księżyca (23 maja) oraz Wielki Bal 
Tańce Świata (6 października).

Polityka senioralna – podsumowanie działalności w 2022 roku

zajęcia z psychologiem, dietetykiem).
GOPS od kilku  lat wychodzi naprzeciw  rodzicom 

poprzez prowadzenie „Szkoły dla rodziców”. W 2022 r. 
wzbogacono jej formę o II etap szkolenia „Budowanie 
relacji między  rodzicami,  a nastolatkami”,  dla  rodzi-
ców którzy ukończyli I etap „Budowanie relacji doro-
sły – dziecko”. W tym roku przeszkolonych zostało 19 
rodziców.
W ramach współpracy ośrodka i Banku Żywności 

w Trójmieście w 2022 r. ośrodek wydał prawie 7 ton 
(6,7 tony) żywności dla potrzebujących mieszkańców 
gminy. Ponadto w czerwcu br. utworzono punkt nie-
odpłatnej pomocy żywnościowej  „Sklep społeczny – 
Za stołem”. Sklep to miejsce, do którego trafia żyw-
ność  uratowana  przed  zmarnowaniem  ze  sklepów 
i marketów. Klientami sklepu są osoby wymagające 
tej  formy  wsparcia.  Mogą  oni  otrzymać  darmową 
żywność od warzyw i owoców, po nabiał, mięso, wy-
roby garmażeryjne i inne niezbędne produkty.
GOPS  aktywnie  włączał  się  również  w  pomoc 

obywatelom Ukrainy.  Poza wsparciem finansowym, 

m.in. na  jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 
300 zł/1 os. (w 2022 r. wypłacono to świadczenie 690 
osobom  –  łącznie  207.000,00  zł)  GOPS  organizował 
spotkania  z  psychologiem  dla mieszkańców  gminy 
udzielających pomoc obywatelom Ukrainy. Ponadto 
organizował  i nadzorował gminny punkt zbiórki hu-
manitarnej, do którego licznie napływają wszelkiego 
rodzaju pomoc ze strony mieszkańców gminy.
Od sierpnia br. GOPS przejął realizację zadań zwią-

zanych  z  prowadzeniem  postępowań  i  wypłatą  do-
datków dotyczących źródeł ciepła. Tylko w tym roku 
zostało  rozpatrzonych  946  wniosków  i  wypłacono 
łącznie 2.290.000,00 zł
–  dodatek węglowy w kwocie 1.710.000,00 zł
–  dodatek  z  tytułu  niektórych  źródeł  ciepła  (pelet 
drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy 
oraz gaz skroplony LPG lub olej opałowy) w kwocie 
580.000,00 zł

–  na dodatek elektryczny wnioski można składać od 
1 grudnia (jeszcze nie mamy środków, zapotrzebo-
wanie na środki należy złożyć do 15 grudnia).
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Wymiana z partnerską gminą z Francji
Zupełnie  nowa  inicjatywa:  wymiana  seniorów 

z gminy Kosakowo z partnerską gminą Gonneville-la
-Mallet z Francji. W 26-30 kwietnia nasi seniorzy go-
ścili u zaprzyjaźnionych rodzin z Normandii, rewizyta 
Francuzów miała miejsce na początku września: go-
ście uświetnili nasze Dożynki. 

Wycieczka do Łeby
Bohaterami wycieczki do Łeby (11 sierpnia br.) były: 

dinozaury, pterozaury, plezjozaury i  ichtiozaury, Flin-
stonsi, nadmorski kurort, który niegdyś zapragnął być 
księstwem à la Monaco, Wolfgang Amadeusz Mozart, 
kierowca  Król  Julian  i  wszyscy  nasi  Seniorzy,  nader 
liczni uczestnicy wyprawy.

Międzynarodowy Dzień Seniora w Kosakowskim 
Centrum Kultury
15 października w siedzibie Kosakowskiego Centrum 

Kultury odbył się Gminny Dzień Seniora. Wspaniała at-
mosfera, po brzegi wypełniona sala widowiskowa, a na 
scenie zespół Manijoce na czele ze swoim liderem Ra-
fałem Potrykusem. Tańce, zabawy, moc atrakcji.

Wycieczka do Krynicy Morskiej
20 października br. Kaszubskie duchy opiekuńcze 

nie zawiodły, pogoda była piękna nie zawiedli Senio-
rzy – ale to akurat żadna niespodzianka, nie zawiodła 
Krynica  Morska,  nie  zawiodły  tereny  ukończonego 
niedawno przekopu Mierzei Wiślanej.

Wernisaż Wszystkie tonacje jesieni
Na jeden październikowy wieczór siedziba, w któ-

rej  odbywają  się  spotkania  seniorów  zamieniła  się 
w  galerię  sztuki  malarskiej,  jak  również  prac  ręko-
dzielniczych. We współpracy  ze  Strażą  Gminną  po-
wstały  przepiękne  karmniki,  które  następnie  trafiły 
do poszczególnych sołectw. Prawdziwe Święto Sztuki 
i  Rękodzieła. Podziękowaniom,  słowom uznania dla 
artystów, jak również śpiewom nie było końca.

Andrzejki w Kazimierzu
Tak  szczęśliwych, uśmiechniętych,  rozśpiewanych 

i  roztańczonych  seniorów  chcielibyśmy  oglądać  za-
wsze. We współpracy z sołtysem i radą sołecką z Kazi-
mierza dnia 30 listopada udało się zorganizować jed-
ną z najbardziej wyjątkowych imprez mijającego roku.

W  środę, 30 listopada br. do Urzędu Gminy Ko-
sakowo wpłynęło pismo z Ministerstwa Obrony Na-
rodowej skierowane do Ministerstwa Infrastruktury 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na wszczęcie pro-
cedury rozwiązania przez Wojewodę Pomorskiego 
umowy z dnia 9 września 2010 r. dotyczącej użycze-
nia gminie Kosakowo nieruchomości lotniska woj-
skowego. W cytowanym piśmie Minister Obrony Na-
rodowej zwraca się również z prośbą o uzgodnienie 
stanowiska resortu obrony narodowej w  zakresie 
przeznaczenia lotniska do wyłącznego użytkowania 
Sił Zbrojnych RP na cel obronności 
i bezpieczeństwa państwa.
Intencją  wspomnianej  umowy 

użyczenia  253  ha między  Skarbem 
Państwa a gminą Kosakowo z 2010 
roku (zawartej w uzgodnieniu z gmi-
ną miasta Gdyni, Jednostką Wojsko-
wą  nr  4651  w  Gdyni  i  Rejonowym 
Zarządem  Infrastruktury  w  Gdyni) 
w  celu  realizacji  zadań  związanych 

z projektem  lotniska cywilnego użytku publicznego 
było  strategiczne  dla  rozwoju  gminy  Kosakowo po-
wołanie  oraz  funkcjonowanie  na  jej  i  gminy miasta 
Gdynia terenie lotniska cywilnego użytku publiczne-
go. Płynąca z ministerstwa informacja, która inicjuje 
procedowanie  zwrotu  terenów  do  Skarbu  Państwa, 
w zaskakujący sposób stawia pod znakiem zapytania 
niezwykle  perspektywiczne  plany  gminy  Kosakowo 
związane z funkcjonowaniem Lotniska Kosakowo.
Z  umową  tą  związane  są  plany  rozwoju  gminy, 

długoletnie  perspektywy  tworzenia  alternatyw  ko-
munikacyjnych. Niezmiernie trudno 
byłoby  przyjąć  decyzję ministerstw 
o konieczności przekazania do Skar-
bu Państwa Lotniska Kosakowo nie 
tylko w części wojskowej, ale również 
cywilnej pod zarządzanie wyłącznie 
wojskowe.  Wójt  gminy  Kosakowo 
Marcin  Majek  podejmuje  wszelkie 
możliwe kroki, by spróbować zapo-
biec  realizacji  tego  scenariusza.  Je-

Komunikat w sprawie Lotniska Kosakowo
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We wtorek, 7 grudnia br. w Kosakowskim Cen-
trum Kultury odbył się wernisaż wystawy „Senat 
wczoraj i  dziś”, której inicjatorem jest senator RP 
Sławomir Rybicki. Ekspozycję można było oglądać 
do 14 grudnia br. w Kosakowskim Centrum Kultury. 
W ramach otwarcia wystawy odbyła się dyskusja 

na  temat  funkcjonalności  sejmu  i  senatu w Polsce. 
Uczestnicy  spotkania  zadawali  senatorowi  pytania 
o proces  tworzenia ustaw,  zwyczaje parlamentarne, 
język  używany w  debatach  czy  opinię  o  stanie  pol-
skiej  demokracji.  Ponadto  pomiędzy  uczestnikami 
wywiązała  się  ciekawa  dyskusja  o  aktualnej  relacji 
pomiędzy dwoma izbami sejmu i senatu.
Podczas wernisażu  obecny  był  również  poseł  na 

sejm RP Kazimierz Plocke, który z racji swojej funkcji 
prezentował  inną  perspektywę  postrzegania  funk-
cjonowania  parlamentu. Wystawa  „Senat  RP wczo-
raj i dziś” właśnie w naszej gminie zakończyła objazd 
po Polsce, wcześniej była prezentowana na pomorzu 
w Gdyni i w Pucku.
Ekspozycja składała się z jedenastu prostokątnych 

tablic, na których zaprezentowano: Senat staropolski, 

W pierwszych dniach grudnia mieszkańcy Dębogó-
rza musieli borykać się z problemem nieprzydatności 
wody do  spożycia  spowodowanym wykryciem w niej 
bakterii grupy coli. W dniu 6 grudnia 2022 r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku na podstawie 
wyniku badań wody z punktu kontrolnego w Dębogó-
rzu wydał w  tym zakresie  stosowną decyzję. Od 5 do 
12  grudnia mieszkańcy  Dębogórza  byli  zaopatrywani 
w wodę  pitną  poprzez  dystrybucję wody  butelkowa-
nej  oraz  podstawienie  cysterny.  Sieć  wodociągową 
intensywnie przepłukano  i dokonano przeglądu urzą-
dzeń  wodociągowych.  Seria  badań  przeprowadzona 
w  dniach  6,  7  i  9  grudnia  wykluczyła  skażenie  wody 
bakteriami grupy coli, E.  coli  oraz paciorkowcami. Od 
13 grudnia br. PPIS w Pucku ustalił warunkową przy-
datność wody do spożycia, trwają dalsze badania wody 
celem potwierdzenia prawidłowości pracy wodociągu.

czasy rozbiorów, dwudziestolecia międzywojennego, 
wątpliwości co do istnienia Izby i  jej uprawnień, wy-
bory do Sejmu  i  Senatu, działalność parlamentarną 
i  pozaparlamentarną  senatorów,  a  także  różnorod-
ność ówczesnego Senatu.
Sto lat temu, 28 listopada 1922 r., polski parlament 

odrodził się w swojej pełnej postaci, tzn. złożony z Sej-
mu i Senatu. Z okazji rocznicy tego wydarzenia Kance-
laria Senatu przygotowała wystawę i publikację, którą 
poświęcono historii Senatu od początku jego istnienia 
do współczesności. Szczególnie dużo uwagi poświęco-
no jego działaniu w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej.

Woda  ze  wszystkich  wodociągów  publicznych 
w  gminie  Kosakowo  jest  regularnie  poddawana 
kontroli  i  badaniom.  Zarówno PUK PEKO  jak  i  PE-
WIK zobowiązany jest uzgodnić z PPIS w Pucku i re-
alizować harmonogram poboru próbek. Dodatkowo 
PPIS  w  Pucku  dokonuje  własnych  kontroli  jakości 
wody. Dzięki  temu  jest możliwe na bieżąco wykry-
wanie wszelkich nieprawidłowości. Wyniki ostatnio 
wykonywanych  badań  wody  prowadzonych  przez 
PUK  PEKO  są  dostępne  pod  adresem  pukpeko.pl/
jakosc-wody.
Od kilku  lat trwają w gminie Kosakowo systema-

tyczne prace związane z modernizacją hydroforni. Od 
2018 r. gmina Kosakowo przeznaczyła na ten cel po-
nad 5 mln zł. W ramach modernizacji wymieniane są 
m.in. układy filtracyjne, tak aby umożliwić jak najlep-
sze uzdatnianie wody podawanej do sieci.

Wernisaż wystawy „Senat wczoraj i dziś” w KCK

Niezdatność wody w Dębogórzu

śli  jednak argument do podjęcia  tak niezwykle nie-
pożądanej  z  perspektywy  gminy  Kosakowo  decyzji 
stanowić będzie  z  uwagi na  sytuację geopolityczną 
perspektywa obronności  i bezpieczeństwa państwa, 
a przede wszystkim bezpieczeństwa każdego miesz-
kańca gminy Kosakowo, stanie się ona konieczna do 
zaakceptowania.
Zakup  lotniska  w maju  2021  r.  stał  się milowym 

krokiem w rozwoju gminy Kosakowo: nie tylko otwo-
rzył możliwości dla rozkwitu na jej terenie lotnictwa, 
ale przede wszystkim stanowi podwaliny pod realiza-

cję inwestycji Polskich Kolei Państwowych o wartości 
900 mln w połączenie kolejowe gminy z aglomera-
cją  trójmiejską.  Perspektywiczne myślenie  o  zabez-
pieczeniu  możliwości  tworzenia  alternatyw  komu-
nikacyjnych  w  niezwykle  dynamicznie  rozwijającej 
się gminie stało u podstaw podjęcia tej gruntownie 
przeanalizowanej przez tutejszy samorząd decyzji. 
W miarę pozyskiwania przez tutejszy urząd kolej-

nych  informacji  w  sprawie  będziemy  je  na  bieżąco 
przekazywali  do  publicznej  wiadomości  mieszkań-
ców w kolejnych komunikatach.
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24 listopada br. Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni wygasił decyzję na ułożenie podmorskiego 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 w obszarze 
Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej z wejściem w oko-
licach Mechelinek.
Wójt  Gminy  Kosakowo  Marcin  Majek  29  czerw-

ca  br.  wystosował  do  Dyrektora  Urzędu  Morskiego 
w Gdyni wniosek o udzielenie  informacji,  czy zosta-
ła  wygaszona  decyzja  Dyrektora  Urzędu Morskiego 

12 grudnia br. w  Pomorskim Parku Naukowo
-Technologicznym w Gdyni odbyło się Walne Zgro-
madzenie Członków Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), 
w którym wzięli udział prezyden-
ci, burmistrzowie oraz wójtowie. 
Podczas  spotkania  rozmawia-

no  zarówno  o  finansach,  bieżą-
cych  sprawach  samorządów,  jak 
i  o  ponad  200  projektach  metro-
politalnych, realizowanych głównie 
z funduszy europejskich. W trakcie 
spotkania podsumowano perspek-
tywę unijną 2014-2020. 

Zgodnie z wydanym 1 grudnia 2022 r. Zarządze-
niem Wójta Gminy Kosakowo nr 201/2022 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w 2023 roku informujemy, że or-
ganizacje pozarządowe mogą składać dokumenty 
konkursowe do 31 grudnia 2022 r.
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych 

przez  organizacje  pozarządowe  w  gminie  Kosako-
wo  dotyczy  przedsięwzięć w  zakresie:  kultury,  sztu-

w Gdyni nr 5/10 z dnia 15 listopada 2010 r o pozwole-
niu na ułożenie podmorskiego gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN700 w obszarze  Zatoki  Puckiej  i  Zatoki 
Gdańskiej, z uwagi na wystąpienie okoliczności dają-
cych podstawę do jej wygaszenia, a tym samym nie 
przywoływania  gazociągu  w  sporządzanych  projek-
tach planów morskich. 
Wniosek  zapoczątkował  cały  proces  administra-

cyjny,  który  24  listopada  br.  zakończył  się  decyzją 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr 13/22 o wy-
gaszeniu decyzji  z dnia  15  listopada 2010  r. na ukła-
danie podmorskich rurociągów na morskich wodach 
wewnętrznych dla przedsięwzięcia polegającego na 
ułożeniu podmorskiego gazociągu wysokiego ciśnie-
nia DN 700, p-8,4 MPa w obszarze Zatoki Puckiej i Za-
toki Gdańskiej wydanej dla Inwestora: Polskie Górnic-
two Naftowe i Gazownictwo S.A.

Niezwykle miłym akcentem spotkania były gratu-
lacje i życzenia jakie otrzymał wójt gminy Kosakowo 
Marcin  Majek  od  przybyłych  gości  m.in.  prezydent 

Gdańska  Aleksandry  Dulkiewicz, 
prezydenta  Gdyni  Wojciecha 
Szczurka  oraz  prezydenta  Sopotu 
Jacka Karnowskiego z okazji 50-le-
cia  gminy  Kosakowo.  W  ramach 
wieloletniej  współpracy  wójt  Mar-
cin Majek wręczył również specjal-
nie wybite z okazji 50-lecia medale 
okolicznościowe prezesowi Obsza-
ru  Metropolitalnego  oraz  prezy-
dentom Gdańska, Gdyni i Sopotu.

ki,  ochrony dóbr  kultury  i  dziedzictwa narodowego, 
wspierania i upowszechniania sportu, ochrony i pro-
mocji zdrowia, działalności  leczniczej  i pomocy spo-
łecznej, nauki, szkolnictwa, edukacji i wychowania.
Do 31.12.2022 r. należy składać oferty w konkursie 

na realizację zadań publicznych w 2023 roku, zaś roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi do 16.01.2023 r.
W zakresie ubiegania się o grant na realizację za-

dań w 2023 roku należy przedłożyć następujące do-
kumenty:
–  formularz  ubiegania  się  o  ofertę  (do  pobrania: 
wzór oferty realizacji zadania publicznego) 

–  wyciąg z właściwej ewidencji lub inny aktualny do-
kument  potwierdzający  status  prawny  Oferenta 
oraz ewentualne upoważnienia lub pełnomocnic-
twa dla osób reprezentujących Oferenta;

Wygaszenie decyzji o budowie gazociągu wysokiego ciśnienia

Walne Zgromadzenie Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w 2023 roku
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29 listopada br. w Checzy Nordowëch Kaszëbów 
miało miejsce bardzo przyjemne spotkanie kul-
turalne. Cała sala po brzegi wypełniła się gośćmi, 
wśród których znaleźli się m.in. wójt gminy Kosako-
wo Marcin Majek, zastępca wójta Marcin Kopitziki 
oraz przewodniczący Rady Gminy Kosakowo An-
drzej Śliwiński.
Stało  się  tak  za  sprawą promocji dwóch najnow-

szych  książek  Zygmunta Miszewskiego  pt.  „Z  Rewy 
na oceany” i „Zasłyszane na kaszubskim brzegu”. Im-
preza ta stanowiła kulminacyjny punkt projektu pod 
nazwą  „Kaszubskie opowieści  z morza  i  lądu – druk 
dwóch  książek  beletrystyki  rybackiej  realizowanego 
przez  Zrzeszenie  kaszubsko-Pomorskie Oddział Dę-
bogórze-Kosakowo  w  ramach  Programu  Operacyj-
nego „Rybactwo i morze” na lata 2014-2020 wdraża-

W niedzielę, 10 grudnia br. w Kosakowskim Cen-
trum Sportowym odbyła się zabawa mikołajkowa 
dla najmłodszych mieszkańców gminy Kosakowo. 
W jej trakcie dzieci wraz z wójtem Marcinem Majek 
i zastępcą wójta Marcinem Kopitzkim miały okazję 
przywitać zacnego gościa z dalekiej północy – św. 
Mikołaja, któremu w  tym roku towarzyszyła śnie-
żynka wraz z elfami.
Impreza przyciągnęła prawie pół tysiąca najmłod-

szych mieszkańców gminy wraz  z  rodzicami.  Temu 

nego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę.
Pan  Zygmunt Miszewski,  od  blisko  ćwierćwiecza 

mieszkaniec Mostów, znany  jest z realizowanej pasji 
odkrywania niemal już zapomnianych historii naszej 
gminy. Tutejsi Kaszubi oraz  ich zmagania z nie zno-
szącym  słabości morskim  żywiołem  to  nieodłączny 
temat jego prac. Tak też było i tym razem.
O ogromnym zainteresowaniu obiema książkami 

świadczy fakt, że większa część  ich nakładu natych-
miast znalazła się w posiadaniu uczestników spotka-
nia, którzy skorzystali z nadarzającej się okazji na uzy-
skanie dedykacji autora.

wyjątkowemu  spotkaniu  towarzyszyło  wiele  inspi-
rujących  zabaw  z  animatorami,  ogromną  popular-
nością cieszyły się dmuchańce w tym piracki statek, 
kraina lodu i psi patrol. Nie zabrakło atrakcji takich jak 
kącik malucha, warsztaty z    legorobotyki zorganizo-
wane przez Cudoludki  i Robotyka  (których fundato-
rem był Leszek Chojnicki) oraz warsztaty Mine Craft 
zorganizowane przez Dobre Warsztaty.
W  trakcie mikołajkowego  wydarzenia  nie  zabra-

kło  słodkich  upominków od Mikołaja,  który wręczał 
je osobiście każdemu przybyłemu 
dziecku.  Rodzice  chętnie  fotogra-
fowali  swoje  pociechy  z  całą  elfią 
rodzinką.  Partnerem  i  sponsorem 
części  upominków  była  w  tym 
roku firma OPEC – producent i do-
stawca  ciepła  na  terenie  Gdyni, 
Rumi,  Wejherowa  i  części  gminy 
Kosakowo.

Gawęda kaszubska, czyli spotkanie z autorem książek z rybactwem w tle

Mikołajkowa zabawa w Kosakowie

–  aktualny statut organizacji;
–  zgody właścicieli  obiektów  i przestrzeni, w których 
projekt ma być realizowany (jeśli oferta nie wymaga 
takich zgód to należy dołączyć oświadczenie, że przy 
danym projekcie takie zgody nie są wymagane);

–  sprawozdanie merytoryczne  z  działalności  statu-
towej za ostatni rok.
Wymagane załączniki muszą być oryginałami lub 

kopiami  poświadczonymi  przez  Oferenta  za  zgod-
ność z oryginałem.
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Samorząd województwa pomorskiego przystą-
pił do pilotażowego programu teleKTG. Realizacja 
projektu ma na celu podniesienie bezpieczeństwa 
i komfortu kobiet w ciąży oraz zwiększenie pozio-
mu profilaktyki okołoporodowej z  uwagi na brak 
oddziału położniczego w regionie puckim.
Program skierowany jest do pacjentek od 36 ty-

godnia ciąży pojedynczej z regionu powiatu puckie-
go,  który  umożliwia  zdalne  rejestrowanie  zapisów 
KTG  w  dowolnym  miejscu  i  czasie  w  warunkach 

Gmina Kosakowo wzięła udział w  projekcie 
„Pod biało-czerwoną” pod patronatem prezydenta 
i  premiera RP. Projekt ten zakłada sfinansowanie 
z budżetu państwa masztu i flagi w każdej z gmin 
w Polsce, której mieszkańcy dołą-
czyli do projektu.
W  tym  rok  jesienią  nad  Pogó-

rzem w pobliżu stawu stanął maszt 
z  flagą  biało-czerwoną.  Obecnie 
dobiegają  końca  prace  nad  zago-
spodarowaniem otoczenia masztu 
i  tablicy pamiątkowej żołnierzy po-
ległych w  1939  r.  (zieleń,  chodnik). 

domowych. Dzięki badaniu możliwe jest monitoro-
wanie czynności serca płodu, a także kontrolowanie 
liczby  oraz  czynności  skurczowej  mięśnia  macicy. 
Badanie  pozwala  na  sprawdzenie,  w  jakim  stanie 
jest dziecko i w razie jakichkolwiek nieprawidłowo-
ści  (np.  zaburzenia  czynności  serca płodu w wyni-
ku  niedotlenienia)  szybką  reakcję.  Jest  to  w  pełni 
bezpieczna metoda, zapewniająca kliniczną  jakość 
badania, czyli  taką  jaką uzyskuje się w szpitalu czy 
gabinecie lekarskim.

Po ich zakończeniu na początku stycznia 2023 nastą-
pi uroczyste odsłonięcie, na co już dziś serdecznie za-
praszamy. O  szczegółach poinformujemy w najbliż-
szym czasie.

Program pilotażowy – badanie KTG bez wychodzenia z domu

Pod biało-czerwoną

Od września br. Straż Gminna Kosakowo włączyła 
się w Akcję Prefektury  Straży Gminnych  i Miejskich 
Województwa  Pomorskiego  „Bezpieczna  droga  do 
szkoły” promując i zwiększając poczucie bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej.
Podczas  spotkań  omawiano  zasady  bezpieczeń-

stwa,  które  trzeba  przestrzegać  na  drodze,  wskazy-
wano  na  zalety  korzystania  z  elementów  odblasko-
wych, utrwalano symbole świateł  sygnalizatora oraz 
znaków drogowych. Zajęcia odbywały się za pomocą 
autochodzika.

Bezpieczna droga do szkoły

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Tegoroczna XVIII edycja kon-
kursu ornitologicznego „Znani 
i  nieznani – ptasi sąsiedzi” zo-
stała rozstrzygnięta. Pragniemy 
podzielić  się  radością,  że przed-
szkolaki  z  Dębogórza  zajęły  II 
miejsce  w  Wojewódzkim  kon-

kursie plastycznym organizowa-
nym  przez  Centrum  Informacji 
i Edukacji Ekologicznej w Gdań-
sku.  Udział  w  konkursie  był  dla 
dzieci  z  grupy  0a  „Biedronki”, 
ciekawą przygodą.

Przedszkole Dębogórze
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Z  końcem  listopa-
da  zakończyła  się 
runda  jesienna  na 
boiskach  piłkar-
skich.  Z  uwagi  na 
atak  zimy,  w  przed-

ostatniej kolejce  rundy 
nie  udało  się  rozegrać  wszystkich 
zaplanowanych  spotkań  w  V  lidze. 

Według  kalendarza  opublikowa-
nego  przez  Pomorski  ZPN  wzno-
wienie rozgrywek w V lidze nastąpi 
w  weekend  4/5  marca  2023  r.  Ty-
dzień później (11/12 marca) na boiska 
wybiegną zespoły młodzieżowe (Ju-
niorzy  C  i  D),  a  rozgrywki  turniejo-
we (Juniorzy E, F i G) rozpoczną się 
w weekend 15/16 kwietnia.

Rozgrywki ligowe

SPORT

Rok  2022 był  najbardziej  praco-
witym  i  owocnym w  dotychczaso-
wej  ponad  12-letniej  historii  Yacht 
Clubu  Rewa. W  sezonie  zimowym 
zorganizowano  sześć  razy  w  tygo-
dniu  bezpłatne 
zajęcia  dla  dzieci 

i młodzieży  –  cztery  dni  na  salach 
gimnastycznych  i  dwa  dni  w  klu-
bie. W tym czasie dzieci i młodzież 
nabyli  szereg  istotnych  umiejęt-
ności  w  trakcie  różnego  rodzaju 
szkoleń  prowadzonych  w  Klubie. 
Podstawowym  są  umiejętności 
żeglarskie,  w  tym  roku  zorganizo-

wane dla młodzieży bezpłatne szkolenie z nawigacji 
morskiej  poprowadzone  przez  komendanta  Daru 
Młodzieży kpt. ż.w. Rafała Szymańskiego. Dodatkowo 
udało się zorganizować cykl szkoleń z zakresu zarzą-
dzania  (czasem, pracą oraz grupą) przeprowadzone 

przez Jacka Płazę dyrektora regio-
nalnego Decathlon. Ponadto dzieci 
i młodzież zdobywali umiejętności 
praktyczno-warsztatowe,  takie  jak 
obsługa  podstawowych  narzędzi 
oraz  (grupy  bardziej  zaawansowa-
ne  technicznie)  podstawy  związa-
ne z naprawą kadłubów z laminatu, 
jak  również  aspektów  związanych 
z  umiejętnościami  żeglarskimi. 

Yacht Club Rewa

Dla Stowarzyszenia Kaszubski Regionalny Chór 
Morzanie rok 2022 był niezwykle ambitny i  dyna-
miczny. 
W styczniu tradycyjnie we współpracy z sołtysem 

wsi  Dębogórze  Józefem  Melzer  zostało  zrealizowa-
ne  „Spotkanie z kolędą”. W kwietniu wielkim wyda-
rzeniem  był  koncert modlitewno-muzyczny  „Wokół 
krzyża”  w  Wejherowie.  Został  wywalczony  srebrny 
dyplom  na  XXV  Ogólnopolskim  Festiwalu  Pieśni 

o Morzu. W maju zaś zorganizowane zostało z wiel-
kim przytupem XVII Spotkania Chóralne, które dzięki 
partnerstwie  z Muzeum w Wejherowie w  tym  roku 
ukazały  piękno  i  tradycję  regionalnych  instrumen-
tów kaszubskich. Czerwiec dla  „Morzan” był miesią-
cem  integracji  i  prezentacji  piękna  kaszubszczyzny 
na Dolnym Śląsku. Miesiąc później chór wziął udział 
w projekcie pt. „Wyśpiewać wolność” światowej pra-
premierze  utworu  „Benedicite  Domino”  autorstwa 
Jana Krutula na podstawie  fragmentów kazania ks. 
Józefa Wryczy.  Chór Morzanie można  było  usłyszeć 
również  na  wielu  gminnych  i  powiatowych  uroczy-
stościach.
Rok  2022  przyniósł  chórowi  także  zmianę  dyry-

genta.  Od  września  energetyczna  i  profesjonalna 
pani Agnieszka Łabuda- Wiatr próbuje rozruszać gło-
sy  i  rozbudować możliwości  wykonawców.  Owocna 
współpraca z wójtem gminy Kosakowo, Radą Gminy, 
Starostwem  Powiatu  Puckiego  oraz  Urzędem Mar-
szałkowskim i sponsorami pozwala nieustannie pro-
mować kaszubszczyznę.

Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”
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W  piątek,  25  listopada  2022  r.  w  Kosakowskim 
Centrum Kultury w Pierwoszynie odbyła się uroczy-
sta gala krwiodawstwa w powiecie puckim w ramach 
Dni Honorowego Krwiodawstwa. Wydarzenie zosta-
ło zorganizowane przez Kosakowski Klub HDK wraz 
z Klubem HDK w Pucku. Podczas uroczystości uho-
norowano, odznaczono i nagrodzono między innymi 
dawców krwi z ziemi puckiej.
Krwiodawcy  spotkali  się  w  kameralnym  gronie 

przy  kawie,  herbacie  i  pysznym  cieście.  Spotkanie 
było  okazją,  by  uczcić  nie  tylko  Dni  Honorowego 
Krwiodawstwa, czy odebrać odznaczenia, lecz także, 
by porozmawiać, poznać się i miło spędzić czas. I tak 
też było! Humory zdecydowanie dopisały, a podzięko-
wań, podarunków  i wdzięczności  – wydaje  się  – nie 
było końca. Dziękujemy!
Prezesi Andrzej Śliwiński  z Kosakowskiego Klubu 

HDK oraz Leszek Bryka z Klubu HDK w Pucku powi-
tali  zebranych  krwiodawców,  po  czym wraz  z wice-
wójtem gminy Puck Piotrem Neubauerem wręczyli 
odznaczenia, nagrody i podziękowania.
W dowód uznania za długoletnie oddawanie krwi 

odznakę I stopnia Zasłużony Dawca Krwi (mężczyźni 
po 18 litrach, kobiety po 15 litrach) otrzymali: Andrzej 
Śliwiński,  Monika  Gajewska  oraz  Marek  Kaniewski; 
odznakę II stopnia Zasłużony Dawca Krwi (mężczyźni 
po  12  litrach,  kobiety po  10  litrach) otrzymali: Marek 

Kaniewski oraz Joanna Koterwas; odznakę III stopnia 
Zasłużony  Dawca  Krwi  (mężczyźni  po  6  litrach,  ko-
biety po 5 litrach) otrzymali: Piotr Cybula, Tomasz Za-
górski, Rafał Grubba, Jakub Chmielewski oraz Łukasz 
Kukiełka.
Odznakę  „Zasłużony  dla  klubu”  w  dowód  uzna-

nia  za  wspieranie  idei  honorowego  krwiodawstwa 
nadaną  przez  Klub  HDK w  Pucku  otrzymały:  Alicja 
Guzik  oraz  Magdalena  Gębka-Scuffins.  Włodarze 
z  gminy  Kosakowo,  gminy  Puck  oraz  miasta  Puck 
podziękowali  krwiodawcom  za  bezcenny  dar,  który 
nieustannie oddają poprzez przygotowanie dla nich 
podziękowań oraz podarunków, a kluby organizujące 
imprezę  przygotowały  dla  każdego  dodatkowe  po-
darunki w postaci  „krwistych” gadżetów, kalendarzy 
i kubków. 
Oprócz wyżej wymienionych krwiodawców z gmi-

ny  Kosakowo,  wójt  Marcin  Majek  i  przewodniczący 
Rady  Gminy  Kosakowo  Andrzej  Śliwiński  przekazali 
podziękowania  za  ofiarność  i  chęć  niesienia  bezin-
teresownej  pomocy  drugiemu  człowiekowi,  które 
otrzymali:  Paulina  Chyła, Danuta  Karwowska,  Jacek 
Bastian, Mateusz Szmidt oraz Michał Przysiecki.

Gala krwiodawstwa w powiecie puckim

Przeprowadzenie  wszystkich  tego  typu  szkoleń  na 
rynku komercyjnym dla takiej dużej grupy (blisko 100 
osób)  kosztowałoby  przynajmniej  100.000  złotych  – 
dzięki działalności klubu żadna z tych osób nie musia-
ła płacić ani złotówki za zdobycie tych umiejętności! 
Taka  sytuacja  jest  ewenementem  przynajmniej  na 
skalę krajową! Pierwsze zejście na wodę przeprowa-
dzone były w pierwszą niedzielę marca! W ten sposób 
zainaugurowano sezon żeglarski – później co week-
end  żeglowano  rozwijając umiejętności  i  szkoląc  za 
darmo młodzież i dorosłych z naszej gminy. W maju 
ruszono z  realizacją  zajęć praktycznych z programu 
Pomorskie Żagle Wiedzy, w ramach których codzien-

nie przyjeżdżali uczniowie z 14 szkół podstawowych, 
aby uczyć się żeglarstwa. W wakacje wrócono z dar-
mowymi zajęciami żeglarskimi dla dzieci i młodzieży 
z naszej gminy – jak zwykle frekwencja i zaintereso-
wanie  miło  zaskoczyła  organizatorów,  praktycznie 
codziennie  na  wszystkich  zajęciach  było  ponad  80 
osób.  Po  bardzo  udanych  wakacjach  we  wrześniu 
kontynuowano program PŻW, oraz bezpłatne zajęcia 
w grupie Optimist. W kolejnych  jesienno-zimowych 
miesiącach w tygodniu realizowano zajęcia na pływa-
li  i  sali  gimnastycznej,  natomiast w weekendy  zaję-
ciach teoretyczno-ruchowe, warsztatowe i szkolenio-
we dla dzieci i młodzieży.
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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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