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We wtorek 10 stycznia br. odbyła się uroczystość 
odsłonięcia pomnika w nowo utworzonym miejscu 
pamięci na terenie gminy Kosakowo stanowiącym 
wspólne dzieło Instytutu Pamięci Narodowej i gmi-
ny Kosakowo. Pomnik powstał w Pogórzu w miej-
scu dawnego cmentarza, na którym pochowano 
bohaterskich Obrońców Polskiego Wybrzeża pole-
głych w walce z Niemcami we wrześniu 1939 r. oraz 
mieszkańców Pogórza, Obłuża i Oksywia w tym cy-
wilne ofiary zbrodni niemieckich.

Należy również podkreślić, że tuż obok pomnika 
stanął maszt sfinansowany z budżetu państwa w ra-
mach projektu pod honorowym patronatem Prezesa 
Rady Ministrów o  nazwie “Pod biało-czerwoną”. Za-
kładał on uczczenie 100. rocznicy zwycięstwa wojsk 
Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w  Bitwie 
Warszawskiej 1920 roku. Wydarzenie rozpoczęło się 
od wykonania sygnałów Baczność oraz “Słuchajcie 
wszyscy”, po czym Orkiestra Reprezentacyjna Mary-
narki Wojennej odegrała Hymn Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Następnie wójt gminy Kosakowo Marcina Majek 
przywitał przybyłych gości i zabrał głos jako pierwszy.

Jesteśmy w  miejscu szczególnym, w  którym dzie-
siątki lat temu istniał cmentarz, gdzie pochowane 
były osoby z  Pogórza, Obłuża, a także obrońcy Kępy 
Oksywskiej. Wielu żołnierzy, oddając najwyższą cenę, 
jaką jest życie, spoczęło właśnie tu. Ich szczątki spoczy-
wały w tym miejscu przez kilkadziesiąt lat, a dopiero 
po latach zostały ekshumowane. Chciałbym szczegól-
nie podziękować instytucjom, które przyczyniły się do 
tego, że ten pomnik tutaj powstał. Przede wszystkim 
wielkie podziękowania dla Instytutu Pamięci Naro-
dowej, który ufundował zarówno pomnik jak i tablicę, 
dla Wojewody Pomorskiego, dzięki któremu stanął 
tutaj maszt upamiętniający to miejsce. Szczególnie 
chciałbym podziękować radnemu gminy Kosakowo 
Michałowi Przysieckiemu, który od samego początku 
przyczynił się do idei powstania tego miejsca, wykonał 
bardzo mozolna pracę. Chciałbym również podzię-

kować wszystkim osobom, które przyczyniają się do 
tego, aby takie miejsca w gminie Kosakowo powsta-
wały – mówił wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Kolejno głos na uroczystości zabrali również se-
kretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Ja-
rosław Sellin, fundator upamiętnienia dyrektor gdań-
skiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr 
Paweł Piotr Warot oraz Radny Gminy Kosakowo, ini-
cjator powstania pomnika i tablicy Michał Przysiecki.

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste odsło-
nięcie pomnika przez wójta gminy Kosakowo Marci-
na Majek, sekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwa-
tora Zabytków Jarosława Sellina, dyrektora biura wo-
jewody pomorskiego Tomasza Gieszcza, zastępcę 
Dowódcy Garnizonu Gdynia komandora Waltera Ja-
rosza, fundatora upamiętnienia dyrektora gdańskie-
go oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Pawła 
Piotra Warota, Radnego Gminy Kosakowo Michała 
Przysieckiego oraz przedstawicieli rodzin pochowa-
nych na nieistniejącym już pogórskim cmentarzu 
– Irmgardę Białk i Marcina Klawikowskiego. Poświę-
cenia odsłoniętego pomnika dokonał ksiądz kanonik 
Jan Grzelak.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie 
Apelu Poległych przez podporucznika marynarki Łu-
kasza Piętkę. Po apelu oddano salwę honorową oraz 
wykonano sygnał Hasło Wojska Polskiego przez Or-
kiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej. Ostat-
nim punktem uroczystości było złożenie kwiatów 
pod pomnikiem przez samorządowców, przedsta-
wicieli wojska, gminnych instytucji i organizacji. Gdy 
ostatnia delegacja wróciła na miejsce trębacz wyko-
nał sygnał „Śpij kolego”. Na zakończenie uroczystości 
Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej wy-
konała Hymn do Bałtyku oraz Pieśń reprezentacyjną 
Wojska Polskiego, po których nastąpiło odprowadze-
nie wojskowej asysty honorowej.

Uroczystość odsłonięcia Pomnika w Pogórzu
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1. Uchwała nr LXXXVI/612/2022 Rady Gminy Kosako-
wo w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne naby-
cie nieruchomości – działki nr 92 obręb Mechelinki, 
gmina Kosakowo;

Uchwała nr LXXXVII/614/2022 Rady Gminy Kosakowo w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022.

1. Uchwała nr LXXXVIII/615/2022 Rady Gminy Kosa-
kowo w  sprawie: podwyższenia kryterium docho-
dowego uprawniającego do korzystania z pomocy 
społecznej przez osoby objęte rządowym progra-
mem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”;
2. Uchwała nr LXXXVIII/616/2022 Rady Gminy Kosa-
kowo w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/27/2017 
Rady Gminy Kosakowo z  23.03.2017 r. dotyczącej 
ustalenia kryteriów, określenia wartości punktowej 
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz rodzajów do-
kumentów składanych w celu potwierdzenia speł-
niania kryterium w  drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i  od-
działów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
w gminie Kosakowo.

2. Uchwała nr LXXXVI/613/2022 Rady Gminy Kosako-
wo w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo 
na lata 2022-2034.

3. Uchwała nr LXXXVIII/617/2022 Rady Gminy Kosa-
kowo w sprawie: zmiany ustalenia stawki za 1 kilo-
metr przebiegu pojazdu w  zakresie określenia ro-
dzicom zwrotu kosztów dowożenia dzieci i uczniów 
niepełnosprawnych;
4. Uchwała nr LXXXVIII/618/2022 Rady Gminy Ko-
sakowo w  sprawie: przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo 
w 2023 roku”;
5. Uchwała nr LXXXVIII/619/2022 Rady Gminy Kosa-
kowo w  sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej stu-
dium transportowego dla gminy Kosakowo wraz 
z  propozycjami rozwiązań usprawniających funk-
cjonowanie sieci transportowej.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXXVI NADZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 20 GRUDNIA 2022 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXXVII NADZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 28 GRUDNIA 2022 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXXVIII ZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 12 STYCZNIA 2023 ROKU

RADA GMINY KOSAKOWO

W czwartek 15 grudnia 2022 r. odbyła się LXXXV 
Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kosakowo, podczas 
której zdecydowaną większością głosów zosta-
ła podjęta uchwała nr LXXXV/609/2022 w  sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2023.

Zgodnie z  ustawą o  finansach publicznych do 15 
listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jed-
nostki samorządu terytorialnego 
sporządzają i  przedkładają projekt 
uchwały budżetowej odpowied-
nio: radzie gminy, radzie powiatu 
bądź sejmikowi województwa oraz 
w celu zaopiniowania – regionalnej 
izbie obrachunkowej.

Budżet gminy Kosakowo na rok 
2023 zamknął się kwotą ponad 142 

mln po stronie wydatkowej, z czego blisko 48 mln zł to 
wydatki na inwestycje. Na najważniejsze z nich składa-
ją się przedsięwzięcia takie jak dokończenie połączenia 
drogowego pomiędzy Dębogórzem a  Suchym Dwo-
rem, budowa dwóch przedszkoli w Mostach i w Pogó-
rzu, budowa międzynarodowej ścieżki rowerowej R-10 
czy 10 dróg gminnych ze wsparciem w ramach progra-

mu Polski Ład – mówił wójt gminy 
Kosakowo Marcin Majek. 

Podczas 85. sesji Rady Gminy 
Kosakowo radni przy pełnej fre-
kwencji obradowali nad długo 
opracowywaną uchwałą budżeto-
wą na 2023 rok, która ostatecznie 
została przyjęta 13 głosami za, przy 
2 głosach przeciw.

Rada Gminy Kosakowo uchwaliła budżet na 2023 rok
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W poniedziałek, 9 stycznia br. zgodnie z tradycją 
dokonano zawieszenia symbolicznej wiechy na po-
wstającym budynku nowego przedszkola w Mostach. 
To znak, że prace budowlane wkraczają już do koń-
cowego etapu, w którym ekipa skupi się na uzbroje-
niu budynku w  niezbędne instalacje, wykończeniu 
wnętrz i zagospodarowania przyległego terenu.

Rozwój budynków oświatowych jest bardzo waż-
nym elementem działania gminy Kosakowo. Na po-
czątku tej kadencji oddaliśmy do użytku nową Szkołę 
Podstawową w Pogórzu, w tej chwili jesteśmy na eta-
pie realizacji dwóch przedszkoli: przedszkola w Mo-
stach i  przedszkola w  Pogórzu. Ilość mieszkańców, 
którzy systematycznie wprowadzają się do naszej 
gminy powoduje, że dzieci w  wieku przedszkolnym 
jest coraz więcej, dlatego budowanie przedszkola na 
200. dzieci w Mostach i w Pogórzu jest bardzo waż-
nym elementem całej polityki oświatowej w gminie 
Kosakowo. W  tej chwili cała konstrukcja budynku 
w  Mostach jest już zakończona i  prace przeniosły 

się do wnętrza, trwają prace wykończeniowe. Mamy 
nadzieję, że budynek na wiosnę zostanie zakończo-
ny, a dzieci do tego budynku zaczną uczęszczać od 
września tego roku – mówił wójt gminy Kosakowo 
Marcin Majek. 

W  związku z  dużym napływem młodych rodzin 
z  dziećmi występuje duże zapotrzebowanie na pla-
cówki oświatowe. Przypomnijmy, że przedszkole po-
wstaje przy ul. Gdyńskiej w Mostach, a powierzchnia 
budynku wyniesie blisko 2 tys. m². W  inwestycji za-
planowano m.in. kilka sal wielofunkcyjnych, zaplecze 
gastronomiczne dla przedszkolnej kuchni wraz ze 
stołówką. Całość zaprojektowano z  wykorzystaniem 
niskoemisyjnych systemów grzewczych, układów 
wentylacji z  odzyskiem ciepła i  fotowoltaiki. W  ra-
mach prac powstanie także teren rekreacyjny dla kre-
atywnego rozwoju przedszkolaków, czyli tzw. ogród 
polisensoryczny, nowoczesna infrastruktura czy par-
king. Budowa przedszkola rozpoczęła się na począt-
ku 2022 roku i powinna się zakończyć wiosną 2023 r.

Koszt inwestycji to niespełna 17,5 
mln zł, z  czego 3 mln to dofinan-
sowanie z  Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19 dla jednostek samorządu 
terytorialnego. Pozostała kwota po-
chodzi z budżetu gminy.

Na przedszkolu w Mostach zawisła symboliczna wiecha

Budżet 2023 roku był trudny do przygotowania 
ze względu na wiele czynników, które miały na nie-
go wpływ, a są to przede wszystkim wzrost kosztów 
energii, zakupu gazu czy zwiększenia nakładów na 
wydatki bieżące planowanych inwestycji. W  2022 
roku odeszło nam również część dochodów np. z ty-
tułu 500+, które już nie będziemy jako samorząd re-
alizować. Jest to budżet inny od tego realizowanego 
w 2022 roku, ale uważam że jest on ambitny i realny 
do wykonania – komentował dalej wójt gminy Kosa-
kowo Marcin Majek.

Ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany 
m.in. przez konflikt na Ukrainie każdy odczuwa dra-
styczne wzrosty cen. Inflacja spowodowała, że projekt 
budżetu na 2023 rok był intensywnie opracowywa-
ny, by główne zadania dotyczące inwestycji, oświa-
ty, budowy nie hamowały dalszego rozwoju gminy. 

Zgodnie z uchwałą nr LXXXV/609/2022 ustalone zo-
stały dochody w wysokości 124 186 727 zł, a wydatki 
na poziomie 142 703 786 zł. W oparciu o uchwalony 
budżet gmina Kosakowo nadal będzie się prężnie 
rozwijała, realizując zamierzone cele, dbając przede 
wszystkim o potrzeby jej mieszkańców.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO 
otrzymało z Portu Północnego kolejną partię 25 ton 
węgla. Od 24 stycznia nastąpi jego dystrybucja.

Osoby, które złożyły wniosek w Urzędzie Gminy i do-
konały wpłaty, będą informowane telefonicznie o pro-

ponowanym terminie i godzinie dostawy. W pierwszej 
kolejności kontakt zostanie nawiązany z osobami, któ-
re najwcześniej dokonały wpłaty za węgiel.

Do tej pory, w ramach pierwszej i drugiej dostawy, 
rozdysponowano 251 ton węgla.

Dystrybucja kolejnych 25 ton węgla
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Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „DĘBOGÓRZE”, 
zaliczana do najistotniejszych dla czystości wód 
Zatoki Gdańskiej obiektów, przyjmuje i  oczyszcza 
ścieki komunalne z terenu Gdyni, Rumi, Redy, Wej-
herowa i  innych mniejszych, okolicznych miejsco-
wości. Po zakończonej rozbudowie i  modernizacji 
spełnia najostrzejsze wymagania dotyczące jakości 
ścieków oczyszczonych, dysponując jednocześnie 
kompleksową gospodarką osadową wraz ze spalar-
nią odwodnionych osadów ściekowych i  własnym 
składowiskiem popiołu.

Oczyszczalnia została wybudowana i  urucho-
miona w latach 60-tych i w ciągu tych wielu lat eks-
ploatacji była rozbudowywana 
i  modernizowana. Do roku 1993 
oczyszczalnia pracowała jako me-
chaniczna. W 1993 r. uruchomio-
no część biologiczną oczyszczalni 
z technologią klasycznego osadu 
czynnego, a w roku 1995 wprowa-
dzono chemiczne symultaniczne 
strącanie fosforu, nie uzyskiwano 
redukcji związków azotu. W 1997 
r. uruchomiono reaktor biologicz-
ny w  technologii 4-fazowej, dla którego założenia 
projektowe zgodne były z obowiązującymi wówczas 
standardami emisji.

Kolejna zmiana przepisów prawnych dotyczących 
jakości ścieków odprowadzanych do wód spowodo-
wała podjęcie działań mających na celu przebudowę 
i kolejną modernizację oczyszczalni ścieków. Inwesty-
cja rozpoczęła się w grudniu 2005 r. i zakończyła się 
z końcem czerwca 2009 r. W ramach projektu kon-
tynuowane są prace związane z modernizacją ciągu 

Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek podpisał 
z podmiotem świadczącym od wielu lat na terenie 
gminy usługi medyczne list intencyjny. Stanowi on 
wyrażenie woli wspólnego działania na rzecz utwo-
rzenia i  funkcjonowania w  gminie podmiotu lecz-
niczego świadczącego usługi medyczne w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej dla 
mieszkańców gminy w ramach Na-
rodowego Fundusz Zdrowia.

Inicjatywa podjęta wspólnie 
z Medicorum Centrum Zdrowia jest 
efektem wielomiesięcznych roz-
mów wójta gminy Kosakowo Mar-
cina Majek o  utworzeniu nowego 
podmiotu dla mieszkańców i  sta-
nowi odpowiedź na dynamiczny 
rozwój gminy, która według danych 

przeróbki osadów GOŚ „Dębogórze”. 
W  listopadzie ubiegłego roku wykonawca przy-

stąpił do prac rozruchowych. Aktualnie na budowie 
wykonywane są prace elewacyjne i  dociepleniowe 
nowych komór fermentacyjnych (ZKF). Równolegle 
trwa przepompowywanie osadu z  istniejących sta-
rych komór fermentacyjnych do nowej komory ZKF 
ob. 204/3. W dniu 15.12.2022 r. zostały pomyślnie za-
kończone próby szczelności (wodna i gazowa) drugie-
go z trzech zbiorników ZKF tj. obiektu 204/1. Konty-
nuowane są prace na ostatnim zbiorniku tj. ob. 204/2 
przygotowujące zbiornik do próby końcowej tj. próby 
szczelności. Na budowie wykonawca równolegle pro-

wadzi prace rozbiórkowe obiek-
tów przewidzianych do likwidacji. 
Trwają prace rozbiórkowe funda-
mentów ob. 209/A, B, C po strych 
zbiornikach buforowych osadu 
przefermentowanego. Ponadto, 
w  ramach projektu zakończono 
realizację kontraktu pn.: ”Wyko-
rzystanie źródeł odnawialnych 
do produkcji energii elektrycz-
nej”, który obejmował zaprojek-

towanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na 
terenie oczyszczalni Dębogórze. Wartość zadania to 
2,3 mln zł. Moc całkowita wybudowanej elektrowni 
fotowoltaicznej wynosi 420 kWp. Zrealizowano rów-
nież zadanie pn.: „Nasadzenie drzew i  krzewów na 
terenie oczyszczalni ścieków Dębogórze w  gminie 
Kosakowo” o wartości brutto 1,2 mln zł. Celem różno-
rodnych nasadzeń jest ograniczenie oddziaływania 
uciążliwych zapachów wytwarzanych na oczyszczalni 
ścieków na środowisko.

Głównego Urzędu Statystycznego pod względem 
wzrostu liczby mieszkańców znajduje się w skali kra-
ju na drugim miejscu i  jest obecnie zamieszkiwana 
przez ponad 20 tys. osób. Wymaga to szerszego za-
pewnienia opieki medycznej dla mieszkańców gmi-
ny, na terenie której funkcjonuje tylko jedna placówka 
medyczna świadcząca usługi w ramach Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 
Dynamiczny rozwój gminy Ko-

sakowo niewątpliwie rodzi potrzeby 
w  wielu aspektach, także w  aspek-
cie zdrowia mieszkańców. W  tym 
kontekście niezmiernie cieszy mnie 
podpisanie listu intencyjnego z Medi-
corum Centrum Zdrowia, który miej-
my nadzieję w  najbliższym czasie 
uruchomi drugą na terenie gminy 

Modernizacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”

Nowy podmiot leczniczy dla mieszkańców gminy coraz bliżej
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placówkę z podstawową opieką zdrowotną, dzięki cze-
mu znacząco poprawią się możliwości związane z do-
stępem do lekarzy dla wszystkich mieszkańców gminy 
Kosakowo – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Medicorum Centrum Zdrowia to zaufany part-
ner w dziedzinie medycyny. Od ponad 5 lat oferuje 

na terenie gminy specjalistyczną opiekę medyczną 
działającą w ramach ponad 30 poradni specjalistycz-
nych, szkoły rodzenia, punktu pobrań materiału do 
badań laboratoryjnych. Stanowi zespół interdyscypli-
narnej grupy specjalistów pracujących w szpitalach 
i klinikach.

Podczas ferii w  budynku Szkoły Podstawowej 
w  Dębogórzu przeprowadzone zostały prace re-
montowe. Był to drugi etap inwestycji. W zakończo-
nym w  listopadzie pierwszym etapie został kom-
pleksowo wyremontowany dach oraz wymienione 
rynny. To również kolejna inwestycja w gminie Ko-
sakowo w  budynki oświatowe. Po remoncie po-
mieszczeń w szkole w Mostach wiosną 2022 r. przy-
szedł czas na szkołę w Dębogórzu. 

Podczas tego etapu zostały na-
prawione ubytki w  ścianach, wy-
remontowane ich spękania, ściany 
zostały wyszpachlowane i  pomalo-
wane łącznie z sufitami. Dzieci mo-
gły wrócić do odświeżonego budyn-
ku po feriach zimowych, prace były 
wykonywane przez kilkunastu pra-

cowników firmy budowlanej przez 7 dni w tygodniu.
Budynek szkoły został oddany do użytku na po-

czątku XX wieku, a w 1999 r. jego nowa część. Przez 
wszystkie lata hol oraz korytarze przechodziły wy-
łącznie niewielkie remonty w  postaci malowania 
lamperii czy też likwidacji zacieków i pęknięć ścian. 
Teraz po raz pierwszy „otrzymały” nowy wygląd po-
przez szeroki zakres prac remontowych – komen-

towała dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w  Dębogórzu 
Halina Foltynowicz.

Koszt wykonywanych w  trakcie 
dwutygodniowej przerwy szkol-
nej prac wyniósł ponad 100 000 zł. 
Pierwszy etap inwestycji wykonany 
jesienią ubiegłego roku pochłonął 
z kolei 340 tys. zł.

II etap remontu szkoły w Dębogórzu

W  marcu 2022 r. wójt gminy Kosakowo Marcin 
Majek podpisał umowę na opracowanie studium 
transportowego dla gminy Kosakowo wraz z propo-
zycjami rozwiązań usprawniających funkcjonowa-
nie sieci transportowej. Prace nad studium zosta-
ły zakończone w grudniu 2022 r. Podczas LXXXVIII 
Zwyczajnej Sesji Rady w dniu 12 stycznia br. Rada 
Gminy Kosakowo pozytywnie zaopiniowała opraco-
wywany dokument.

W systemie transportowym gmi-
ny Kosakowo wiodącą rolę odgrywa 
transport samochodowy, a  w  prze-
wozach pasażerskich transport 
zbiorowy – autobusowy. Zakładany 
wzrost liczby mieszkańców spowo-
duje zwiększenie zapotrzebowania 
na sprawny przewóz osób zarówno 
na obszarze gminy, jak i  drogach 
powiązanych z gminami sąsiednimi. 
Przewidywany rozwój zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru gminy charakteryzu-
je się dalszym dużym wzrostem liczby mieszkańców. 
Liczba podróży na terenie gminy Kosakowo może 
wzrosnąć od 60 do 120%. Zaspokojenie potrzeb osób 
poruszających się po obszarze gminy będzie wyma-
gało wysokiej jakości zorganizowanej i ukształtowanej 
przestrzeni oraz odpowiednio ukształtowanego syste-

mu transportu zapewniającego sprawne i  bezpiecz-
ne przemieszczanie się mieszkańców i  osób przy-
jezdnych. Zgodnie z  wynikami przeprowadzonych 
na potrzeby studium transportowego analiz i badań 
planowana Droga Czerwona w  Gdyni oraz trasa Via 
Maris (dawniej OPAT) będą kluczowymi w powiązaniu 
układu dróg na terenie gminy Kosakowo z podstawo-
wą siecią metropolitalną i  krajową, pozwalając tym 

samym na bezkolizyjny dostęp do 
zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. 
Studium wskazuje, aby przed uru-
chomieniem Drogi Czerwonej i Tra-
sy Via Maris gmina Kosakowo etapo-
wo realizowała połączenia drogowe 
z tym kluczowymi dwiema drogami. 
Obecnie gmina Kosakowo nie ma 
bezpośredniego połączenia z siecią 
dróg krajowych. W  najbliższej per-
spektywie czasowej nie przewiduje 
się realizacji tych tras, a główną ba-

rierą w połączeniu układu drogowego gminy Kosako-
wo z  układem zewnętrznym jest ograniczona prze-
pustowość ul. Płk. Dąbka. Priorytetowa zatem na ten 
moment jest koordynacja prac nad poprawą prze-
pustowości ciągu ulic: Derdowskiego – Płk. Dąbka – 
Kwiatkowskiego wraz z rozbudową ul. Derdowskiego 
do dwóch jezdni w jednym kierunku.

Studium transportowe gminy Kosakowo
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Uroczystej inauguracji jubileuszu 
50-lecia gminy Kosakowo towarzyszy-
ło wydanie kolejnej pozycji książkowej 
autorstwa mieszkańca naszej gminy 
Zygmunta Miszewskiego „Zarys Dzie-
jów Ziemi Kosakowskiej – cz. III z kart 
historii administracji terenowej”. Do-
tyczy ona problematyki samorządno-
ści terenowej na obszarze, na którym 
gmina Kosakowo się narodziła. Książka 
dostępna do wypożyczenia w Bibliote-
ce Publicznej Gminy Kosakowo.

Zawarte w  niej części obejmują za-
równo dzieje osadnictwa na ziemi Kępy 
Oksywskiej, jak i  zarządzania od śre-
dniowiecza do połowy XX wieku oraz kształtowanie 
się gminy Kosakowo po 1945 r. do współczesnych or-
ganów samorządu terytorialnego oraz sołectw. Autor 
Zygmunt Miszewski, mieszkaniec gminy przez wiele 

lat zbierał i  opracowywał materiały do 
publikacji, opierając się na zgromadzo-
nych faktach oraz przekazie ustnym 
osób pamiętających opisywane koleje. 
Perspektywa mieszkańca w  opisie fak-
tów i wydarzeń tego okresu nadaje pu-
blikacji wyjątkowego charakteru. Przy-
pomnijmy, że to trzecia wydana pozycja 
w  ramach opisu kosakowskiej historii 
autorstwa Zygmunta Miszewskiego. 
W 2014 roku został wydany „Zarys Dzie-
jów Ziemi Kosakowskiej cz. I Od neolitu 
do wybuchu wojny”, a w 2017 roku „cz. II: 
Od wybuchu wojny po rok 1972”. Szcze-
gólne wyrazy uznania dla autora za rze-

czowe i wartościowe treści skrupulatnie zebrane oraz 
spisane na 160 stronach, a także za ogrom pracy i ser-
ca włożonych w przygotowanie wydanej przez Urząd 
Gminy Kosakowo publikacji.

„Zarys dziejów ziemi kosakowskiej” – część trzecia wydana

Zygmunt MiszewskiISBN 978-83-932616-3-5

cz. III: Z kart historii administracji terenowej
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Po ubiegłorocznym remoncie dachu wykonany 
został pełny remont wnętrza szkoły, która czekała na 
niego od dłuższego czasu. Był on wręcz niezbędny 

do tego, aby dzieci mogły uczyć się w komfortowych 
warunkach – mówił zastępca wójta gminy Kosakowo 
Marcin Kopitzki.

Jedno z  najbardziej wyczekiwanych wydarzeń 
muzycznych – Open’er Festival, artyści zarówno 
z Polski jak i z zagranicy, wspaniała atmosfera, nie-
zapomniane chwile i mnóstwo wrażeń już w czerw-
cu 2023 r. na kosakowskim lotnisku.

Dzięki temu, że co roku organi-
zatorzy zapraszają artystów na naj-
wyższym światowym poziomie wy-
konujących muzykę z  pogranicza 
najróżniejszych gatunków, wydarze-
nie od lat cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem, przyciągając tłu-
my ludzi z całego świata do naszego 
regionu.

Gmina Kosakowo podpisała w  listopadzie 2022  r. 
list intencyjny na rzecz współpracy przy organizacji 

Rok 2022 w gminie Kosakowo był 
bardzo obfity pod względem liczby 
nauczycieli, którzy uzyskali stopień 
awansu zawodowego. Łącznie prze-
prowadzono 17 egzaminów.

W  wyniku przeprowadzonego 
postępowania egzaminacyjnego 
w dniu 9 grudnia 2022 r. dwóch na-
uczycieli ze Szkoły Podstawowej 

festiwalu w dniach 28 czerwca – 1 lipca 2023 r. z spół-
ką Alter Art Festival. Open’er Festival na terenie Gdyni 
oraz gminy Kosakowo odbywa się od 2003 roku. Jego 
pierwsza edycja trwająca jeden dzień miała miej-

sce w  Warszawie na torze Stegny, 
z kolei w latach 2003 – 2005 odbyła 
się na gdyńskim skwerze Kościusz-
ki. Z  roku na rok festiwal cieszył się 
coraz większym zainteresowaniem 
i  został wydłużony do dwóch dni, 
a skwer Kościuszki stawał się za mały 
dla rosnącej rzeszy fanów. W związ-
ku z  tym Open’er Festival został 
przeniesiony na lotnisko Babie Doły 

– Kosakowo (obecnie Lotnisko Kosakowo), a festiwal 
został wydłużony do czterech dni.

w Pogórzu oraz jeden ze Szkoły Pod-
stawowej w  Mostach zdali egzamin 
przed komisją egzaminacyjną i  uzy-
skali stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego. 22 grud-
nia 2022 r. w Urzędzie Gminy Kosako-
wo odbyło się uroczyste ślubowanie 
nauczycieli, którzy uzyskali stopień 
awansu zawodowego.

Open’er Festival 2023 – gmina podpisała list intencyjny z organizatorem

Kolejne awanse zawodowe nauczycieli w gminie Kosakowo
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w  Gdańsku ogłosił, że od dnia 3 
stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

Zmiany w  programie dotyczą wyższych progów 
dochodowych, wyższych kwot dofinansowań, a  także 
wprowadza dodatkowe finansowania w  przypadku 
przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji 
(aby ją otrzymać wymagany jest audyt energetyczny). 
Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe 
dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydu-
ją się na przeprowadzenie kompleksowej termomo-
dernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej 
kwoty dotacji do przedsięwzięcia z  kompleksową 
termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, 
możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących 
warunków:

– został przeprowadzony audyt energetyczny budyn-
ku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnio-
skiem o płatność dokument podsumowujący;

– osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik komplek-
sowej termomodernizacji;

– zrealizowany został w  całości wariant z  audytu 
energetycznego gwarantujący osiągnięcie co naj-
mniej jednego ze wskaźników, nie później, niż do 
dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 
Wnioski o  dofinansowanie w  formie dotacji lub 

dotacji z  prefinansowaniem można składać wyłącz-
nie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.
gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-po-
wietrze lub przez system generator wniosków o do-
finansowanie pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.
pl. Więcej informacji na www.gminakosakowo.pl/czy-
ste-powietrze/

Zmiany w programu „Czyste Powietrze”

W  budynku Urzędu Skarbowego w  Pucku za-
kończył się trwający blisko 2 lata remont.

Zmianie uległa elewacja budyn-
ku, wyremontowano pokoje biu-
rowe oraz przede wszystkim salę 
obsługi klienta, która została zinfor-
matyzowana (kolejkomat) i  umiej-
scowiona na parterze w najbliższej 
odległości od wejścia. Ponadto 
zrealizowano inwestycję przebu-

Komunikacja miejska w Kosakowie zaczęła funk-
cjonować z  dniem 1 czerwca 1971 r. Uruchomione 
zostały wówczas dwie linie autobusowe nr 145 i 146. 
Pierwszej z nich wyznaczono trasę z Pl. Kaszubskie-
go w Gdyni do Kazimierza, drugiej do Rewy.

W 1984 r. została uruchomiona pierwsza linia noc-
na do Kosakowa pod numerem 
438. Trasa linii prowadziła z  Gdy-
ni Wielkiego Kacka i  śródmieścia 
Gdyni przez Pogórze Dolne, Pogó-
rza Górne, Kosakowo, Pierwoszyno 
i Mosty do Rewy.

W 1988 r. obsługą komunikacyj-
ną objęte zostały Mechelinki. Do 
wybudowanej w  tej miejscowości 
pętli skierowana została linia 165. 
Wraz z  upływem lat zwiększała się 
zarówno liczba linii autobusowych jak i  obszar, na 
którym kursowały. Podstawową linią komunikacji 
miejskiej w Kosakowie była przez cały czas linia 146, 

dowy parkingu przy urzędzie. Chcąc załatwić sprawę 
w Urzędzie Skarbowym w Pucku, należy umówić wi-

zytę w jeden z wymienionych poni-
żej sposobów:
– elektronicznie: na stronie www.
wizyta.podatki.gov.pl
– telefonicznie: pod numerem 
telefonu 58 774-24-00
– osobiście: punkt umawiania 
wizyt w urzędzie.

na której utrzymywano w  zasadzie stałe standardy 
częstotliwości. Odczuwalny wzrost kursów linii 146 
nastąpił w  2017 r. W  50-letnim okresie funkcjono-
wania komunikacji miejskiej w  Kosakowie zadania 
przewozowe wykonywali różni przewoźnicy. W  la-
tach 70. i prawie do końca lat 80. jedynym przewoź-

nikiem było Wojewódzkie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne. Po 
jego likwidacji zastąpiło go Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
przekształcone w  Miejski Zakład 
Komunikacyjny. W 1992 r. organiza-
torem usług komunikacji miejskiej 
w Kosakowie stał się Zarząd Komu-
nikacji Miejskiej w  Gdyni, który za-
czął zatrudniać do obsługi gminy 
nowych operatorów, w tym prywat-

nych. W  obsłudze komunikacyjnej Kosakowa wyko-
rzystywane były autobusy różnych marek i  typów. 
W 1971 r. zainaugurowały ją Jelcze MEX i Jelcze CAR.

Zakończenie remontu Urzędu Skarbowego w Pucku

Historia komunikacji miejskiej w Kosakowie
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Informujemy, że do końca roku szkolnego 
2022/2023 zadania w zakresie udzielania i organiza-
cji świadczeń opieki stomatologicznej dla uczniów 
szkół podstawowych w  gminie Kosakowo będą 
świadczyły dwie firmy stomatologiczne:
1. Profilaktyka Stomatologiczna Pomorze Sp. 

z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 10 – 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Mostach i Dębo-
górzu.

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ŚRÓD-
MIEŚCIE„ z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wi-
gury 14 – uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogó-
rzu i Kosakowie.
„NZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” zrezygnował ze świad-

Docierają do nas informacje o  fir-
mach zewnętrznych, które powołu-
jąc się na współpracę z  WFOŚiGW 
w  Gdańsku, NFOŚiGW czy z  gminami 
pobierają opłaty za pomoc w otrzyma-
niu dofinansowania oraz sporządzanie 
wniosków o dofinansowanie w ramach 
programu „Czyste Powietrze”. Informu-
jemy, że nie są to działania inicjowane 
przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku, ani za ich 
zgodą i konsultacją.

NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku w trosce o rów-
ne traktowanie zarówno wnioskodawców, jak i pod-
mioty realizujące inwestycje, pozostawiają pełną 

Z  przyczyn od gminy Kosakowo niezależnych, 
w  związku z  podjętą uchwałą przez Zgromadzenie 
Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 
Polskiej do dnia 28 lutego 2023 r. adresy poczty elek-
tronicznej w domenie zgwrp.org.pl zostaną wygaszo-

czenia ww. zadań, gmina podpisała porozumienie 
w zakresie udzielania i organizacji świadczeń opieki 
stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych 
z  firmą „Profilaktyka Stomatologiczna Pomorze” – 
rozszerzając zakres działania o opiekę nad uczniami 
Szkoły Podstawowej w Pogórzu i Kosakowie. Gabinet 
stomatologiczny znajduje się w  Szkole Podstawowej 
w Mostach. Jest wyposażony w dwa nowoczesne fo-
tele stomatologiczne, aparat rentgenowski oraz po-
zostały sprzęt niezbędny do pracy. Uczniowie szkół za 
zgodą rodziców mogą korzystać z usług stomatolo-
ga w godzinach: poniedziałek – 8.00-13.00, wtorek – 
8.00-13.00, środa – 15.00-20.00, czwartek – nieczynne, 
piątek 15.00-20.00 lub telefonicznie (58) 585-83-78.

swobodę w zakresie wyboru technologii 
i  wykonawców. Wybrane rozwiązania 
muszą tylko spełniać warunki określone 
w regulaminie programu „Czyste Powie-
trze”. Wnioskodawcy WFOŚiGW w Gdań-
sku mają dostęp do bezpłatnej informa-
cji i edukacji w zakresie programu, jego 
warunków oraz możliwości uzyskania 
dofinansowania. Prosimy o  dużą czuj-

ność w  kontaktach z  firmami zewnętrznymi powo-
łującymi się na „Czyste Powietrze”, nie udostępnianie 
im żadnych danych osobowych potencjalnych bene-
ficjentów oraz weryfikowanie czy są to pracownicy 
NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku.

Usługi stomatologiczne dla uczniów

Czyste powietrze – komunikat

ne. Skutkować to będzie niemożliwością przekiero-
wania poczty z tej domeny na inne adresy e-mailowe.

Prosimy, aby korespondencję e-mailową kierować 
bezpośrednio do odpowiednio dedykowanych dzia-
łów merytorycznych.

Informacja o wygaszeniu domeny

Informujemy, że od 31 stycznia br. na stronach 
internetowych szkół gminy Kosakowo, będzie do-
stępny harmonogram rekrutacji do przedszkoli 
oraz oddziałów obowiązkowego rocznego przygo-
towania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.
Rekrutację do przedszkoli prowadzić będą:
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Celem realizacji obowiązkowego rocznego przy-
gotowania przedszkolnego 6-letnie dzieci rekruto-
wać będzie Szkoła Podstawowa w  Kosakowie i  Po-
górzu.

W  bieżącym 2023 roku zostanie wprowadzony 
nabór elektroniczny, zachęcamy do śledzenia stron 
internetowych szkół, na których zamieszczane będą 
informacje szczegółowe o naborach.
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach: 
 www.spmosty.szkolnastrona.pl
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu: 
 www.spdebogorze.edupage.org
– Szkoła Podstawowa w Pogórzu: 
 www.sp-pogorze.pl
– Referat ds. Oświaty Urzędu Gminy Kosakowo:
 www.bip.kosakowo.pl

Harmonogram rekrutacji do gminnych przedszkoli
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Wójt gminy Kosakowo zlecił zewnętrznej firmie 
przeprowadzenie kompleksowych badań grun-
tu wzdłuż kanału zrzutowego odprowadzającego 
ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze 
celem oceny stanu zanieczyszczenia środowiska 
gruntowego wzdłuż kanału. Przeprowadzona ana-
liza wykazała, że przebadane grunty nie wykazują 
żadnych przekroczeń dopuszczalnych zawartości 
substancji powodujących ryzyko szczególnie istot-
nych dla ochrony powierzchni ziemi.

W  celu dokonania wnikliwej oceny stanu środo-
wiska gruntowego wyznaczono 
wzdłuż kanału 4 punkty znajdują-
ce się w Mostach, Kazimierzu i Me-
chelinkach. Specjalistyczna firma 
z Poznania dokonała w nich poboru 
próbek gruntów z otworów badaw-
czych z 3 przedziałów głębokościo-
wych (0,25 – 1,0 m p.p.t., 1,0 – 3,0 m 
p.p.t. oraz 3,0 – 5,0 m p.p.t). Do pobie-
rania próbek gruntów z głębokości 
przekraczającej 0,25 m p.p.t. wykorzystano wiertnicę 
mechaniczną. Kolejny etap stanowiło przeprowadze-
nie analiz laboratoryjnych gruntów pod względem 
występowania zanieczyszczeń. Prace zostały zakoń-
czone sporządzeniem wyczerpującego raportu.

Pobór próbek gleby z  wykonanych w  tym celu 
odwiertów został wykonany przez przeszkolonych 
próbkobiorców (zgodnie z  metodyką PN-ISO 10381-
4:2007 (A)). Pobór objęty był akredytacją. Próbkobior-
cy pobierający próbki metodą akredytowaną zgodnie 

Od wtorku, 24 stycznia br. rozpoczęły się pra-
cę przygotowawcze do robót refulacyjnych na pla-
ży w  Mechelinkach na odcinku na prawo od mola 
w odległości 1 km. Refulacja to proces, który polega 
na przetransportowaniu z pogłębiarki rurami piasku 
z dna morza na plażę w celu poszerzenia i wzmoc-
nienia brzegu. W  kolejnych etapach Urząd Morski 
w Gdyni rozpocznie prace również na plaży w Rewie.

Prace przygotowawcze potrwają około tygodnia. 
Następnie rozpoczną się roboty refulacyjne, które 
będą polegały na pogłębieniu toru podejściowego 
do portu przy użyciu pogłębiarki i wyrzuceniu piasku 
na brzeg. Pogłębiarka będzie od-
dalona ok. 1200 m od brzegu, na 
którym sprzęt lądowy będzie ukła-
dał wyrzucony piasek. Przewiduję, 
że do końca lutego br. prace w Me-
chelinkach powinny się zakończyć 
– mówi kierownik budowy, Bartło-
miej Jedeszko.  

z polską normą kierują się indywidualną i subiektyw-
ną oceną zastanego w  terenie stanu faktycznego 
oraz zagospodarowania terenu. Badania parametrów 
wskaźnikowych wykonano w laboratoriach SGS Pol-
ska Sp. z o.o. (certyfikat akredytacji PCA AB 313) posia-
dających kompetencje do przeprowadzania badań 
zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Uzyskane wyniki analiz laboratoryjnych gruntów 
odniesiono do wartości dopuszczalnych określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 wrze-
śnia 2016 r. w  sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni zie-
mi. W  oparciu o  nie stwierdzono, 
iż przebadane grunty nie wykazują 
przekroczeń dopuszczalnych za-
wartości substancji powodujących 
ryzyko szczególnie istotnych dla 
ochrony powierzchni ziemi okre-
ślonych w ww. rozporządzeniu Mi-
nistra Środowiska.

To ważna i  uspokajająca infor-
macja dla wszystkich mieszkańców gminy Kosako-
wo. Pozytywne wyniki przeprowadzonych badań 
wskazują bowiem na poprawne działanie, a  przede 
wszystkim bezpieczeństwo kanału, którym odpływają 
z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze oczysz-
czone ścieki. Temat ma bowiem olbrzymie znaczenie 
w kontekście ochrony środowiska naturalnego na te-
renie naszej gminy. O przeprowadzenie badań wnio-
skowali zarówno mieszkańcy podczas spotkań sołec-
kich oraz radni podczas sesji.

W ramach prac, prowadzonych przez Urząd Mor-
ski w Gdyni na torze wodnym do Portu Gdynia, roz-
poczęła się odbudowa plaż w rejonie Gdyni i gminy 
Kosakowo. W  pierwszej kolejności wzmocnione zo-
staną odcinki brzegu w  Babich Dołach i  Mechelin-
kach, a następnie w Rewie. 

Łączna kubatura robót czerpalnych w  ramach 
modernizacji toru wodnego do gdyńskiego portu 
wynosi 3,5 mln m3, z czego ok. 650 tys. zostanie wbu-
dowane w  brzeg morski w  celu jego wzmocnienia 
przed erozją. Odcinek linii brzegowej o długości oko-
ło sześciu kilometrów, wskazany w ramach tego pro-

jektu, zostanie poddany refulacji 
po raz pierwszy w historii. Wymaga 
on ochrony z uwagi na silną erozję, 
a  w  przypadku Rewy, również za-
grożenie powodziowe – powiedział 
Robert Mokrzycki, Główny Inspek-
tor Ochrony Wybrzeża w  Urzędzie 
Morskim w Gdyni.

Pozytywne wyniki badań gruntów wzdłuż kanału zrzutowego ścieków

Rozpoczęcie robót refulacyjnych na plaży w Mechelinkach
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Informujemy, że do 28 lutego 2023 roku właściciele 
nieruchomości mogą przekazywać choinki przedsię-
biorstwu wywozowemu poza systemem workowym 

zgodnie z  terminami odbioru odpadów segregowa-
nych (plastik, makulatura, szkło, BIO zielone). Drze-
wek nie trzeba ciąć na mniejsze elementy.

Wywóz choinek

W piątek 6 stycznia br. w Chëczy 
Nordowych Kaszëbów odbyło się spo-
tkanie noworoczne dla członków oraz 
przyjaciół kosakowskiego oddziału 
zrzeszenia. Spotkanie rozpoczęło się 
od przyjęcia kolędników, którzy zawi-
tali z noworocznymi życzeniami. Ko-

lędnikami byli uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej w Mostach. W jedną z postaci wcieliła się 
nawet prezes ZKP/ o.Kosakowo. Kolejnym punktem 
spotkania był koncert Zespołu Ko-
sakowianie, który zaśpiewał kolę-
dy własnego autorstwa. Po części 
artystycznej wikariusz z parafii św. 
Antoniego Padewskiego w Kosako-
wie - ks. Patryk Turek poprowadził 
wspólną modlitwę. Nie zabrakło 
wspólnego śpiewania kolęd, skła-
dania życzeń i miłych rozmów przy 
kawie.

W trakcie spotkania rozstrzygnięto konkurs na na-
zwę odrestaurowanego przedmiotu podarowanego 
przez Państwa Dziemińskich z Rewy. Członek zrzesze-
nia, Franciszek Kaczmarczyk, poświęcił dużo pracy i 
czasu, żeby go odnowić. “Wasąg”, bo tak określamy to 
urządzenie jest eksponatem, który można obejrzeć na 
terenie Chëczy. Dobrą nazwę i opis przedmiotu podał 
pan Jerzy Koszałka, któremu wręczono nagrodę. 

W niedzielę 15 stycznia br. Zespół Kosakowia-
nie zapewnił oprawę muzyczną mszy świętych w 

dwóch parafiach: św. Antoniego 
Padewskiego w Kosakowie oraz 
pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Pierwoszynie. Członkowie 
zespołu czytali Słowo Boże w języ-
ku kaszubskim i śpiewali kolędy. 
Kosakowski Zespół Kosakowianie 
wystąpi również w trakcie 31. Finału 
WOŚP w Galerii Szperk. Serdecznie 
zapraszamy.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo
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Serdecznie zapraszamy na spek-
takl Teatru 4 Miasto, który odbędzie 
się 11.02.2023 r. na deskach KCK (Pier-
woszyno, ul. Kaszubska 11) o  godzinie 
19.00.

„Kłopoty małżeńskie” – to KOMEDIA 
napisana na dwójkę aktorów. Kinga 
i  Robert to typowe małżeństwo z  kil-

kosakowskie
centrum 
kultury

kunastoletnim stażem. Doświadczeni 
zawodnicy w  małżeńskim sparingu. 
Mistrzowie w swoich dziedzinach. Kłót-
nia, awantura, burda, czasem domowy 
cyrk, to ich chleb powszedni. Autorzy, 
nie stroniąc od żartu i dystansu poka-
zują nam odwieczną damsko-męską 
walkę o dominację, o równouprawnie-
nie, o to kto więcej w związek inwestu-
je, kto dla niego więcej poświęcił, czyje 
oczekiwania ważniejsze, czyje zaspo-
kojone, a czyje zawiedzione. 

Bilety dostępne na stronie https://
kck.interticket.pl/

W dniach 16-18 grudnia 2022 r. pod patronatem 
honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego 
odbył się XVII Festiwal Kolęd Kaszubskich i  Pieśni 
Adwentowej organizowany przez Stowarzyszenie 
Kaszubski Regionalny Chór Morzanie. 

Przełom roku to w  wielu instytucjach 
i organizacjach czas podsumowań, spra-
wozdań oraz przemyśleń roku. 

Do najważniejszych zrealizowanych 
projektów Stowarzyszenia Dziedzictwo 
Kulturowe Szlakiem Północy w 2022 r. 
zaliczyć można:
– festyn Mechelińskie Flądrowanie w Me-

chelinkach,
– projekty związane z  wpisem tradycji kaszub-

skich na listę niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego UNESCO (Sobótka z Jastarni oraz Pomeran-
ki Kaszubskie) – realizacja od kwietnia do grudnia 
2022 r.,

– realizacja dwóch filmów, będących integralną czę-
ścią wniosku o wpis Pomeranek Kaszubskich i So-
bótki z Jastarni na KLNDK,

– opracowanie kolejnych wniosków o wpis dziedzic-

Pierwszego dnia festiwalu koncert odbył się w Puc-
kiej Farze, drugiego w  Sanktuarium w  Gdańsku Ma-
temblewie, a trzeciego w Kosakowskim Centrum Kul-
tury w Pierwoszynie. W tym ostatnim miejscu odbyły 
się również przesłuchania konkursowe, po których na-
stąpił koncert galowy w kościele parafialnym w Pier-
woszynie. Jury w składzie prof. Anna Fiebig, Weronika 
Korthals- Tartas oraz dr Karol Kisiel przyznało: 
– Grand Prix oraz Srebrne Pasmo dla Chóru Kame-

ralnego z Redy (dyr. Piotr Klemenski)
– Wyróżnienie za najlepiej wykonaną kolędę w języ-

ku kaszubskim oraz Srebrne Pasmo dla Chóru św. 
Cecylii z Pucka (dyr. Maja Muza-Kwarta)

– Wyróżnienie za najlepiej wykonaną pieśń adwen-
tową oraz Srebrne Pasmo dla Zespołu Nadolanie 
z Nadola (dyr. Ilona Kowalczyk).
Na koniec połączone chóry wykonały tradycyjną 

kolędę „Cicha Noc” w języku kaszubskim i polskim.

twa kulinarnego Nordy na listę produktów 
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi dla województwa pomorskiego 
oraz wpis helskich anchovis na ww. listę,
– organizacja targowiska miejskiego we 
Władysławowie pod nazwą Kaszubski 

Zakątek (od maja do września 2022 r.) 
wraz z  realizacja dwóch grantów związa-

nych z  promocją dziedzictwa kulturowego 
Kaszub Północnych i  Władysławowa (warsztaty, 

scena muzyczna itd.).
Stowarzyszenie otrzymało nagrody tj. Bursztyno-

wy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego, kolej-
ną Perłę 2022 w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzic-
two – Smaki Regionów za najlepszy polski produkt 
regionalny, nominacje do nagrody Bursztynowego 
Mieczyka oraz Nagrodę Wójta Gminy Kosakowo za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

XVII Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej za nami

Podsumowanie 2022 roku
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W piątek 13 stycznia br. odbył się uroczysty wer-
nisaż. Na jego wyjątkowy charakter miało wpływ 
kilka faktów. Po pierwsze: wystawa, została zorganizo-
wana z  okazji 50. urodzin gminy Kosakowo (zgodnie 
z  uchwałą Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 4 grudnia 2022 r. rok 2023 
ogłoszono Rokiem Obchodów Ju-
bileuszu 50-lecia utworzenia gminy 
Kosakowo). Po drugie: był to pierw-
szy – a więc inauguracyjny – z dwu-
nastu zaplanowanych na ten rok 
wernisaż. Po trzecie: biblioteka mia-
ła przyjemność gościć tego dnia aż 
ośmiu artystów – mieszkańców na-
szej gminy, związanych z kosakow-
ską Książnicą. Oto ich nazwiska: Joanna Domańska, 
Zdzisław Karbowiak, Klara Kerszka, Aleksandra Krause, 

Agnieszka Milżyńska-Kołaczek, Ewa Narloch-Kerszka, 
śp. Eugeniusz Stanek (reprezentowany przez żonę Bo-
gnę Baranowską-Stanek, córkę Agnieszkę Stanek-Pa-
cholczyk i wnuczkę Mariannę) oraz Marta Więcławska

-Wałęsa.
Goście zachwycali się feerią barw, 

różnorodną tematyką i  znakomi-
tą jakością przedstawionych dzieł. 
Wśród przemawiających znaleźli 
się: Anna Chojnowska – kierownik 
kancelarii wójta gminy Kosakowo 
(w  imieniu wójta Marcina Majek), 
Anna Padée – radna powiatu puc-
kiego oraz Andrzej Śliwiński – prze-
wodniczący Rady Gminy Kosakowo.

Wystawa będzie czynna do 11 lutego br. w godzi-
nach pracy instytucji.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

„Artystyczna kumulacja” w kosakowskiej Książnicy

W zeszłym roku z okazji Walentynek Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Kosakowo zorganizowała w gablotach 
wystawę pamiątkowych zdjęć ślubnych z rodzinnych 
albumów pracowników książnicy i ich bliskich. 

Cel był taki, żeby zachęcić mieszkańców gminy 
Kosakowo do podzielenia się swoimi fotograficznymi 
wspomnieniami z tego szczególnego dnia, w którym 
uczucie na zawsze połączyło ich serca. W  związku 
z tym już 13 lutego 2023 r. o godz. 17:00 zapraszamy 
na uroczyste otwarcie wystawy ślubnych fotografii pt. 
„Oddaję Ci moje serce...”. Ekspozycja będzie czynna 
do 9 marca br.

15 grudnia 2022 r. w  kosakowskiej bibliotece 
miało miejsce ogłoszenie wyników XIX Rodzinnego 
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.

W  konkursie wzięło udział 14 rodzin. Jury w skła-
dzie: Ewa Narloch-Kerszka – przewodnicząca (artysta 
plastyk, grafik), Aleksandra Krause (artysta malarz) 
oraz Renata Parzuchowska (rękodzieło) jak zawsze 
stanęło przed nie lada wyzwaniem. Komisja zdecy-
dowała się przyznać trzy miejsca na podium oraz 
trzy wyróżnienia. Oto wyniki: I miejsce – rodzina Ra-
dziszewskich, II miejsce – rodzina Wica, III miejsce – 
rodzina Kowalskich. Wyróżnienia: rodzina Płomień, 
rodzina Skruńdź i  rodzina Smoczyńskich. Nagroda 
Dyrektora Biblioteki trafiła zaś do rodziny Dzięgielew-
skich. Ponadto wszyscy otrzymali dyplomy oraz upo-
minki za trud pracy włożony w wykonanie szopek.

Znamy zwycięzców XIX Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Oddaję Ci serce moje... – wystawa ślubnych fotografii
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Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas niezwykły, 
budzący dobro i życzliwość. To czas, gdy obdarowuje-
my swoich bliskich i z radością otwieramy podarunki 
przeznaczone dla nas. Jednak nie wszyscy mają tyle 
szczęścia. Są wokół nas osoby, których nie stać na 
świąteczne potrawy, a co dopiero na podarunki. Dla-
tego też co roku organizowane są akcje charytatyw-
ne mające na celu pomoc najuboższym w tym szcze-
gólnym czasie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kosako-
wie należy do instytucji, które starają się wspierać 
mieszkańców gminy również w  okresie przedświą-

Punk Konsultacyjny to kompleksowa pomoc dla 
potrzebujących mieszkańców gminy Kosakowo. 
Wsparcia mogą tutaj szukać zarówno dzieci, rodziny 
osób uzależnionych, sami uzależnieni, osoby w trud-
nej sytuacji materialnej i życiowej, jak również ofiary 
przemocy. Punkt Pomocy Rodzinie mieści się w Kosa-
kowie w gabinecie przy ul. Żeromskiego 53 (budynek 
dawnej poczty).Wsparcie psychologiczne dla dzieci, 
młodzieży i  dorosłych, pomoc prawna oraz instytu-
cjonalna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego.

Osoby potrzebujące wsparcia 
psychologicznego – dorośli i  dzieci, 
czy pomocy prawnej mogą umó-
wić wizytę poprzez GOPS Kosakowo: 
telefonicznie pod numerem 58 620 
82 02 oraz 798 980 338 lub mailowo 
pod adresem profilaktyka.gops@ko-
sakowo.pl.

Dyżury Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 

tecznym. Zeszły rok jest kolejnym, w  którym udało 
nam się zorganizować akcję „Bo poMOC jest w nas” 
polegającą na przygotowaniu świątecznych paczek 
dla potrzebujących z terenu gminy Kosakowo. 

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu ludzi dobrej woli 
mieliśmy szansę na obdarowanie prezentami bożo-
narodzeniowymi nie tylko naszych bezpośrednich 
podopiecznych, ale i  te rodziny, o  których wiemy, 
że są w  trudnym położeniu. Przygotowane podczas 
przeprowadzonej zbiórki paczki były dla wielu osób 
powodem do radości i pokazały, że los osób potrze-
bujących wielu ludziom nie jest obojętny. 

W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kosakowie oraz wszystkich beneficjentów z całego 
serca pragniemy podziękować wszystkim osobom, 
które okazały wsparcie oraz wyróżnić tych, dzięki któ-
rym tegoroczna zbiórka była tak okazała i  sprawnie 
przeprowadzona.

Siłacze Pomorza, Anna Przysiecka oraz radni gmi-
ny Kosakowo: Andrzej Śliwiński, Katarzyna Milanow-
ska, Michał Przysiecki. Z  całego serca dziękujemy 
Państwu za otwartość, wrażliwość i gotowość niesie-
nia bezinteresownej pomocy.

Szczególne podziękowania z  przygotowanie pa-
czek i  pomoc w  rozwiezieniu podarunków pragnie-
my również przekazać firmie Biuro Ochrony Fortis 
Security s. c. 

w Kosakowie odbywają się w każdą ostatnią sobotę 
miesiąca w godz. 10:00-12:00.

Osoby, które mają problem, wątpliwości, czy nurtu-
ją je pytania związane z: uzależnieniem (alkohol, nar-
kotyki, uzależniania behawioralne, środki psychoak-
tywne); przemocą (zjawiskiem, procedurą niebieskiej 
karty); procedurą udzielania pomocy; jednostkami 
udzielającymi pomoc; możliwościami podjęcia tera-
pii – Komisja udzieli wsparcia.

Kontakt z  Komisją możliwy jest również drogą 
telefoniczną pod numerem tel. 501 607 061, bądź za 

pomocą poczty elektronicznej komi-
sja@kosakowo.pl.

Zespół Interdyscyplinarny udzie-
la wsparcia w  siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosa-
kowie przy ul. Fiołkowej 2b - osobiście 
w godzinach pracy GOPS Kosakowo, 
pod numerem tel. 58 620 82 02 oraz 
690 243 014 lub mailowo pod adre-
sem przemoc.gops@kosakowo.pl.

Kolejna edycja akcji „Bo poMOC jest w nas” zakończona sukcesem

Punkt Konsultacyjny – Punkt Pomocy Rodzinie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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Nowy Rok to nowe możliwości. Biorąc pod uwa-
gę rosnącą potrzebę wsparcia w  obszarze radzenia 
sobie z emocjami, postanowiliśmy zadbać o tę prze-
strzeń kontynuując bezpłatne spotkania profilaktyki 
zdrowa psychicznego.

Propozycja na ten rok to Poetycka Podróż do zrozu-
mienia siebie. Warsztaty edukacyjne mające na celu 
poszerzanie wiedzy z zakresu emocji oraz ich funkcji, jak 
również poznanie metod radzenia sobie w sytuacjach 
niekomfortowych. U  podstaw projektu stoi założenie, 
że każdy człowiek jest w stanie podejmować rozsądne 
i w zgodzie ze sobą decyzje, jeśli tylko posiada wystar-
czającą wiedzę o sobie i własnych dążeniach. Zaplano-
wany program ma charakter edukacyjno-rozwojowy. 
Zajęcia profilaktyczne mają na celu wspomaganie do-
rosłych w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Naby-
wanie umiejętności w  celu rozpoznania, regulowania 
i  nazywania swoich stanów emocjonalnych. Główną 
formą programu jest praca na zasobach – dostrzeganie 
przez uczestników własnych mocnych stron, odkrywa-
nie wartości oraz swoich postaw. Spotkania prowadzo-
ne w formie warsztatów opartych o literaturę z obszaru 
psychologii i  rozwoju osobistego. Podczas zajęć prze-
prowadzane będą ćwiczenia rozwijające oraz uświada-

Grudzień to chyba najbardziej radosny miesiąc 
w  roku – tętniący śmiechem i  pulsujący dziecięcą 
energią. Już od Mikołajek wszystkim udziela się świą-
teczna atmosfera. Gminny Ośrodek Pomocy społecz-
nej w Kosakowie ponownie postanowił zorganizować 

miające, poparte tematycznymi utworami literackimi. 
Spotkania oparte o  dzielenie się wiedzą, doświadcze-
niem oraz własnymi spostrzeżeniami. 

Emocje to duża część życia, towarzyszą nam na 
każdym kroku i odgrywają znaczącą rolę w naszych 
reakcjach. Warto zatem zadbać o rozwinięcie umie-
jętności zarządzania nimi.
Harmonogram zajęć:
Luty – Łagodnie odpuszczam kontrolę: 16.02 – Gniew, 
23.02 – Wyrzuty sumienia; Marzec – Otwarcie uczest-
niczę w życiu: 09.03 – Niepewność, 23.03 – Rozczaro-
wanie; Kwiecień – Odważnie buduję bliskość: 27.04 – 
Współczucie; Maj – Bezpiecznie przeżywam emocje: 
11.05 – Irytacja, 25.05 – Odwaga; Czerwiec – Swobod-
nie tworzę relacje: 29.06 – Zazdrość; Lipiec – Świado-
mie doświadczam bólu: 13.07 – Smutek, 27.07 – Po-
czucie winy; Sierpień – Uważnie żyję tu i teraz: 10.08 
– Wdzięczność, 24.08 – Spokój; Wrzesień – Naturalnie 
odkrywam zasoby: 14.09 – Żal, 28.09 – Ulga; Paździer-
nik – Umiejętnie reguluję siebie: 12.10 – Przytłoczenie, 
26.10 – Obojętność; Listopad – Zdecydowanie buduję 
wartość: 09.11 – Kreatywność, 23.11 – Szczęście; Gru-
dzień – Beztrosko poznaję radość: 14.12 – Zachwyt.

Zachęcamy do udział w zajęciach.

zabawę mikołajkową dla dzieci. Głównym celem pro-
wadzonego wydarzenia była integracja międzykul-
turowa dzieci i młodzieży przebywających na terenie 
gminy Kosakowo oraz wsparcie funkcjonowania ro-
dzin poprzez ukazanie nowych, kreatywnych sposo-

bów na wspólne spę-
dzanie czasu. 

W  sobotę 3 grudnia 
w  Kosakowskim Cen-
trum Kultury w  Pier-
woszynie odbyło się 
spotkanie pn. „Mikołaj-
kowy dziennik pozytyw-
nych emocji” dla dzieci 

Poetycka podróż do zrozumienia siebie – warsztaty edukacyjno-rozwojowe

Mikołajkowy dziennik pozytywnych emocji
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Już drugi rok z  rzędu seniorzy z  Klubu Seniora 
w Kosakowie zebrali się, aby przy świątecznym stole 
porozmawiać i wspólnie spędzić ten wyjątkowy czas. 
W spotkaniu uczestniczyli również m.in.: zastępca wój-
ta gminy Kosakowo – Marcin Kopitzki, który w imie-
niu Wójta złożył seniorom najserdeczniejsze życzenia 
świąteczno-noworoczne, Ksiądz Kanonik Jan Grzelak 
Proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego 
w Kosakowie, Przewodniczący Rady gminy Kosakowo 
– Andrzej Śliwiński oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek. 
Spotkania opłatkowe to piękna, 
polska tradycja. Po wspólnym za-
śpiewaniu kolęd i  złożeniu życzeń, 
wszystkich zebranych ogarnął 
prawdziwie świąteczny nastrój. Na 
wspólnej wigilii nie zabrakło także 
zwyczajowych przysmaków świą-
tecznej kuchni. Na stołach pojawiły 
się m.in. tradycyjnie przygotowane 

śledzie, zupa grzybowa, łazanki, czy kapusta z  gro-
chem. Seniorzy przybyłych gości nie wypuścili bez 
wspaniałych, ręcznie wykonanych upominków.

Członkowie Klubu Seniora tworzą na co dzień bar-
dzo zgraną grupę, która pięć raz w tygodniu spotyka 
się w siedzibie klubu, by rozmawiać, bawić się i spę-
dzać czas w gronie swoich kolegów i koleżanek. Klub 
Seniora w  gminie Kosakowo został otwarty w  paź-
dzierniku 2021 r. w  ramach projektu „Kompleksowy 
system wsparcia mieszkańców miast i gmin powia-
tu puckiego w wieku senioralnym i  ich opiekunów” 

finansowanego przez Unię Euro-
pejską z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego w  ramach Działania 
06.02 Usługi Społeczne, Poddzia-
łanie 06.02.02 Rozwój Usług Spo-
łecznych w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014 
– 2020.

Wigilia Klubu Seniora w Kosakowie

STRONA SENIORA

14 grudnia br. w restauracji Kaszubskiej w Kosa-
kowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń 
z okazji 50-lecia i 60-lecia zawarcia związku małżeń-
skiego tzw. Złotych i Diamentowych Godów, obcho-
dzonych przez pary małżeńskie z gminy Kosakowo.

Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie 
mogą być odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli 

co najmniej 50 lat w  jednym związku małżeńskim. 
Jest on nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Z rąk wójta gminy Kosakowo Marcina Majek me-
dal odebrały następujące pary:
50-lecie ślubu: 
Janina i Henryk Banaszak z Dębogórza, 
Grażyna i Marek Narzyńscy z Pierwoszyna, 
Teresa i Alwin Piepke z Rewy, 
Stefania i Franciszek Reiter z Pierwoszyna.
60-lecie ślubu: 
Anna i Stanisław Hennig z Rewy, 
Zofia i  Stanisław Toruńczak z  Dębogórza-Wybudo-
wania, 
Łucja i Stanisław Wachowiak z Mostów, 
Waltraud i Paweł Wujke z Kosakowa.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczone

w wieku 3-12 lat i ich rodzin. Z zaproszenia skorzystali 
młodzi mieszkańcy gminy Kosakowo z niecierpliwo-
ścią czekający na święta Bożego Narodzenia. Dzieci 
wraz z rodzicami miały okazję wziąć udział w różnych 
aktywnościach. Zabawie tej towarzyszył nastrój świą-
teczny, dobra oraz zdrowa rywalizacja. Nie zabrakło 
zdobienia pierniczków oraz malowania twarzy, przy 
których pomagali Seniorzy z  kosakowskiego Klubu 
Seniora. Mimo słodkości, wielu warsztatów, czy nawet 
mikołajkowej dyskoteki największą radość wywołała 
wizyta Św. Mikołaja – wielki przyjaciel dzieci, ich opie-

kun i dobrodziej wraz ze swoją pomocnicą – Elfką za-
witał do gminy Kosakowo również tego dnia. Wszyst-
kie dzieci witały go z ogromnym entuzjazmem. Było 
dużo radości i  uśmiechów. Przejęte i  uradowane 
buźki, zwłaszcza najmłodszych dzieci, potwierdziły, że 
wierzą w Mikołaja i niecierpliwie go oczekują. Spotka-
nie minęło bardzo szybko i było pełne wrażeń. Dzieci 
biorące udział w zabawie otrzymały drobne upomin-
ki, które sprawiły im wiele radości. Każdy tego dnia 
był uśmiechnięty i  miał dobry humor. Dzieci mogły 
doświadczyć magii zbliżających się świąt.
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5 stycznia br. Urząd Gminy 
Kosakowo odwiedził seniorski 
orszak Trzech Króli. Stworzyła 
go 20-osobowa grupa seniorów 
z kosakowskiego Klubu Seniora, 
która odśpiewała polską kolędę 
„Mędrcy Świata”.

W przybyłym do urzędu orsza-
ku uczestniczyła m.in. 91-letnia 

seniorka, która przebrała się za 
królową. W rolę królów wcieliło się 
dwóch seniorów, z  czego jeden 
został wystylizowany na mędrca 
o  śniadej karnacji. Zgodnie z  tra-
dycją kolędowania przybyli ko-
lędnicy przygotowali symbolicz-
ne dary: skrzynie ze złotem, mirrę 
i kadzidło. 

Seniorski orszak Trzech Króli

Dodatkowo pary zostały obdarowane dyplomami, 
koszami podarunkowymi wypełnionymi słodkościami, 
książką autorstwa Zygmunta Miszew-
skiego pt. „Zarys dziejów ziemi kosa-
kowskiej cz. III: Z kart historii admini-
stracji terenowej”, a wszystkie jubilatki 
otrzymały kwiaty.

Przypominamy, że Urząd Stanu 
Cywilnego organizuje nadanie me-
dalu za długoletnie pożycie małżeń-
skie oraz wizytę wójta gminy Kosa-
kowo u  jubilatów, którzy obchodzą 
co najmniej 90 urodziny. W związku z tym serdecz-
nie zapraszamy chętnych do dokonywania zgłoszeń. 
Wnioskować mogą jubilaci lub członkowie rodziny 
(dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów z wy-
przedzeniem. Medalem za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie mogą być odznaczeni małżonkowie, którzy 
przeżyli co najmniej 50 lat w  jednym związku mał-
żeńskim. Medal jest nadawany przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia mogą dokonać 
jubilaci lub członkowie rodziny (dzieci, wnuki, ro-

dzeństwo) za zgodą jubilatów, któ-
rzy w  roku 2023 będą obchodzili ju-
bileusz. W zgłoszeniu należy podać 
imiona i  nazwisko jubilatów, adres 
ich stałego zameldowania w  gmi-
nie Kosakowo, informację o  dacie 
i miejscu zawarcia małżeństwa oraz 
informację o adresie kontaktowym 
(formularz zgłoszenia dostępny jest 
na stronie BIP Kosakowo w  zakład-

ce USC). Do złożenia wniosków zapraszamy również 
jubilatów, którzy przeżyli 60 lub 65 lat w  jednym 
związku małżeńskim. Wniosek zgłoszenia jubileuszu 
należy złożyć w   Urzędzie Stanu Cywilnego w   Ko-
sakowie. W   celu zorganizowania uroczystości wrę-
czenia przyznanych odznaczeń prosimy o  zgłasza-
nie jubileuszy przez osoby zainteresowane do końca 
marca 2023 r.
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Korzystając z  gościnności Kosakowskiego Cen-
trum Kultury, przy akompaniamencie niezawodnego 
tercetu: Anna Bladowska, Jerzy Czuczman, Zdzisław 
Urla w obecności wielu znamienitych gości z wójtem 
gminy, zastępcą wójta, przewodniczącym Rady Gmi-
ny Kosakowo, dyrektor Biblioteki Publicznej, dyrek-
tor GOPS, komendantem Straży Gminnej Kosakowo, 

Ewą Narloch-Kerszką, daliśmy się oczarować przed-
świąteczną atmosferą. Za cały rok wrażeń, inspiracji, 
aktywności dziękujemy z całego serca wszystkim na-
szym seniorom związanym z kultową rewską siedzi-
bą oraz prężnie działającym Kosakowskim Klubem 
Seniora. Nowy Rok – nowe wyzwania.

Senioralny Wieczór Świąteczny

Z ŻYCIA SOŁECTW

Po dwóch latach izolacji i obostrzeń sanitarnych dzięki gościnności 
państwa Bożeny i  Jerzego Olszewskich odbyło się spotkanie integra-
cyjne mieszkańców Rewy pn. „Bal Seniora”. W spotkaniu wzięli udział 
zaproszeni goście wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastępca wójta 
Marcin Kopitzki, proboszcz ksiądz kanonik Rafał Dettlaff, radna Katarzy-
na Milanowska oraz członkowie rady sołeckiej. Jednym z punktów spo-
tkania było wręczenie corocznych wyróżnień „Przyjaciel Rewy”. W tym 
roku laureatami zostali: pani Małgorzata Kopitzka oraz państwo Marta 
i Robert Kierszka za bezinteresowną pomoc i pracę na rzecz sołectwa 
i mieszkańców Rewy, która wpływa na kreowanie pozytywnego wizerun-
ku miejscowości. W ciepłej i przyjaznej atmosferze, którą umilała muzyka 
i znakomite jedzenie mieszkańcy spędzili radosny wieczór. To spotkanie 
było symbolicz-
nym powrotem 
do normalności, 
do codziennego 
uśmiechu, wspól-
nych rozmów czy 
tradycyjnych uści-
sków dłoni.

W  niedzielę 11 grudnia 2022 r.. 
w świetlicy sołeckiej w Dębogórzu 
odbyło się spotkanie opłatkowe 
dla seniorów, w  którym uczestni-
czyli liczni zaproszeni goście w tym 
m.in. wójt gminy Kosakowo Mar-
cin Majek, zastępca wójta Marcin 
Kopitzki, wikariusz kosakowskiej 
parafii ks. Patryk Turek, sołtysi Dę-
bogórza oraz Kazimierza.

Rewa Dębogórze

Podczas zajęć z  języka kaszubskiego zrodził się 
pomysł, żeby kultywować tradycję i  wyjść z  orsza-
kiem do mieszkańców gminy i  naszych przyjaciół. 
Chcąc wyrazić swoją wdzięczność za utworzenie 
Klubu Seniora, udaliśmy się do Urzędu Gminy w Ko-
sakowie, aby złożyć noworoczne życzenia wójtowi 
oraz wszystkim pracownikom. W  drugiej kolejności 
odwiedziliśmy pracowników Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, z którymi również jesteśmy bardzo 
zaprzyjaźnieni, czujemy z ich strony troskę i dbałość 
o relacje. Na końcu udaliśmy się do Biblioteki Gmin-
nej w Kosakowie, gdzie zawsze jesteśmy miło i  ser-
decznie przyjęci. To właśnie tam odbywają się nasze 

cykliczne zajęcia. Panuje tam ciepła i  domowa at-
mosfera, uwielbiamy tam chodzić – powiedziała Mo-
nika Baćkowska-Barchan, animator społeczny w Klu-
bie Seniora w Kosakowie.

Zrealizowano w ramach projektu „Kompleksowy 
system wsparcia mieszkańców miast i gmin powia-
tu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” 
finansowanego przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 
06.02 Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Roz-
wój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.
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Pomimo kończącego się sezonu Yacht 
Club Rewa nie zwalnia tempa. Bezpłatne za-
jęcia żeglarskie są realizowane w soboty dla 
grupy młodszej (7-12 lat – trener Maciej An-
gielczyk) oraz w niedzielę dla grupy starszej 
(powyżej 13 r.ż. – trener Jędrzej Charłampo-
wicz). 

Nabór do grupy Optimist, Open oraz Katamaran 
w Mechelinkach.

Okres zimowy w  Mechelinkach to czas dbania 
o  formę zawodników, przygotowania sprzętu oraz 
najlepszy moment aby dołączyć do dzielnych że-
glarzy z Mechelinek. O formę zawodnicy dbają kilka 
razy w tygodniu na salach gimnastycznych, basenie, 
siłowni oraz w terenie. Sezon letni zaczyna się na po-

YCR organizuje dwa razy w  tygodniu za-
jęcia na sali gimnastycznej w  szkole w  Dę-
bogórzu oraz raz w  tygodniu zajęcia na 
pływalni. Zapisy i wszelkie informacje pod nu-
merami telefonów trenerów: Macieja Angiel-
czyka (607-769-976) i Jędrzeja Charłampowi-

cza (504-620-100). Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

czątku kwietnia, a luty i marzec mogą być doskonałą 
okazją aby do tego czasu wzmocnić mięśnie, nawią-
zać nowe przyjaźnie, poznać trenerów i zasady panu-
jące w klubie.

Zapraszamy dzieci i  młodzież od 6 roku życia na 
optymisty, starszych 12-18 lat do Open i  sekcji Kata-
maran. Więcej informacji 511-055-064 lub biuro@
portmechelinki.pl.

Yacht Club Rewa

Wypłyń na oceany z Mechelinek

SPORT

W dniach 14-15 stycznia br. rozpoczął się cykl tur-
niejów: Gdynia Zina Cup dla rocznika 2013. Sztorm 
Kosakowo (reprezentowały 2 drużyny: „Błękit-
nych” i „Granatowych”) przez dwa dni rywali-
zacji mierząc się z zespołami: Granica Kętrzyn, 
Jantar Ustka, GAP Dąbrowa, Checz Gdynia 
i Pogoń Lębork. Poziom był zróżnicowany, co 
sprawiało, że każdy mecz był pełen emocji.

14 stycznia br. drużyna Sztormu Kosakowo 
z  rocznika 2015 wzięła udział w  turnieju halowym 

w Gniewinie. Po porażce w pierwszym meczu z go-
spodarzami (i  późniejszymi zwycięzcami turnie-

ju) Sztorm wygrał pozostałe mecze grupowe 
i awansował do półfinału, gdzie musiał uznać 
wyższość rywali. Ostatecznie Sztormowcy za-
kończyli zawody na IV miejscu. Warto odno-
tować nagrodę dla króla strzelców turnieju, 

którą zdobył zawodnik Sztormu – Paweł Świe-
żyński (8 bramek w 6 meczach). 
Pierwsze międzyklubowe spotkania rozegrał rocz-

nik 2017 Sztormu Kosakowo, który 8 stycznia 
br. rozpoczął zmagania w  lidze Joma Five 
dla roczników 2016/2017. Mimo rywalizacji 
ze starszymi kolegami, zawodnicy Sztormu 
pokazali się z  jak najlepszej strony nie bra-
kowało efektownych zagrań, wygranych po-
jedynków 1 na 1 i bramek strzelanych przez 
młodych Sztormowców.

Sztorm Kosakowo – turnieje
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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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04.03.2023 Akcja Poboru krwi w Kosakowie 
w ramach Biegu Tropem Wilczym

18.02.2023 10:00-12:00 Bal karnawałowy dla dzieci

13.02.2023 17:00
Wystawa ślubnych fotografii 
pt. „Oddaję Ci moje serce...”

12.02.2023 V Walentynkowy Bieg Parami12:00

10.03.2023 17:00 Wernisaż malarstwa Katarzyny Marciniak 
"Kobiety świata"

Plaża w Rewie

Biblioteka Publiczna 
Gminy Kosakowo 

17.02.2023 09:00-13:00 Akcja Poboru krwi w Kosakowie Parking przed Urzędem
Gminy Kosakowo

11.02.2023 Walentynkowy spektakl "Kłopoty małżeńskie"19:00 Kosakowskie Centrum
Kultury w Pierwoszynie

23.03.2022 17:00 Promocja książki Teresy Hoppe 
"Antoni Abraham (1869-1923). Zarys biografii"

18.02.2023 11:00-14:00 Prezentacja kolekcjonerska broni strzeleckiej
Strzelnica pneumatyczna 
w Centrum Sportowym
Kosakowo

Kalendarz wydarzeń 
luty-marzec 2023

16.02.2023 17:00 Fantastyczny bal karnawałowy Chëcz Nordowych Kaszëbów
w Kosakowie

9:00-13:00 Parking przed Urzędem
Gminy Kosakowo

Biblioteka Publiczna 
Gminy Kosakowo 

10.03.2023 17:00 Spotkanie "Kobiety to dobry klimat"

26.02.2023 12:00-16:00 Aktywna Liga Siatkówki Centrum Sportowe Kosakowo

16.02.2023 17:00 Wieczornica dla seniorów 
z okazji Tłustego Czwartku 

Świetlica sołecka 
w Dębogórzu

08.03.2023 17:00 Wieczornica z okazji Dnia Kobiet Świetlica sołecka 
w Dębogórzu

26.03.2022 12:00-16:00 Aktywna Liga Siatkówki Centrum Sportowe Kosakowo

09.02.2023 Spotkanie z nauką 
"Początek i koniec wszechświata"

17:00 Siedziba Senioralna 
w Rewie (ul. Morska 56)

Chëcz Nordowych Kaszëbów
w Kosakowie

Chëcz Nordowych Kaszëbów
w Kosakowie

Chëcz Nordowych Kaszëbów
w Kosakowie

12.03.2023 17:00 Koncert z okazji Dnia Kobiet: 
Robert Janowski i Acoustic Trio

Kosakowskie Centrum 
Kultury w Pierwoszynie


