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Szanowni Państwo,
Pragniemy życzyć, aby ten Nowy Rok przyniósł radość, miłość i pomyślność.
Niech każdego dnia przepełnia Państwa nadzieja na lepsze jutro i wiara w to,
że nie ma rzeczy niemożliwych. Aby zbliżający się rok upływał Państwu
w otoczeniu osób, które będą dla Państwa motorem do działania.
Mamy nadzieję, że ten czas pozbawiony będzie przykrości, składając się jedynie
z rodzinnego ciepła, licznych kontaktów towarzyskich oraz sukcesów zawodowych.
Wszystkim Państwu życzymy szczęśliwego Nowego Roku.
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
Wójt Gminy Kosakowo
Andrzej Śliwiński
Marcin Majek
radni, sołtysi i pracownicy kosakowskiego samorządu…
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RADA GMINY KOSAKOWO
Uchwały podjęte podczas XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 28 listopada 2019 r.
1. Uchwała Nr XXII/153/2019 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 71/19, 71/25
i 71/26 obręb Pogórze, gmina Kosakowo,
przy ul. Tadeusza Kościuszki;
2. Uchwała Nr XXII/154/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 listopada 2019
roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr
36/62 obręb Pogórze, gmina Kosakowo,
przy ul. Tadeusza Różewicza;
3. Uchwała Nr XXII/155/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 listopada 2019
roku w sprawie: zwiększenia udziałów
Gminy Kosakowo w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO”;
4. Uchwała Nr XXII/156/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 paźd28 listopada
2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody
na odpłatne nabycie nieruchomości –
działki nr 64/54 obręb Kosakowo Gmina
Kosakowo;
5. Uchwała Nr XXII/157/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 listopada 2019
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roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 51 obręb Pogórze Gmina Kosakowo;
6. Uchwała Nr XXII/158/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 listopada 2019
roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki
nr 291/15 obręb Dębogórze Gmina Kosakowo;
7. Uchwała Nr XXII/159/2019 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości stanowiących własność
Gminy Kosakowo;
8. Uchwała Nr XXII/165/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 listopada 2019
roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
9. Uchwała Nr XXII/160/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 listopada 2019
roku w sprawie: rocznego programu
współpracy w roku 2020 Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi oraz

Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo, dzień 27 grudnia br. (piątek) będzie dniem wolnym
od pracy w urzędzie gminy Kosakowo, w zamian za pracującą sobotę 14 grudnia.

Do dnia 29.11.2019 roku odbyły się:
- 22 Sesje Rady Gminy Kosakowo
(w tym 5 nadzwyczajnych)
- 49 posiedzeń Komisji Rady Gminy Kosakowo
(łącznie wszystkich czterech)
podjęto:
- 165 Uchwał Rady Gminy Kosakowo.

Biuro Polityki Społecznej,

podsumowuje rok 2019 w liczbach:
500+ (świadczenie wychowawcze)
Liczba złożonych wniosków o świadczenie 500+ (od 1 stycznia do 26 listopada 2019 r.) – 2890
Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie 500+ w okresie od 1 stycznia do 26 listopada 2019 r. – 3989
300+ (Dobry start)
Liczba złożonych wniosków o świadczenie Dobry Start
w 2019 r. – 1836
Liczba dzieci, którym wypłacono świadczenie Dobry Start
w 2019 r. – 2534
Karta Dużej Rodziny
Liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny w 2019 r.:
- tradycyjnych – 409
- elektronicznych – 187.
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podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
10. Nr XXII/161/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 listopada 2019
roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr
VIII/41/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia
26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia
wysokości i zasad przyznawania diet dla
sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych na terenie kraju
11. Uchwała Nr XXII/162/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 listopada 2019
roku w sprawie: ustalenia wysokości
diet i zwrotu kosztów w podróży służbowych na terenie kraju dla radnych Rady
Gminy Kosakowo;
12. Uchwała Nr XXII/163/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 listopada 2019
roku w sprawie: zmiany budżetu gminy
Kosakowo na rok 2019;
13. Uchwała Nr XXII/164/2019 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2019-2026.

Gospodarka Odpadami
Od 1 stycznia 2019 r. gmina Kosakowo, jako jedna z pierwszych, wprowadziła kolejną frakcję segregacji odpadów – odpady ulegające biodegradacji czyli BIO kuchenne. Mieszkańcy
zostali zaopatrzeni w pełni kompostowalne woreczki z biotworzywa do wygodnego i higienicznego zbierania odpadów BIO.
Do tej pory z naszej gminy zostało odebrane ponad 200 ton
tego rodzaju odpadów, które zostaną przetworzone na wysokiej jakości kompost oraz biogaz, z którego produkowana
jest m.in. energia elektryczna. Ponadto, dzięki nowej frakcji
zostaje zmniejszona ilość odpadów komunalnych kierowana
na składowisko. Część mieszkańców gminy kompostuje BIO
odpady na własnej posesji, włączając się aktywnie w proces
recyklingu i uzyskując własny – wysokiej jakości kompost.
odebrane odpady BIO z gminy Kosakowo (w MG)
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O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w wykonaniu uchwały Nr XXXI/79/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 3 listopada 2016 roku oraz uchwały
oraz uchwały Nr V/16/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r.
Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) części obrębu Kosakowo, rejon ulicy Żeromskiego i Derdowskiego (wyłożenie ponowne);
2) nieruchomości przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach gmina Kosakowo.
Projekty planów udostępnione będą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem w dniach od 20.01.2020 r.
do 17.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na
stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planu rozwiązaniami, odbędą się kolejno:
1) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ulicy Żeromskiego i Derdowskiego w dniu 13.02.2020 r. o godz.16.00.
2) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach
gmina Kosakowo w dniu 13.02.2020 r. o godzinie 17.00.
Dyskusje publiczne odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo (I piętro).
Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2020 r.
Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów do publicznego wglądu można zapoznać się z ze zgromadzoną dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planów na środowisko,
mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kosakowo
na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: planowanie@kosakowo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2020 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą
rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę przetwarzania
stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl
Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek

Szanowni Państwo,
Mijający rok w gminie Kosakowo przepełniony był
wieloma akcentami spod znaku inwestycji, kultury
oraz integracji naszej lokalnej społeczności. Każdy
kolejny miesiąc mógł cieszyć postępem prac budowlanych nowej szkoły w Pogórzu, remontami lokalnych
dróg, powstającymi elementami podnoszącymi nasze bezpieczeństwo i poprawiającymi komfort życia.
Mieliśmy wiele okazji do spotkań w większym i mniejszym gronie. Wspólnie świętowaliśmy rocznice, bawiliśmy się podczas Dni Gminy oraz Dożynek, a z bogatego programu kulturalnego i sportowego, każdy
znaleźć mógł najlepszą ofertę dla siebie. Zapraszam
do lektury podsumowania naszych tegorocznych
działań na rzecz rozwoju Gminy Kosakowo.
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Bezpieczeństwo
Sygnalizacja świetlna w Kosakowie

Nowa sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych
w Kosakowie na ul. Żeromskiego, działa od początku września i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczniów
Szkoły Podstawowej oraz wszystkich korzystających z Centrum Sportowego. Dodatkowo sygnalizacja wyposażona jest
w miernik prędkości, który automatycznie zmienia kolor świateł na czerwone w przypadku zarejestrowania nadjeżdżającego z nadmierną prędkością pojazdu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy zawartej z powiatem puckim, udział
finansowy: gmina – 72 570 zł, powiat – 72 570 zł.

zowano oświetlenie na dwóch przejściach dla pieszych (przy
supermarkecie Biedronka i Centrum Sportowym). Dzięki umowie pomiędzy gminą Kosakowo a spółką Energa, koszty eksploatacji są niższe, a oświetlenie – bezpieczniejsze.

Nowe przejście dla pieszych w Suchym Dworze

Bezpieczeństwo mieszkańców Suchego Dworu z całą pewnością poprawi nowe przejście dla pieszych, które powstaje na
ul. Szkolnej tuż przed przystankiem autobusowym i rondem.

Sygnalizacja świetlna w Pogórzu przy
skrzyżowaniu ul. Traugutta i ul. Dąbka

Wykonano oświetlenie uliczne i sygnalizację świetlną
skrzyżowania ul. Traugutta i ul. Dąbka, poprawiając znacząco
bezpieczeństwo na tym odcinku – często uczęszczanym zarówno przez pieszych, jak i zmotoryzowanych.

Nowe kamery w systemie monitoringu

W ramach realizacji zadania Rozszerzenie monitoringu gminnego zakupiono oraz zamontowano nowe kamery na terenie gminy: na placu zabaw na Osiedlu Beauforta
w Pogórzu, boisku przy szkole w Pogórzu, placu zabaw w Pierwoszynie, na ul. Lipowej w Mostach oraz przy skansenie w Mechelinkach.

Nowe przejścia dla pieszych w Dębogórzu
na ul. Pomorskiej i Owocowej

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w tym dzieci udających się do szkoły, powstały w Dębogórzu dwa nowe
przejścia dla pieszych – na ul. Pomorskiej i Owocowej.

Dofinansowanie samochodu
dla kosakowskiej policji

2 grudnia oddano do użytku nowy radiowóz oznakowany dla
komisariatu policji w Kosakowie. Gmina Kosakowo dofinansowała zakup pojazdu kwotą 45 000 zł.

Modernizacja oświetlenia na ul. Wiejskiej
w Pogórzu i ul. Żeromskiego w Kosakowie

Zakończono budowę oświetlenia wzdłuż ulic Wiejskiej i Żeromskiego od skrzyżowania z Traugutta do ronda ul. Derdowskiego. W ciągu lat 2018-2019 wykonano 1,83 km doziemnej
linii kablowej, ustawiono 44 sztuki latarni oświetleniowych
o wysokości 9 m wraz z oprawami drogowymi LED, zmoderni-
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Nowy domek dla
ratowników
WOPR w Rewie

Wybudowano nowy domek dla ratowników – o powierzchni 35 cm2, wykonany z drewna szwedzkiego.
Inwestycja wydatnie poprawiła komfort pracy ratowników, co ma wymierny
wpływ na poziom bezpieczeństwa wypoczywających nad wodą. Wartość
inwestycji: 50 000 zł.

Bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku
wykrywania chorób nowotworowych

Bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku wykrywania
chorób nowotworowych wykonało Centrum Zdrowia Medicorum, współorganizatorem akcji profilaktyki zdrowotnej była
Gmina Kosakowo. W dniach 24 września i 1 października przebadano panie pod kątem zmian nowotworowych szyjki macicy, z kolei w dniach 23 i 30 września przebadano panów pod
kątem zmian nowotworowych prostaty. Z bezpłatnych porad
skorzystało blisko 50 mieszkańców gminy.

dofinansowania dla mieszkańców gminy Kosakowo na kwotę
3 000,00 zł, na utylizację odpadów azbestowych, przy wymianie
lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.

Program
Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Mieszkaniec

15 sierpnia, z okazji Festynu Kaszubskiego odbył się pokaz ratownictwa wodnego w ramach powstającego programu Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Mieszkaniec. Takie pokazy
odbywać się będą cyklicznie. Scenariusz wydarzenia zakładał
wywrócenie pontonu i akcję ratowniczą 2 osób w wodzie, którą przeprowadził WOPR – z plaży oraz OSP Kosakowo – za pomocą motorówki z wody. Po pokazie można było przećwiczyć
pierwszą pomoc przedmedyczną. Za pomocą interaktywnych
fantomów można było śledzić swoje działania i ich skuteczność na monitorze. Wolontariuszki PCK prezentowały udzielenie pierwszej pomocy noworodkowi. Ratownicy rozdawali
również tzw. opaski SOS dla dzieci, na których można wpisać
nr kontaktowy – opaski w przypadku zagubienia się dziecka
na plaży ułatwią jego odnalezienie. Inicjatorem programu jest
radny Michał Przysiecki.

System AED w szkołach

Na początku roku szkolnego
2019/2020, gmina Kosakowo wyposażyła
swoje szkoły w automatyczne defibrylatory. Urządzenia AED są ogólnodostępne, służą do udzielania pomocy osobom
z nagłym zatrzymaniem krążenia. Razem
z dwoma wcześniej zakupionymi urządzeniami jest ich w sumie pięć w gminnych obiektach. Trzy znajdziemy w szkołach w Mostach, Dębogórzu i Pogórzu,
pozostałe dwa w Kosakowie: w Centrum Sportowym oraz
w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Gmina Kosakowo – odpady azbestowe 1:0

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/16/2014 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji na
utylizację odpadów azbestowych, w bieżącym roku udzielono

Dzieci i młodzież
Remont dachu tzw. starej szkoły
w Dębogórzu

Nowe oblicze uzyskał budynek tzw. starej szkoły
w Dębogórzu, w którym obecnie mieści się przedszkole.
W ramach prac, kompleksowo wyremontowano dach.
Dotychczasowe pokrycie z eternitu zostało zamienione
na dachówkę. W ramach robót przeprowadzono również
naprawę i wzmocnienie więźby dachowej, ocieplenie dachu, zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego za sprawą
zabudowy poddasza płytami gipsowymi oraz montaż systemu sygnalizacji pożaru.
Nr 1/2020
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Remont świetlicy w Mechelinkach

Świetlica w Mechelinkach w zupełnie nowej szacie! 30
października zakończono remont budynku, który ma służyć
tak mieszkańcom, jak i lokalnym stowarzyszeniom. W ramach
remontu częściowo wymieniono uszkodzone podłoże i położono nową wykładzinę na podłodze. Zamontowano wentylację
w pomieszczeniach, wymieniono wszystkie drzwi wraz z zewnętrznymi, utworzono dwie szatnie z ławeczkami i wieszakami. Całkowicie odnowiona została toaleta.

Budowa Szkoły Podstawowej w Pogórzu

Pną się do góry szkolne mury – i pną się w błyskawicznym
tempie. Symboliczną wiechę zawieszono już 23 października. Realizowana inwestycja obejmuje: powstanie budynku
III-kondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego, z dachem
płaskim oraz zagospodarowanie terenu wokół budowanego
obiektu (dojazdy, utwardzenia piesze i jezdne, ogrodzenie,
mała architektura, miejsca parkingowe). W przyszłej szkole
docelowo mieścić się będzie 20 sal lekcyjnych, pomieszczenia o funkcji integracyjnej i edukacyjnej (świetlica, harcówka, biblioteka), pomieszczenia bloku żywieniowego (kuchnia
i stołówka), blok sportowy (wspomagający istniejącą salę
gimnastyczną), zaplecze administracyjne, sanitarne, socjalne,
magazynowe i techniczne. Budynek będzie spełniał wymogi
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do wszystkich
pomieszczeń użytkowych na wszystkich kondygnacjach.

gród. Nowe tereny obejmują m.in. boisko wielofunkcyjne, mini-skate park, plac zabaw oraz siłownię plenerową. Projekt
zrealizowany został dzięki współpracy gminy Kosakowo z firmą Euro Styl, wykonawcą osiedla Beauforta oraz dzięki zaangażowaniu i inicjatywie radnego Adama Fajksa.

Nieodpłatne zajęcia wychowania
fizycznego na basenie

Podopieczni starszych klas ze wszystkich gminnych szkół
mają zapewnioną 1 godzinę tygodniowo nieodpłatnych zajęć
na basenie w kosakowskim Centrum Sportowym.

Nowe urządzenia na placach zabaw

W mijającym roku wymieniono starsze urządzenia i ustawiono nowe na placach zabaw dla dzieci. W Suchym Dworze
pojawiła się nowa metalowa huśtawka; w Dębogórzu linarium
obrotowe, podwójna metalowa huśtawka, karuzela tarczowa
oraz metalowa huśtawka wagowa; w Kosakowie potrójna metalowa huśtawka, karuzela tarczowa, metalowa huśtawka wagowa oraz sprężynowiec; w Pierwoszynie podwójna metalowa

Otwarcie terenów rekreacyjnych w Pogórzu

W dniu 19 maja, dokonano oficjalnego otwarcia nowych
terenów rekreacyjnych gminy Kosakowo przy ulicy Kościuszki w Pogórzu. Tego dnia odbył się również dla mieszkańców
Sportowy Piknik Rodzinny – pełen atrakcji, gier, zabaw i na-
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huśtawka oraz karuzela tarczowa; w Mechelinkach i Mostach
metalowe zestawy zabawowe. Zachęcamy do aktywności na
świeżym powietrzu i rodzinnych spacerów, w czasie których
najmłodsi z przyjemnością oddadzą się harcom na placach
zabaw.

Ogrodzenie boiska w Dębogórzu

Plac do tańca w Kazimierzu

W ramach funduszu soleckiego, wykonano utwardzony
plac do tańca, przy świetlicy sołeckiej; powierzchnia – około
120 m2. To miejsce doskonale zdało już egzamin, podczas corocznego Święta Ziemniaka, które zgromadziło wielu miłośników dobrem zabawy przy muzyce na świeżym powietrzu.

Boisko sportowe w Dębogórzu wzbogaciło się o nowe ogrodzenie. 59 metrów siatki ocynkowanej o wysokości 4 metrów
doskonale zabezpieczy drogę oraz okoliczne zabudowania
przed piłkami. Koszt inwestycji w całości został sfinansowany z funduszu sołeckiego.

Komunikacja
PKS z Pogórza do Pucka

Od 1 sierpnia funkcjonuje nowe bezpośrednie połączenie
z Pogórza do Pucka. Linia 667 prowadzi przez Celbówko, Błądzikowo, Żelistrzewo, Smolno, Mrzezino oraz Kosakowo. To
duże udogodnienie dla wszystkich mieszkańców gminy mających do załatwienia np. sprawy urzędowe w starostwie powiatowym, osób pracujących w Trójmieście, uczniów i studentów.

Nowe wiaty przystankowe

Sukcesywnie w gminie ustawiane są nowe wiaty w nowoczesnym stylu i kolorystyce. W bieżącym roku zakupiono wiaty
przystankowe ORION 2003 ST oraz 2005 ST z przeznaczeniem
dla następujących miejscowości: Kosakowo (2 wiaty), Pogórze (4), Mosty (2), Suchy Dwór (1). Wartość inwestycji: 39 483 zł.

Rozszerzenie kursów ZKM

Od 2 września, na liniach autobusowych linii 105 i 165, w dni
powszednie uruchomione zostały dodatkowe kursy. Na linii 105:
o godz. 5.54 z Mechelinek przez osiedle Złote Piaski do Gdyni;
o godz. 19.15 z Gdyni Redłowa do Mechelinek przez osiedle Złote Piaski (przyjazd do Mechelinek o godz. 20.17); o godz. 20.25
z Mechelinek do Pogórza Górnego (jest to kurs zjazdowy linii
770). Ponadto, w dni nauki szkolnej uruchomione zostały dodatkowe kursy linii 105 przez osiedle Złote Piaski w kierunku
Mechelinek: o godz. 9.15, 10.15 i 11.15. Uruchomiony został
także dodatkowy kurs linii 165 z Dębogórza Słonecznikowej
do Pogórza Górnego o godz. 6.39. Ponadto, kursy linii 165
z Chyloni do Kazimierza o godz. 7.04 oraz Kazimierza do Gdyni
o godz. 7.34 zostały przyspieszone o 5 minut.
Nr 1/2020

Bezpłatna komunikacja na terenie
gminy dla dzieci i młodzieży

Uczniowie gminnych szkół (do 31.12. roku ukończenia 20
lat) na podstawie legitymacji szkolnej (wg wzoru MEN i MKiDN)
z adresem zamieszkania w gminie Kosakowo, uprawnieni są
do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie
gminy Kosakowo. Dopuszcza się przejazd w Gdyni liniami: 165,
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194 i 265 na trasie: Pogórze Górne – Obłuże, przystanek Maciejewicza.

Modernizacja przystanku Zapolskiej na
ul. Szkolnej w Pogórzu

Nowa organizacja ruchu na
ul. Dębogórskiej i Partyzantów

Na ulicach Dębogórskiej i Partyzantów wprowadzono kompleksowe oznakowanie poziome i pionowe, co powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa – szczególnie nocą.

Ułożono nową nawierzchnię na przystanku Zapolskiej przy
drodze powiatowej ulicy Szkolnej. Koszt inwestycji – 8 114,00 zł.

Wygodniejszy zjazd z ul. św. Marka
na ul. Rumską w Kazimierzu

Poszerzono zjazd z ul. św. Marka na ul. Rumską w Kazimierzu. Koszt inwestycji – 20 000,00 zł. Poprawiono tym samym
bezpieczeństwo na tym stosunkowo często uczęszczanym
odcinku drogi.

Turystyka i sport
Budowa budynku bosmanatu
w Rewie

Zakończono budowę zespołu dwóch budynków mających stanowić zaplecze przystani żeglarskiej: bosmanatu
oraz zaplecza w przebudowanym istniejącym budynku gospodarczym, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Bosmanat jest budynkiem
niepodpiwniczonym, posiada parter i poddasze użytkowe,
którego przeznaczeniem jest zapewnienie bazy socjalnej i administracyjnej do obsługi użytkowników przystani żeglarskiej.
Na parterze znajduje się pomieszczenie biurowe, zaplecze sanitarno-szatniowe. Na poddaszu przewidziano salę integracji
żeglarskiej z tarasem. W przebudowanym sąsiednim budynku
znajduje się zaplecze gospodarcze bosmanatu.
Kolejnym etapem inwestycji będzie przedłużenie pomostu
cumowniczego o ok. 60 metrów i urządzenie następnych 30
miejsc do cumowania jednostek pływających. Wykonanie robót przewidziano na drugie półrocze 2020 roku.
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Skansen w Mechelinkach

Tuż obok nowoczesnej przystani rybackiej o powstaje
skansen rybacki – wielofunkcyjny obszar rekreacyjny eksponujący dziedzictwo rybackie w atrakcyjnej i przystępnej dla
różnych grup wiekowych formie. W ramach zrealizowanego
projektu zagospodarowane zostało otoczenie dawnej przystani – z dodatkowymi miejscami do rekreacji, edukacji, a dla
najmłodszych – również zabawy. Będzie to doskonała zachęta
do aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu w nowym
miejscu rekreacyjnym z elementami z bogatej rybackiej przeszłości Mechelinek, który powstaje za sprawą projektu: Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej
w Mechelinkach – zadanie budżetowe „Skansen w Mechelinkach”
– budowa placu rekreacyjnego wraz infrastrukturą techniczną –
Etap I współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – w ramach
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie. W skansenie, poza tablicami informacyjno-edukacyjnymi,
znaleźć można: oryginalną łódź rybacką, wciągarki, kotwice,
jak również związane z rybactwem gry plenerowe, edukacyjny
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plac zabaw oraz wiele miejsc do relaksu i wypoczynku w klimacie morskim, a także rozszerzone teksty informacyjno-edukacyjne dostępne za pośrednictwem kodów QR umieszczonych
na dole tablic edukacyjnych, odwołujące do strony projektu:
skansenwmechelinkach.pl. Szczególną atrakcję skansenu
stanowi oryginalna łódź rybacka, przystosowana do funkcji widokowych. Można ją podziwiać zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz.
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Aztorin Kite Challenge

W weekend 26-28 lipca rozegrano AZTORIN Kite Challenge, prestiżowe zawody w kitesurfingu, zaliczane do punktacji Pucharu Polski. Sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły
na rozegranie przez trzy dni wszystkich zaplanowanych konkurencji. Warto podkreślić, że Rewa to jedno z najlepszych

Kosakowo turystycznie – nowa podstrona www

kosakowoturystycznie.pl – to nowa podstrona przedstawiająca coraz liczniejszym turystom bogatą ofertę naszej
gminy w przyjazny sposób. Zawiera nie tylko bazę turystyczną i noclegową, ale i informacje o walorach turystycznych,
ciekawych miejscach, które warto zobaczyć i zwiedzić w najbliższej okolicy.

miejsc do uprawiania tego sportu w Polsce, a zarazem jedno
z najlepszych na świecie. Podczas zawodów, organizatorzy zaprosili znanych aktorów i dziennikarzy, do nauki kitesurfingu
w szkółce VIP. Nad bezpiecznym przebiegiem szkoleń gości
specjalnych czuwali profesjonalni, certyfikowani instruktorzy
kitesurfingu z rewskiej szkółki Aloha.

II Festiwal Ryby i Wina

Mistrzostwa Polski w Windsurfingu

W dniach 12-15 września odbyły się w Rewie Windsurfingowe Mistrzostwa Polski Seniorów w formułach Open Foil
Race oraz Slalom. Podczas czterodniowych zawodów najlepsi okazali się Bartłomiej Kwiek (OFR) oraz Maciej Kłopociński
(Slalom). Obaj reprezentują warszawski MOS 2. Tegoroczne
Mistrzostwa Polski w dwóch dynamicznie rozwijających się
klasach windsurfing, pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo,
zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu i Centrum Rewa Surf.
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Druga edycja Festiwalu Ryby i Wina w Mechelinkach (1415 września) była doskonałą okazją do promocji produktów
tradycyjnych z powiatu puckiego. Odbył się również pokaz
łowienia ryb w Zatoce Puckiej oraz degustacje potraw szykowanych przez uczniów szkół gastronomicznych powiatu puckiego. Uzupełnieniem menu były wina z winnicy w Mechelinkach i znad Mozeli, z partnerskiego powiatu Trier-Saarburg,
W Mechelinkach pojawili się również przyjaciele powiatu
puckiego z litewskiego Skuodas oraz niemieckiego Calw. Zadbano też o gastronomiczne ciekawostki: pokaz wędzenia,
stoiska z serami, miodami, chlebem i rękodzieło prezentowane przez wystawców polskich, czeskich i niemieckich.
O stronę muzyczną drugiego dnia festiwalu zadbał zespół
Deadly Plants.
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Modernizacja pomostu
w Rewie

Ulubione miejsce spacerowiczów i żeglarzy w nowej
odsłonie. Wykonano prace montażowo-remontowe pomostu
w Rewie. Wartość zadania 133 378,56 zł. Zachęcamy do
spacerów i podziwiania wschodów oraz zachodów słońca
w spektakularnym nadmorskim krajobrazie.

www.kosakowo.pl

Kosakowo biega!
Bieg Przełajowy z przeszkodami
w koszarach pierwoszyńskich

26 maja odbył się pierwszy bieg przełajowy z elementami
survivalu, wzdłuż 4-kilometrowej trasy, z licznymi przeszkodami do pokonania w koszarach pierwoszyńskich.

Biegi Niepodległościowe

Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości w gminie
Kosakowo były Biegi Niepodległościowe zorganizowane tradycyjnie 11 listopada. Rekordową obsadę – łącznie aż 777 biegaczy, oprócz profesjonalnej organizacji i oprawy przyciągnął
również fakt, że po raz pierwszy w historii zawodnicy biegli zarówno po części cywilnej, jak i wojskowej lotniska. Biegi zorganizowano we współpracy z 43. Bazą Lotnictwa Morskiego, The
North Event, Instytutem Pamięci Narodowej o. Gdańsk.
Oba wydarzenia sportowe zorganizowane zostały tak, aby
zapewnić uczestnikom niepowtarzalne wrażenia w niezwykle
atrakcyjnych miejscach, a jednocześnie by nie zakłócać potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

Tereny rekreacyjne w Rewie

Zakończono prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji zagospodarowania terenów rekreacyjnych i użytkowych: małej architektury i skateparku przy ul. Wodnej oraz
parkingu z miejscem odpoczynku na zapleczu Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Morskiej.

Sieć wodno-kanalizacyjna
Modernizacja hydroforni w Kosakowie

Przeprowadzona została rozbudowa i modernizacja istniejących hydroforni w Mostach i Kosakowie. Zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki którym poprawie
ulegnie zarówno ilość, jak i jakość dostarczanej wody. Prace
w Kosakowie zostały podzielone na dwa etapy: pierwszy etap
prac remontowych zatwierdzono 15 grudnia 2018 r., drugi etap
został zakończony w maju 2019 r. Łączny koszt prac remontowo-eksploatacyjnych wyniósł 59 156,85 zł.

został w ramach rozbudowy i modernizacji istniejącej SUW
w miejscowości Mosty. Jest wyposażony w zestaw pomp dystrybucyjnych o wydajności Q=60 m3/h przy wysokości podnoszenia h-5,0 bar oraz w rozdzielnicę zestawu hydroforowego
RZH. Zwiększono w ten sposób bezpieczeństwo zaopatrzenia
w wodę pitną użytkowników sieci wodociągowej Mosty, Me-

Budowa sieci sanitarnych i wodociągowych
w Kazimierzu

Inwestycja zrealizowana przez PEWiK Sp. z o.o. w Gdyni.
Zbudowano nową oraz wymieniono istniejącą sieć wodociągową w ulicach stanowiących drogi gminne i powiatowe. Istniejące przełącza wymieniono do granic posesji.

Modernizacja zbiornika retencyjnego Mosty I

Przekazano do użytkowania zbiornik retencyjny dla wody
uzdatnionej o pojemności V=100 m3. Zbiornik wybudowany
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chelinki i Rewa. Ponadto, wybrano ofertę na II etap modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Mostach. Wartość prac, które powinny się skończyć na wiosnę 2020 r., to
658.665,00 zł.

Budowa sieci sanitarnych na
ul. Reja w Suchym Dworze

Inwestycja w trakcie realizacji przez PUK PEKO Kosakowo –
wybudowana zostanie sieć kanalizacji wraz z przepompownią
i kolektorem tłocznym.

Odwodnienie ul. Leśnej w Mostach

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na
ulicy Leśnej i Szkolnej, z podłączeniem wpustów deszczowych. Inwestycja ograniczy dopływ zanieczyszczeń wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej oraz do wód powierzchniowych
w zlewni Zagórskiej Strugi. Zmniejszono zagrożenie podtopień
ulic powiatowych i gminnych, w tym objętych opieką konserwatorską. Realizacja zadania była odpowiedzią na wnioski
mieszkańców i radnych. Ponadto, niniejsze zadanie znajdowało się na liście priorytetowych inwestycji w zakresie zagospodarowania wód opadowych w gminie Kosakowo.

Odwodnienie i zagospodarowanie wód opadowych

W ramach zadania Odwodnienie i zagospodarowanie wód
opadowych na terenie gminy Kosakowo wykonano:
a) Przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej –
pompownia wód opadowych;
b) ulicy Brzozowej i Sadowej w Mostach;
c) Zawory klap przeciwburzowych w Rewie i Mechelinkach;
d) Odwodnienie terenu przylegającego do ul. Aksamitnej
w Kosakowie;
e) Montaż studni chłonnej w ul. Kasztanowej w Mostach.
Łączny koszt inwestycji – 293 538,06 zł.

Przebudowa rowu melioracyjnego –
ul. Bursztynowa w Rewie

Budowa kanalizacji sanitarnej na
ul. Kościuszki w Pogórzu

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Pogórzu. Wszystkie prace realizuje Spółka PEWiK Gdynia w porozumieniu z gminą Kosakowo.

Trwa przebudowa przyczółku rowu melioracyjnego przy ul.
Bursztynowej w Rewie, w celu zabezpieczenia terenu przed
zalewaniem. Firma wykonująca zlecenie podejmie się takiego
samego zadania również na rowie melioracyjnym w Mechelinkach. Obie inwestycje wpłyną na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców przylegających posesji.

Budowa i remonty dróg oraz oświetlenia
Kosakowo
Remont ul. Irysowej

Ulica Irysowa w Kosakowie
otrzymała nową nawierzchnię, wykonaną z wykorzystaniem płyt yomb.

Rewa
Remont ul. Morskiej

Zakończył się remont ulicy Morskiej. Inwestycja została zrealizowana przez Starostwo Powiatu Puckiego wspólnie z gminą Kosakowo. Ponad 700 - metrowy odcinek od skrzyżowania
z ulicą Wałową został poszerzony, zyskał utwardzone pobocze i nową nawierzchnię. Poprawiła się także jakość chodnika
i zjazdów do posesji. Wartość prac to 761.060,04 zł, z czego 500
tys. zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych.

Nr 1/2020

Oświetlenie ul. Plażowej

Uzupełniono oświetlenie ul. Plażowej – wykonano 36 mb linii kablowej i ustawienie 1 latarni z oprawą LED.

Oświetlenie korony wału przeciwsztormowego

Rozpoczęły się roboty przy budowie oświetlenia korony
wału przeciwsztormowego na odcinku od pomostu cumowniczego do końca ulicy Koralowej. W zakresie robót jest ułożenie
doziemnej linii kablowej o łącznej długości 336 mb i ustawienie
11 latarni z oprawami parkowymi LED oraz wymiana istniejących 4 szt. opraw oświetlenia na pomoście cumowniczym na
oprawy LED.

Mosty
ul. Okrężna i ul. Łąkowa

Wybudowano ulicę Łąkową na odcinku od ul. Gdyńskiej do
ul. Okrężnej: nowa nawierzchnia asfaltowa długości ok. 430
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mb i szerokości od 4,5 do 5,0 m wraz z odwodnieniem drogi do
istniejącej kanalizacji deszczowej. Przebudowano ul. Łąkową
w rejonie skrzyżowania z ul. Gdyńską – zmieniono geometrię
wlotu ulicy poszerzając pas drogowy, w rejonie skrzyżowania
zbudowano chodnik.

ul. Ogrodowa

Wyremontowano ul. Ogrodową, jedną z najstarszych ulic
w Mostach, która po wielu latach doczekała się realizacji.
Przebudowano odcinek ulicy, położono nawierzchnię z kostki
betonowej drogowej.

www.kosakowo.pl

W przyszłym roku będą kontynuowane i zakończone dalsze
roboty drogowe co spowoduje, że cały ciąg ulicy Kościuszki, od
skrzyżowania z ul. Derdowskiego, do ulicy płk. Traugutta zostanie wybudowany, a łączna wartość prac zamknie się w kwocie
ponad 6 milionów złotych. Połowa z tej sumy będzie pochodziła
z Funduszu Dróg Samorządowych. W środę (11 grudnia), Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz Wójta Gminy Kosakowo
podpisali umowę, która gwarantuje dofinansowanie inwestycji
na kwotę ponad 3 milionów złotych.
Otrzymane środki rządowe pozwolą także wykonać odcinek drogi Czarnieckiego wraz z chodnikiem i oświetleniem, od
ulicy Kościuszki do ulicy Czechowicza, co także pozytywnie
wpłynie na komunikację wewnątrz dynamicznie rozwijających
się terenów Pogórza.

Zakończenie przebudowy skrzyżowania
ul. płk. Dąbka w Gdyni
(z wlotem w ul. Porębskiego) oraz ul. Traugutta

ul. Jarzębinowa

Trwa remont ul. Jarzębinowej. Dostarczono tam już 2 400
sztuk płyt betonowych typu yomb, w celu ułożenia ich przez
inwestora prywatnego w ramach porozumienia. Ulica zyskała
również nowe oświetlenie.

ul. Kasztanowa

Wybudowano 184 metry linii kablowej oraz 6 latarni z oprawami LED.

Pogórze
Budowa ulicy Kościuszki
z rządowym dofinansowaniem

Ponad 3 miliony złotych wyniesie dofinansowanie budowy
ulicy Kościuszki w Pogórzu, z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki rządowe na inwestycję ważną dla mieszkańców
dynamicznie rozwijającej się miejscowości przekazał na ręce
Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek, Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich, podczas uroczystego podpisania umowy, 11
grudnia, w Gdańsku.
- Ulica Kościuszki w Pogórzu to ważna arteria komunikacyjna, której budowa
znacznie poprawi komfort życia wielu
mieszkańców – informuje Marcin Majek,
Wójt Gminy Kosakowo. - Dotychczas
powstał ponad 600 - metrowy odcinek
drogi, która posiada wszystkie niezbędne udogodnienia. Jest dostatecznie odwodniona poprzez sieć kanalizacji, a po
zmroku estetycznie oświetlona. Wzdłuż
jezdni prowadzi wygodny chodnik, a także droga dla rowerów.
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Przebudowano skrzyżowanie ul. płk. Dąbka oraz Porębskiego, włączono z kierunku gminy Kosakowo ul.
Traugutta, stwarzając możliwość wyjazdu w kierunku
Gdyni z budujących się osiedli. W zakresie zadania wykonano łącznie 370 m jezdni
asfaltowych, 280 m chodników, przebudowano i uzupełniono
o lewoskręt 120 m ul. płk. Dąbka, wybudowano również oświetlenie na całej długości wykonanych odcinków ulic, sygnalizację świetlną na nowym skrzyżowaniu oraz kanalizację deszczową.

Oświetlenie ul. Wiejskiej i Żeromskiego

Zakończono budowę oświetlenia wzdłuż ulic Wiejskiej i Żeromskiego od skrzyżowania z Traugutta do ronda z ul. Derdowskiego. W ciągu lat 2018-2019 wykonano 1,83 km doziemnej linii
kablowej, ustawiono 44 szt.
latarni oświetleniowych o wysokości 9 m wraz z oprawami
drogowymi LED, zamontowano doświetlenia przejść oraz
zmodernizowano oświetlenie
na dwóch istniejących przejściach dla pieszych.

ul. Czechowicza

We współpracy z deweloperem EURO STYL S.A.
wybudowano odcinek 110 m
ul. Czechowicza, od. ul. Czarnieckiego do granicy osiedla Beauforta: nawierzchnia z kostki betonowej wraz
z chodnikiem.

Oświetlenie ul. Zapolskiej

Uzupełniono oświetlenie na ul. Zapolskiej poprzez ułożenie
38 m linii kablowej oraz ustawienie latarni z oprawą LED.
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ul. Twardowskiego

Ul. Twardowskiego w Pogórzu zyskała w tym roku nową asfaltową nawierzchnię. Krawędź jezdni wzmocniono krawężnikiem wtopionym, utwardzono pobocze.

ul. Kwietniowa

Trwa remont drogi powiatowej w Kazimierzu. Inwestycja
przebudowy ul. Kwietniowej realizowana jest przez Powiat
Pucki i gminę Kosakowo ze wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość prac to ponad 1,0 mln zł. W ramach
inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia na odcinku ponad 600 m. Dodatkowo na całym odcinku będzie nowy
chodnik oraz przejścia dla pieszych.

Oświetlenie ul. Szymborskiej

Trwa budowa oświetlenia na ul. Szymborskiej: 2 latarnie
i linia kablowa zasilania.

Mechelinki
ul. Kapitańska

Przebudowano ul. Kapitańską na odcinku od Falistej do
Olimpijskiej, wykonano nawierzchnię z płyt typu yomb długości
około 145 mb i szerokości 3,5 m.

Suchy Dwór
ul. Bahdaja

Nową nawierzchnię
asfaltową uzyskała ulica
w Suchym Dworze nazwana
imieniem słynnego polskiego
pisarza, tłumacza z języka
węgierskiego oraz uczestnika wojny obronnej 1939 r.
Przebudowano główny ciąg
ulicy na odcinku od ul. Januszewskiej do ul. Jastruna.

Oświetlenie odcinka ul. Reja

Rozpoczęły się prace przy budowie oświetlenia odcinka
ul. Reja, w zakresie prac jest ułożenie doziemnej linii kablowej
o łącznej długości ok. 170 metrów i ustawienie trzech latarni.

Oświetlenie ul. Długosza

Pierwoszyno
ul. Bananowa

W Pierwoszynie gruntownemu remontowi poddano ul.
Bananową, ciągnąca się od
ul. Wiśniowej do ul. Józefa
Krause, łącząca po drodze ul.
Śliwkową, Kokosową i Jana
Koszałki. Ulica otrzymała nową
asfaltową nawierzchnię, uzupełniono również oświetlenie
uliczne na tym odcinku.

Trwają prace nad oświetleniem ul. Długosza – powstanie
60 mb doziemnej linii kablowej i ustawienie dwóch latarni.

Dębogórze
ul. Owsiana

W Dębogórzu przebudowano ul. Owsianą od strony ul. Roślinnej. Ułożono nową nawierzchnię asfaltową, krawężniki
wyniesione, pobocze trawiaste.

Dębogórze Wybudowanie
Instalacja lamp na ul. Długiej

Rozbudowano oświetlenie na ul. Długiej – ułożono 110 mb
linii kablowej, ustawiono nową latarnię z oprawą LED.

Kazimierz
Oświetlenie ul. Majowej

Rozbudowano oświetlenie ul. Majowej poprzez ułożenie 110
mb linii kablowej i ustawienie trzech latarni z oprawą LED.
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Prace projektowe
Obwodnica Pierwoszyna

Przeprowadzano konsultacje dotyczące ostatecznej wersji koncepcji budowy obwodnicy Pierwoszyna; opracowaniem
objęto projekt budowy drogi łączącej ulicę Derdowskiego
w Kosakowie z ul. Gdyńską w Mostach. Projektowana droga
omija istniejące zabudowania w Pierwoszynie od strony zachodniej. Celem opracowania jest wybór optymalnego przebiegu dla planowanej obwodnicy, która docelowo ma skierować ruch tranzytowy występujący na terenie gminy Kosakowo
poza obszar zabudowany miejscowości Pierwoszyno oraz połączyć Mosty, Mechelinki i Rewę wylotem z Gdynią i Rumią.

Połączenie drogowe Dębogórze-Suchy Dwór

Gmina uzyskała zezwolenie na budowę drogi wydane
przez Starostę Puckiego. Obecnie na ukończeniu znajdują
się prace projektowe. Zakres planowanej inwestycji obejmuje ulice Gronową i dalej Chmielną w Dębogórzu oraz ul.
Paska w Suchym Dworze. Projekt zakłada budowę w/w ulic
na odcinku ok. 1,9 km wraz z budową ronda na skrzyżowaniu Pomorskiej z Gronową w Dębogórzu, drugiego ronda na
skrzyżowaniu ulic Reja, Szkolnej i Sowiej w Suchym Dworze wraz z niezbędną przebudową wlotów tych ulic w nowe
skrzyżowania. Zakres opracowania obejmuje również budowę zatok autobusowych w obrębie projektowanych skrzyżowań, budowę ścieżki rowerowej, oświetlenia, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci gazowej oraz przebudowę i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych.

Dębogórze – ul. Owocowa

Opracowano dokumentację projektową budowy drogi ulicy
Owocowej wraz z budową sieci oświetleniowej, budową kanalizacji deszczowej oraz komory rozsączającej na odcinku
od skrzyżowania z ulicą Poziomkową do skrzyżowania z ulicą
Rzepakową. Zakres projektu obejmuje również przebudowę
sieci gazowej, teletechnicznej i oświetleniowej.

Układ drogowy Złote Piaski

Rozpoczęto prace projektowe dla budowy układu drogowego Złote Piaski – etap I. Projektem objęte są ulice Złote Piaski
na odcinku od ul. Rumskiej do ul. Ogrodowej, Aloesowa i Leszczynowa. Drogi zostaną wyposażone w chodniki, oświetlenie
oraz odwodnienie. Dla ulic Aloesowej i Złote Piaski zostanie
zaprojektowana ścieżka rowerowa.

Ulice tzw. Starego Pogórze

Trwają prace projektowe przy opracowywaniu dokumentacji budowlanej na potrzeby uzyskania decyzji ZRiD, dla budowy i przebudowy ulic rejonu starego Pogórza: Żeromskiego,
Broniewskiego, Majakowskiego, Słowackiego na odcinku od
Tuwima do Żeromskiego; fragment ulicy Szkolnej przed szkołą oraz fragmenty ulic Sienkiewicza i Konopnickiej. Powstanie
też nowy odcinek drogowy łączący ulice Szkolną ze Słowackiego wzdłuż wschodniej granicy terenu szkolnego.

Trasy rowerowe

Trwają prace projektowe dla realizacji zadania urządzenia i budowy tras rowerowych włączających gminę Kosakowo
w sieć Eurovelo. Projektuje się trasy od Galerii Szperk poprzez
Kosakowo i Pierwoszyno na Klif w Mechelinkach, dalej ulicą
Klifową i Szkolną do Mostów, następnie Ogrodową i Złote Piaski do ulicy Rumskiej, skąd ulicą Przemysłową poprzez malownicze pola i łąki będzie można dotrzeć do granicy z gminą
Puck na moście nad Kanałem Łyski. Całość jest realizowana
w ramach projektu Wykonanie tras rowerowych na terenie Gminy Kosakowo w ramach Przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego – Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R10, który uzyskał dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oświetlenie

Zakończono projektowanie budowy oświetlenia ul. Szymborskiej, Bananowej i Truskawkowej w Pogórzu; ul. Magnoliowej, Gdyńskiej, Bukszpanowej w Mostach; Daliowej w Kosakowie; Olimpijskiej w Mechelinkach; Poziomkowej oraz Piwnej
w Dębogórzu.

Koncepcje projektowe

Opracowano koncepcję projektowe dla zaprojektowania
zadań: modernizacji ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do skrzyżowania
z ul. Rumską; budowy ulic Perłowej w Pierwoszynie (odcinek
stanowiący połączenie ul. Wiśniowej w Pierwoszynie z ul.
Klifową w Mechelinkach) i Paprykowej w Kosakowie (odcinek
od osiedla Harmony do zachodniego wlotu w ul. Agawy) oraz
budowy ulic J. Krause i Wiśniowej w Pierwoszynie (odcinek ul.
Wiśniowej od wlotu w ul. Krause do wlotu w ul. Morskie Wzgórze i około 100 m za wlot w ul. Morskie Wzgórze, a także ul.
Krause – odcinek około 275 mb od wlotu w ul. Wiśniową).

Sprawy społeczne
Granty na działania z zakresu
zdrowia, kultury i sportu

Gmina Kosakowo aktywnie wspiera działania organizacji
pozarządowych z zakresu profilaktyki zdrowotnej, działań kulturotwórczych czy wspierania środowisk sportowych. Łączna
kwota przeznaczonych dotacji w ramach konkursu grantowego wyniosła w mijającym roku 385.000 zł, z czego 97.000
przeznaczono na kulturę, 242.000 na sport, a na ochronę
i promocję zdrowia – 11.000. Dofinansowanie na działania
kulturotwórcze otrzymały m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
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morskie oddział Dębogórze-Kosakowo, Kaszubski Regionalny Chór Morzanie, Stowarzyszenia: Dziedzictwo Kulturalne
Szlakiem Północy, Drużyna Grodu Dębogórze, Turystyczne Kaszuby Północne oraz Okręg Pomorski Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. W ramach grantów na sport zostały przydzielone dotacje Gminnemu Klubowi Sportowemu Sztorm
Kosakowo, Yacht Clubowi Rewa, Stowarzyszeniu Port Mechelinki, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu LIDER Dębogórze,
Uczniowskiemu Klubowi Judo w Mostach, Międzyszkolnemu
Ludowemu Klubowi Skoczek z siedzibą w Pogórzu, MiędzyszNr 1/2020
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kolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Kosakowo
z siedzibą w Kosakowie, Stowarzyszeniu Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki, Stowarzyszeniu Aktywne Kosakowo, Kosakowskiemu Klubowi Sportowemu NEPTUN, Akademii Siatkówki Daniela Plińskiego z siedzibą w Pucku, Stowarzyszeniu
Sołtysów Województwa Pomorskiego. Na ochronę i promocję
zdrowia granty otrzymały: Fundacja Rodzinny Gdańsk (na realizację programów socjoterapeutycznych dla Domu dla dzieci
w Pogórzu), Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo Razem z siedzibą w Pucku, Kosakowski Klub Honorowych Dawców Krwi w Kosakowie. Dotacje
otrzymała również Fundacja FLY z siedzibą w Gdyni na realizację zadań Kosakowskiego Klubu Seniora (35 tys. zł).

Wiktoria Kohnke, Julia Padzik, Maria Brzezińska, Grzegorz
Brzeziński, Karolina Zaleśna, Zuzanna Jagoda Zaleśna, Julia
Rybińska, Marta Kornowska, Agata Szefka, Jakub Padzik, Paweł Pepliński, Kamil Gregorczyk, Karol Lipkowski, Franciszek
Borys (wszyscy sport).

Patent żeglarski dla dzieci z gminy

Zajęcia rozwojowe dla uczniów z niepełnosprawnościami
– m.in. rewalidacyjne, terapeutyczne, logopedyczne, pedagogiczne itp. – realizowane są w szkołach, do których dzieci
uczęszczają, zgodnie z wytycznymi zawartymi w orzeczeniach. W szkołach w Mostach i Pogórzu podopieczni uczą się
w klasach integracyjnych.

W gminie Kosakowo młodzież zdobywa patenty żeglarskie
i motorowodne bezpłatnie. W bieżącym roku z żeglarskiej
oferty Yacht Clubu Rewa bezpłatnie skorzystało ponad 300
dzieci. Uprawnienia żeglarzy jachtowych zdobyło łącznie 110
osób, w tym 52 poniżej 18 roku życia. Patenty sterników motorowodnych uzyskało aż 80 dzieci, z łącznej grupy 140 osób.
Równolegle instruktorzy Stowarzyszenia Port Mechelinki prowadzili zajęcia w trzech klasach żeglarskich w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mostach.

Przewóz dzieci z niepełnosprawnościami

Gmina Kosakowo zapewnia bezpłatny przewóz dzieci
z niepełnosprawnościami do szkół, do których podopieczni
uczęszczają. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami mają
zapewniony transport do Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

Zajęcia rozwoju dla dzieci
z niepełnosprawnościami

Muzyczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano w gminie Kosakowo dwa
niepowtarzalne koncerty Renaty Przemyk z zespołem Akustik
Trio. 9 marca 2019 r. publiczność wypełniła po brzegi widownię
Domu Kultury w Pierwoszynie, by owacją na stojąco podziękować
artystce nie tylko za kultowy przebój Babę zesłał Bóg. Nie mogło
zabraknąć róż dla wszystkich obecnych na koncertach Pań.

Stypendia naukowe i sportowe

10 studentów i 12 uczniów z gminy Kosakowo otrzymywało
w 2019 r. stypendia naukowe – łącznie na ten cel przeznaczono
ok. 66 tys. zł. Stypendia sportowe przyznano 5 wyróżniającym
się młodym sportowcom – mieszkańcom naszej gminy. Łączna
kwota przeznaczona na stypendia sportowe wynosiła 25 tys. zł.

Nagrody Wójta

W trosce o nieustanny rozwój różnych dziedzin kultury,
różnych dyscyplin sportowych, Wójt Gminy Kosakowo – jak co
roku na przełomie lutego i marca – wręcza specjalne nagrody za działalność kulturalną i wybitne osiągnięcia artystyczne
oraz sportowe najzdolniejszym młodym mieszkańcom naszej
gminy. Uroczysta Gala Wręczenia Nagród Wójta odbyła się 7
marca w Domu Kultury w Pierwoszynie. Nagrody otrzymali:
Magdalena Mikulska (kultura), Martyna Ossowska, Mateusz
Kowalski, Krzysztof Stromski, Michał Kurant, Julia Kohnke,

Opaska kamienna Mechelinki

Wzorując się na wykonanej przez Urząd Morski opasce narzutowej, podjęto decyzję o wykonaniu doraźnego zabezpieczenia
brzegu w postaci opaski narzutowej. Konstrukcja ta zdała egzamin, czego dowodem były styczniowe sztormy, a istniejąca już
w tym czasie cześć opaski (naprzeciwko jedynego domu mieszkalnego) nie dopuściła do przelewania się wody na jej zaplecze.
Wykonana opaska poprawiła skuteczność w tymczasowym zabezpieczeniu odcinków brzegu obejmujących zejścia i wjazdy na
plażę przed wlewającą się wodą w warunkach sztormowych.
Obecnie trwają prace uzupełniające, poprzez montaż szandor, jako dodatkowego zabezpieczenia istniejących szkółek żeglarskich w miejscach komunikacyjnych przecinających wykonaną opaskę narzutową.

Dodatkowe doposażenie przystani rybackiej
Mechelinki

W oparciu o prawomocne pozwolenie Wojewody Pomorskiego na budowę, jak również zgłoszone przez miejscowych rybaków zapotrzebowanie na dodatkowe elementy infrastruktury
rybackiej ułatwiające im pracę, na terenie przystani rybackiej
Mechelinki wykonane zostały: trzy metalowe zejścia z poręczami
w kierunku plaży i placu manewrowego, trap na wózki rybackie,
poszerzenie wylewki betonowej i zblocze.
Nr 1/2020
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Kosakowskie Centrum Kultury 2019

1. Rok 2019 rozpoczęliśmy w szampańskim stylu koncertem
Noworocznym Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo pod batutą
kapelmistrza Zbigniewa Kostrzewskiego, zorganizowanym
dnia 27 stycznia, w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie. Nasza orkiestra powstała zaledwie cztery lata temu
z inicjatywy ówczesnego wójta pana Jerzego Włudzika i cieszy się ogromną sympatią mieszkańców gminy Kosakowo.
Obecnie liczy ok. 30 osób. Kultywuje tradycje muzyczne, w ich
repertuarze znajdziemy marsze, utwory klasyczne jak i ściśle
związane z Ziemią Kaszubską i Morzem Bałtyckim. Ten po raz
pierwszy zorganizowany koncert zgromadził ogromną rzeszę
publiczności, która mogła zobaczyć i posłuchać wiele wspaniałych utworów wykonanych w wspaniałej aranżacji: „Zacznij
od Bacha”, „Bamboleo”, „Hallelujah” oraz wiele innych.
2. Styczeń 2019 to Ferie w Gminie z Kosakowskim Centrum Kultury. W czasie tegorocznych ferii zimowych w naszej gminie dzieci mogły skorzystać z szerokiego wachlarza
ofert zajęciowych, specjalnie przygotowanych na ten okres.
Cieszący się ogromną popularnością zimowy projekt feryjny organizowany przez Kosakowskie Centrum Kultury dla
dzieci z gminy Kosakowo pod nazwą Winter English Project w roku 2019 zabrał najmłodszych uczestników w podróż
w czasie, w trakcie 2 tygodniowego projektu pt. Back to the
future - Powrót do przyszłości. Wyjątkowa okazja na połączenie sztuki, historii i języka angielskiego. Równocześnie
w siedzibie KCK w Pierwoszynie miał miejsce kolejny projekt
dla najmłodszych pod nieoczywistą nazwą Zima Zamknięta w Słoiku - projekt przyrodniczy. Zajęcia miały na celu
rozbudzenie w dzieciach ciekawości świata i otaczającej je
natury, a wszystko to z kreatywnym zaangażowaniem. Na
zakończenie ferii w ostatnim tygodniu odbyły się warsztaty
komputerowe prowadzone przez Wolontariat studencki Projektor, pod nazwą „Projektowanie dla każdego, dla małego
i dużego”, ogromna gratka dla wielbicieli informatyki, robotyki i gier komputerowych.
3. W trakcie całej przerwy zimowej dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, zorganizowane zostały przedstawienia
teatralne w Pierwoszynie „Psoty, kłopoty‘’ oraz „Szewczyk
Dratewka’’, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
4. Okres zimowy to nie tylko duże projekty ale także mniejsze
wydarzenia jak i warsztaty kreatywne organizowane przez KCK
dla mieszkańców gminy. Między innymi w lutym Walentynkowy
warsztat z dekorowania i pakowania prezentów oraz warszta-
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ty z tworzenia Masek Karnawałowych cieszące się ogromną
popularnością.
5. W sobotni wieczór 2 lutego zaprosiliśmy mieszkańców Gminy Kosakowo na koncert zespołu Blues Connections poświęcony Tadeuszowi Nalepie. W trakcie dwugodzinnego koncertu
zebrana publiczność miała okazję posłuchać najsłynniejszych
kompozycji autorstwa Tadeusza Nalepy, reagując wzruszeniem na prezentowane utwory. Publiczność usłyszała m.in.
„Pożegnalny Blues”, ”Modlitwa”, ”Kiedy byłem małym chłopcem”, „Musisz walczyć”.
6. Marzec to światowy Dzień Morza i Dni Ochrony Bałtyku. Z tej
okazji KCK przygotowało konkurs dla najmłodszych mieszkańców
gminy, pod nazwą „Morze Oczami Dziecka”. Wpłynęło wiele przepięknych prac , które jury oceniło i nagrodziło w wielu kategoriach.
7. Z okazji Dnia Kobiet, 9 marca zorganizowaliśmy dla Pań i nie
tylko Koncert Renaty Przemyk Akustic Trio. Cieszył się tak
dużą popularnością, że musiały odbyć się aż dwa koncerty.
Publiczność wypełniła po brzegi widownię Kosakowskiego
Centrum Kultury, pokazując tym samym jak dużą popularnością cieszy się artystka. Dzięki wysmakowanej oprawie
aranżacyjnej, przekaz piosenek nabrał nowej wartości dla odbiorcy. Można było usłyszeć m.in. ”Fado”, ”Ile kosztuje miłość”,
„Babę zesłał Bóg”. Oprócz świetnej wokalistyki mogliśmy usłyszeć doskonałych instrumentalistów: Piotra Wojtanowskiego i Grzegorza Palkę. Przybyłe Panie z okazji swojego święta
otrzymały od Wójta symboliczne róże.
8. 14 kwietnia surykatki zawładnęły gminą Kosakowo. Nie ma
powodów do niepokoju – spieszymy dodać, że na dwie godziny i że podbiły przede wszystkim pierwoszyński Dom Kultury.
Fantastyczne (dosłownie) perypetie przesympatycznych (lub
trochę mniej) zwierzątek, jednego zadufanego w sobie tygrysa
- filozofa oraz przezabawnego Hindusa z Rewy śledził – to akurat już żadne zaskoczenie – komplet, a właściwie nadkomplet
widowni (nie zabrakło osób siedzących na schodach trybun).
Surykatki podbiły widownię z równym impetem, z jakim podbiły i ucywilizowały wyspę. Od lat o całość działalności teatru,
a zatem i o ten spektakl zadbał Karol Dettlaff, we współpracy
z całą grupą aktorów i ludzi dobrej woli.
9. W kwietniu odbyły się kolejne warsztaty kreatywne „Przebudzenie Wiosny”. Uczestnicy pracowali nad stroikami i szeroko pojętą sztuką dekorowania domów i ogrodów.
10. Kwiecień zakończyliśmy koncertem filmowo - musicalowym Joanny Aleksandrowicz, przy gościnnym akompania-
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mencie Zbigniewa Kosmalskiego, zorganizowanym dnia 27
kwietnia. Młoda artystka zachwyciła publiczność temperamentem i przebojowością. Usłyszeliśmy ciekawe aranżacje,
wartościowe teksty oraz wyraziste emocjonalne interpretacje. Wykonała m.in. takie utwory jak: „Noce i dnie”, „Je suis
malade”, „Szyba”, ”Szeptem”, ”Walc na orkiestrę” wprowadzają
przy tym zebranych w niebywały nastrój.
11. Maj to kolejny miesiąc, w którym KCK przygotowało masę
atrakcji i niespodzianek. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypadający na 2 maja. Przemarsz z flagami od Mechelinek Molo, brzegiem morza, do Krzyża Morskiego w Rewie,
a kończąc w byłej siedzibie KCK w Rewie, zakończone słodkim
poczęstunkiem. Dodatkowo dzięki uprzejmości Pana Radnego
Michała Przysieckiego, wszyscy uczestnicy mogli wykonać pamiątki patriotyczne, między innymi torby z nadrukiem.
12. Po raz pierwszy w gminie Kosakowo miało miejsce wyjątkowe wydarzenie pod nazwą Ludzie z Pasją, z okazji Nocy
Muzeów. Impreza z okazji Dnia Muzealnika, obchodzona jest
we wszystkich instytucjach takich jak, muzea, galerie, domy
kultury w całej Europie. Tego wieczoru Dom Kultury w Pierwoszynie zamienił się w muzeum dzięki wyjątkowym kolekcjom
zbieranym przez mieszkańców Gminy Kosakowo. W trakcie
wieczoru nie zbrakło również muzyki i śpiewu, dzięki uzdolnionym mieszkańcom gminy. Odwiedzający Dom Kultury mieli
również okazję spotkać się z wojami Grodu Dębogórze, podziwiając oręż i kunszt bitewny w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej jak i obejrzeć film o założycielach skansenów na Ziemi
Kaszubskiej.
13. Wszystkie śpiewające dzieci jak co roku zgromadziliśmy na
XI Festiwalu Piosenki Dziecięcej pod hasłem „Rozśpiewane
Promyki - Słoneczna Melodia”. Występy uczestników oceniało
profesjonalne jury w składzie: dr Karol Dettlaff - przewodniczący, Wojciech Korzeniewski - dziennikarz, wydawca, producent, Magdalena Molendowska - solistka Teatru Wielkiego,
sopranistka, Anna Paturej - dyrektor biblioteki w Kosakowie,
Wiktor Gabor - wokalista Zespołu 5/6 I Lady Kiler. Uczestnicy
zachwycili doborem repertuaru, ciekawymi aranżacjami utworów i profesjonalizmem. Grand Prix Festiwalu zdobyła: Magdalena Pilanowska z SP nr 10. Serdecznie gratulujemy wszystkim
laureatom.
14. 2 czerwca jak co roku obchodziliśmy Gminny Dzień Dziecka
w Centrum Sportowym w Kosakowie. Na najmłodszych mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji: teatrzyk pt. „Ważne numery”, pokazy strażackie OSP Kosakowo, dmuchany plac zabaw,
zawody sportowe przygotowane przez Kluby Sportowe z Gminy Kosakowo, takie jak Stowarzyszenie Port Mechelinki, UKS
Lider Dębogórze i Sztorm Kosakowo. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Stena Line, gdzie pokaz wielkich
baniek mydlanych i szczudlarz przyciągali skutecznie zgromadzone dzieci. Podczas trwania festynu można było zabawić
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się z Leonardo School, który przygotował specjalny program
z językiem angielskim. Jedną z atrakcji dla najmłodszych były
warsztaty przygotowane przez Kosakowskie Centrum Kultury
pn. „Zaczarowany świat koralików” jak i bibliotekę publiczną
im. Augustyna Necla w Kosakowie. Można było również skorzystać z usług gastronomicznych przygotowanych na placu
przed Centrum Sportowym. Zarówno pogoda jak i frekwencja
dopisały wzorowo.
15. 8 czerwca odbyła się XVI Uroczystość w Ogólnopolskiej
Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Rewie, ku czci pamięci bohaterów polskiego morza. Tablicami pamiątkowymi uhonorowano: st. mechanika inż. Władysława Milewskiego, kmdr p. por. Tadeusza Gorazdowskiego, kpt.
ż. w. Stefana Gorazdowskiego oraz szypra Jana Klein. Podczas
tegorocznej znamienitej uroczystości Wójt Marcin Majek uhonorował pomysłodawców i twórców Alei. Pamiątkowe plakiety
otrzymał wójt senior Jerzy Włudzik, prof. dr hc kpt. ż. w. Daniel
Duda, generał związku Piłsudczyków Stanisław Władysław Śliwa oraz pośmiertnie pan Tadeusz Krzysztof. Jak co roku Krajowy Związek Piłsudczyków uhonorował dwudziestu znamienitych gości, jak i instytucje związane z morzem.
16. Lipiec to przede wszystkim projekty wakacyjne dla dzieci
z gminy. W tym roku nie zabrakło letnich atrakcji dla najmłodszych mieszkańców zorganizowanych przez KCK. Summer
English Project to cieszący się ogromną popularnością projekt, co roku o innej tematyce. W 2019 r. uczestnicy zostali podróżnikami dzięki zajęciom pod nazwą Sail with Me - Pożegluj
ze mną. Tegoroczną nowością w ramach wakacyjnych zajęć
były Cool - turalne wakacje, nowatorski projekt, w którym to
uczestnicy „podróżowali’’ codziennie do innego miejsca bawiąc
się i rozwijając swoje umiejętności w różnych dziedzinach.
17. 29-30 czerwca odbył się Baltic Independent Film Festival Mechelinki 2019, to nowe wydarzenie, które pojawiło się
w świecie filmowym w celu promowania młodych twórców
oraz ich filmów. Konkurs był podzielony na cztery kategorie:
fabuła, dokument, animacja i eksperyment. Festiwal dla filmowców i miłośników kina, oczywiście w pełni „independent”,
którego rolą jest pełna niezależność. W tym roku festiwal zaszczycili swoją obecnością m. in. Krzysztof Zanussi wybitny
polski reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny,
producent filmowy, publicysta, pedagog oraz filozof, Marek
Skrobecki - reżyser, Kazimierz Wierzbicki, Zdzisław Najda, Tadeusz Król. Równolegle, w festiwalowym kinie w Kosakowskim
Centrum Kultury w Pierwoszynie odbywały się specjalne projekcje, połączone ze spotkaniami z twórcami.
18. 15 czerwca przy Galerii Szperk w Pogórzu odbył się, po raz
siódmy już, Festyn Integracyjny Z Pogórza Lato Rusza. Organizatorami Festynu byli: Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek,
Kosakowskie Centrum Kultury, Rada Dzielnicy Gdynia Pogórze
oraz Galeria Szperk. Lato w tym roku przywitaliśmy licznymi
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atrakcjami. Nie zabrakło stoisk z regionalnymi przysmakami,
a dla dzieci nie lada atrakcją był dmuchany plac zabaw. Na
scenie swoje umiejętności prezentowały liczne zespoły lokalne, młodzi wokaliści z okolicznych szkół i przedszkoli. Gminę
Kosakowo reprezentowały: Jantarki, Dębogórskie Kwiatki
- dzieci przedszkolne i szkolne, Przedszkole Publiczne w Dębogórzu oraz Mikołaj Szwocher. Wystąpiła również Orkiestra
Dęta Gminy Kosakowo pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Kostrzewskiego. Wydarzenie uświetnił dobrze nam znany Cezary
Pazura aktor i satyryk cieszący się ogromną popularnością
i sympatią publiczności. O gorącą atmosferę i muzyczne uniesienia zadbał zespół Afromental gwiazda wieczoru. Prowadzący: Anna Padée, Tomasz Podsiadły.
19. Dni Gminy Kosakowo miały w tym roku inną, nieco mocniejszą odsłonę. 17 sierpnia scena w Kosakowie była miejscem
imprezy pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kosakowo
Marcina Majek. Kilkugodzinny koncert plenerowy wzbudził
ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów.
Magnetyczne gwiazdy polskiej sceny rockowej przyciągnęły
fanów niemal w każdym wieku. Na rozgrzewkę usłyszeliśmy
żywiołowy zespół Tayka, Access Denided o ostrym, drapieżnym brzmieniu oraz hard rockowy Lady Kiler. Ogromną niespodzianką był też występ orkiestry Dętej Gminy Kosakowo w rockowej aranżacji. Kiedy niebo nad Gminą Kosakowo ściemniało,
na scenę wkroczyły rockowe legendy. Rozbrzmiały największe
hity w wykonaniu zespołu Golden Life m.in. ”Oprócz błękitnego
nieba” czy „Dobra, dobra, dobra”. Zespół Kombi wraz ze Sławomirem Łosowskim poderwał zebraną publiczność w rytm
„Nasze Randes -vus”, ”Black & White”, „Za ciosem, cios”. Nie
mogło zabraknąć też utworu „Słodkiego miłego życia”. Dodatkową atrakcję tego wieczoru podczas występu zespołu Kombi
był pokaz laserowy, który wprowadził niepowtarzalny klimat
imprezy. Równolegle obok rockowej sceny, odbywał się festyn
rodzinny, animacje dla dzieci oraz wizyta motocyklistów. Nowością podczas wydarzenia był namiot ”Bliżej gwiazd”, gdzie
można było z artystami porozmawiać, zdobyć autograf, a nawet zrobić pamiątkowe selfie. Imprezę prowadziła pani Aldona
Sokołowska.
20. Wieczór kabaretowy w Kosakowskim Centrum Kultury
został zorganizowany w ramach obchodów Dni Gminy Kosakowo. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
Gościliśmy Kabarety z Zagłębia Zielonogórskiego: JURKI oraz
Made in China. Publiczność od pierwszej minuty występów do
ostatniego skeczu świetnie się bawiła i owacyjnie reagowała
na żarty przeplatane niepowtarzalną improwizacją kabaretową. Był to strzał w dziesiątkę. Artyści pozostawili publiczność
w wspaniałych nastrojach na niedzielny wieczór, który zakończył cykl uroczystości Dni Gminy Kosakowo.
21. Księżycowy piknik rodzinny zakończył sezon wakacyjny
w gminie Kosakowo. Ostatniego dnia sierpnia na placu zielonym
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przy ul. Żeromskiego miało miejsce wyjątkowe rodzinne wydarzenie z okazji zakończenia wakacji oraz uczczenia 50. rocznicy
lądowania człowieka na księżycu. Nie zabrakło kosmicznych
zabaw, quizów jak i konkursu na najciekawszą rakietę kosmiczną. Uczestnicy mieli też okazję poszukać kosmicznego pyłu jak
i nauczyć się kosmicznego kroku tanecznego.
22. „Dożynki 2019” były świętem wszystkich rolników, rybaków
i ogrodników. Podniosłej i przesympatycznej atmosfery nie
popsuła dość kapryśna pogoda. Jak co roku można było podziwiać przygotowane przez sołectwa strojne stoiska. Poznać
regionalne potrawy i wypieki, którymi częstowano odwiedzających, dostać wybrany przepis, a także rozgrzać się kawą
czy herbatą. Najmłodsi korzystali z dmuchanego placu zabaw,
a także z przygotowanych warsztatów kreatywnych: CLEOBUS. Równolegle do trwającej imprezy rozbrzmiewała scena, imprezę prowadził pan Tomasz Podsiadły. Wystąpiła na niej
Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo, Chór Morzanie, Zespół Kosakowianie, Dębogórskie Kwiatki, Jantarki oraz wokalistka Ania
Wolna. Nowością był konkurs ekologiczny, z pytaniami związanymi o faunę i florę oraz segregację odpadów. Wywołał dużo
emocji, a wszyscy jego uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta. O godzinie dwudziestej część artystyczna
zaczęła nabierać rumieńców. Scenę opanował zespół Półtora
Gościa, który rozgrzał publiczność przed występem gwiazdy
wieczoru. Wkroczenie na scenę CLEO nadało imprezie wyrafinowanego smaku. Był śpiew, taniec, bisy i autografy dla
najwierniejszych fanów. To cudowny wieczór i niezapomniany
koncert, który na długo pozostanie w pamięci uczestników.
23. 13 września gościliśmy w Kosakowskim Centrum Kultury
Mateusza Nawrota, mieszkańca Gminy Kosakowo oraz Adama
Świstulskiego. Panowie wykonali niesamowity koncert na wibrafonie i marimbie. Rozbrzmiała wspaniała muzyka i zagościł
niepowtarzalny klimat podczas koncertu. Zgromadzona publiczność mogła podziwiać wielki talent i pasję z jaką wykonywali utwory ci bardzo młodzi artyści.
24. Pod koniec września miał miejsce wyjątkowy spektakl
teatralny pod tytułem Młodzież ma Głos. Wydarzenie to zagościło na naszej scenie teatralnej w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019 - 2020.
Operatorem Programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.
Spektakl poprzedzony 3 dniowymi warsztatami poruszał bardzo ważne kwestie. Od problemu inności, poprzez samotność,
odrzucenie graniczące z szeroko pojętym hejtem. Spektakl
obejrzało ponad 120 osób, które charakterystycznie dla gatunku Teatru Forum, mogły czynnie wziąć udział w przedstawieniu zmieniając jego przebieg.
25. Scena Kosakowskiego Centrum Kultury miała niebywałą
okazję gościć duet gitarowy Woch & Guzik Duo. W październiku na deskach KCK w Pierwoszynie melomani ale i nie tylko
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mogli posłuchać przepięknych dźwięków gitary klasycznej.
Była to też wyjątkowa okazja na zapoznanie się z najnowszą
płytą wirtuozów pt. „One week in Rio”. Nie zabrakło także niespodzianek muzycznych, interpretacji znanych, rockowych
utworów na gitarę klasyczną.
26. 2 listopada jak co roku odbyły się Zaduszki Morskie w Rewie. Spotkaliśmy się by uczcić tych, którzy nie wrócili z morza
oraz tych, którzy na morze już nigdy nie wypłyną. Wieczorne
spotkanie przy Alei Zasłużonych Ludzi Morza poprzedziła Msza
św. w Parafii św. Rocha, a następnie zebrani na nabożeństwie,
w uroczystej procesji przeszli na szperk. Mieszkańcom w zadumie towarzyszyła asysta honorowa Marynarki Wojennej. Głos
zabrał Wójt Marcin Majek, a następnie ksiądz prałat Michał
Oksiuta pomodlił się za tych co odeszli na wieczną wachtę.
Po modlitwie złożono wieńce pod Krzyżem Morskim. Wyjątkowo symboliczny miał charakter ostatni akcent uroczystości
- Strażacy z OSP Kosakowo wiązankę z rozpalonym zniczem
złożyli na wodach Zatoki Puckiej, przy dźwiękach sygnału „Cisza”, który niósł się po falach morskich.
27. 10 listopada z okazji Święta Niepodległości odbyła się
uroczysta Akademia. Podczas niej wystąpiła Orkiestra Dęta
Gminy Kosakowo oraz zostały wręczone statuetki „Złotego
Kłosa” - nagrody Wójta Gminy Kosakowo. W tym roku otrzymali
je wójt senior Jerzy Włudzik, dyrektor biblioteki w Kosakowie
pani Anna Paturej oraz radna i sołtys wsi Suchy Dwór Bożena
Roszak. Wystąpiły laureatki GRAND PRIX festiwalu Piosenki
Żołnierskiej zespół ETTA, a na zakończenie odbyła się projekcja najnowszej ekranizacji filmu „Piłsudski”. Uroczystość prowadziła pani Anna Padèe.
28. Już po raz kolejny dla najmłodszych mieszkańców Gminy
Kosakowo został zorganizowany Światowy Dzień Misia. Poprzednie edycje, dwa razy w Suchym Dworze oraz w Dębogórzu, skierowane były do dzieci nieco starszych. Tym razem 22
listopada, w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie
odbyły się warsztaty kreatywne oraz bal z okazji Światowego
Dnia Misia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dla najmłodszych uczestników wydarzenia przygotowano wiele atrakcji
w tym ciekawostki o niedźwiedziach, konkurs wiedzy o misiowych bohaterach z bajek jak i różne warsztaty kreatywne, gdzie mali miłośnicy pluszowych misiów wraz z rodzicami
mogli między innymi zaprojektować misiową piżamkę, wykonać oryginalnego balonowego misia czy też zrobić własnego pluszowego przyjaciela z pomponów. Każdy z uczestników tego wesołego święta otrzymał dyplom potwierdzający
uczestnictwo w tym wyjątkowym pluszowym dniu jak i słodki
poczęstunek.
29. Występy kabaretów cieszą się w Gminie Kosakowo ogromną popularnością. 1 grudnia Kosakowskie Centrum Kultury
zaprosiło kabaret Czesuaf, zapewniając dużą dawkę humoru
i pogodny nastrój wszystkim, którzy uczestniczyli w wydarze-
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niu. Na pewno będziemy chcieli jeszcze nie raz gościć kabarety w naszych skromnych progach. To się sprawdza.
30. 7 grudnia, jak co roku wszystkie dzieci przybyły na Mikołajki Gminne, organizowane przez Wójta Gminy Kosakowo
oraz Kosakowskie Centrum Kultury do Centrum Sportowego
w Kosakowie. Zabawa rozpoczęła się od godz. 14. Nie zabrakło
różnego rodzaju niespodzianek, animacji, zabaw. Spotkanie
zwieńczyła wizyta Świętego Mikołaja z małym upominkiem dla
każdego z uczestników. Można było skorzystać z dmuchanego
placu zabaw, potańczyć, nabyć ozdobę świąteczną, zabawkę
oraz lukrowanego pierniczka. Gościła miła, sympatyczna atmosfera. Oczywiście zapraszamy za rok…
31. 14 grudnia po raz pierwszy Kosakowskie Centrum Kultury
zorganizowało Jarmark Świąteczny, który został objęty patronatem przez Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek. Na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Stoiska z ręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi, stroikami,
biżuterią, świece, maskotki. Można było posłuchać kolęd i pastorałek, które wprowadziły wszystkich przybyłych w magiczny
klimat świat. Wydarzeniu towarzyszyło szereg atrakcji: warsztaty dla dzieci, stanowisko Oriflame wraz z zabiegami „Spa dla
dłoni”. Podczas jarmarku wsparliśmy hospicjum „Bursztynowa
Przystań” i można było nabyć opłatek wigilijny.
32. Oprócz jednorazowych wydarzeń Kosakowskie Centrum
Kultury w nowym sezonie 2019/20 zmienia formę i miejsca
dotychczasowych zajęć oraz wprowadza nowe. Stałe zajęcia oparte na języku angielskim odbywają się w Dębogórzu
„Crafts for kids” i w Pierwoszynie „Fairy Tales From Around
the World”. W Suchym Dworze ruszył w październiku „Klub
Małego Człowieka” - poniedziałkowa propozycja dla matek
z dziećmi. Zajęcia gitarowe i ukulele, które przybrały nową
formę (zajęcia indywidualne i w małych grupach) przenieśliśmy do głównej siedziby KCK w Pierwoszynie, rozszerzając
jednocześnie ofertę o naukę gry na keybordzie i pianinie. KCK
prowadzi działania do otworzenia również nowych form jak:
zajęcia wokalne, gry na perkusji, ale również zajęcia z rysunku,
rzeźby, malarstwa, czy nawet stepowania. Szturmem do naszej oferty weszły zajęcia dla dzieci i młodzieży z programowania Minecraft, a skoro o komputerach mowa to regularnie spotyka się grupa seniorów, która na zasadzie samokształcenia
i wolontariatu doskonali swoje umiejętności w tej dziedzinie.
33. Końcówka roku 2019 to również zmiany w Teatrze Młodzieżowym Gminy Kosakowo. Karola Dettlaffa zastąpiła wychowanka tej grupy Lidia Mikulska, a całą odpowiedzialność organizacyjną przejmuje Kosakowskie Centrum Kultury. Już teraz
zapraszamy na premierę nowego przedstawienia - 22 lutego
2020 roku.
34. Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo prowadzi stały nabór nowych członków, a na początku roku 2020 zaprosi na swój jubileuszowy koncert pięciolecia działalności.
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Z ŻYCIA SOŁECTW
MECHELINKI
W listopadzie odbyła się nowa adaptacja okolicy pętli autobusowej w Mechelinkach mająca na celu usunięcie drzew,
zarośli oraz reklamy widniejącej tuż na skrzyżowaniu.
Celem nowej inwestycji ze środków funduszu
sołeckiego było usunięcie
odpadów i wymiana gruntu,
ułożeniu geowłókniny i ob-

sypanie terenu kamyczkami oraz osłonięcie toalety dla kierowców ZKM pergolami. Zamontowano również napis z nazwą
miejscowości, a na skrzyżowaniu ulic Falistej, Do Morza i Klifowej zamontowano
nowe oznakowania drogowe,
które regulują pierwszeństwo poruszania się pojazdów, w tym miejscu.

DĘBOGÓRZE
Przy współpracy z sołtysem Dębogórza zostały przycięte
akacje, które rosną wzdłuż ulicy Słonecznikowej oraz zostały
sprzątnięte gałęzie, które rosną przy Stawie od strony Domu
Kaszubskiego i od ulicy Roślinnej.
Zostało rozwiązane Koło Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów, natomiast powstało nowe Koło SENIO-

RÓW Gminy Kosakowo, przy Sołectwie Dębogórze z siedzibą
przy ul. Pomorskiej 18. Przewodniczącym Zarządu Koła został
wybrany Józef Melzer (Sołtys Dębogórza). Trwają zapisy do
Koła Seniorów.
Zachęcamy do zapisów:
telefon: 664-185-581; www.debogorze.com.pl

Podsumowanie akcji
poboru krwi w Kosakowie 2019
W 2019 roku odbyło się 6 akcji poboru krwi w Kosakowie,
co dało łącznie 187 zarejestrowanych osób, z których 149
oddało krew. Radość jest tym większa, iż 26 osób zostało
krwiodawcami, oddając krew po raz pierwszy. W sumie zebraliśmy 67,05 litrów krwi! Szczegółowe podsumowanie
przedstawia poniższa tabela.
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– Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękuję za przepełnioną dobrocią i wrażliwością postawę, ogromne poświęcenie i ofiarność, jakie okazali oddając krew. Każda kropla
bezcennej krwi jest źródłem nadziei i życia dla tych, którzy jej
potrzebują – komentuje Andrzej Śliwiński, prezes Kosakowskiego Klubu HDK.

Data

Ilość osób
zarejestrowanych

Ilość osób które
oddały krew

Ilość osób które oddały krew
po raz pierwszy

Podczas zbiórki
zebrano

11.02

30

24

5

10 800

11.04

26

24

3

10 800

11.06

29

20

4

9 000

10.08

39

28

4

12 600

09.10

33

30

6

13 500

05.12

30

23

4

10 350

SUMA

187

149

26

67050
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu

Dzień Jana Pawła II

Wieczornica

Uczniowie klasy 7a zaprezentowali niecodzienny spektakl
dydaktyczny pt. „Trędowaty, bo niekochany”. W przedstawieniu poruszony został temat znikomości spraw, którymi żyje
współczesny człowiek, jeśli brak jest miłości. W kilku scenach przedstawiono typowe dla dzisiejszego świata problemy: Eurosieroty, żądza pieniędzy, władzy, brak czasu, nałogi, rozbite rodziny. Wszystko to na tle wyboru drogi życiowej
przez młodego człowieka. Dopełnieniem całości były piosenki
„Tolerancja”, „Biegnij przed siebie” Występ cieszył się uznaniem i dostarczył wielu wzruszeń. Nad przygotowaniem czuwał ks. Piotr Zaczek.

14 listopada w naszej szkole, jak co roku, miało miejsce
uroczyste wydarzenie. Z okazji rocznicy Święta Odzyskania
Niepodległości przez Polskę uczniowie, pod kierunkiem
p. Marity Zygmunt i p. Magdaleny Piasecznej, przygotowali
„Wieczornicę”. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz gminy oraz Związku Piłsudczyków RP Okręgu
Kaszubskiego. Niezwykle sugestywna gra młodych aktorów
wprowadziła zebranych w wyjątkową, pełną patriotycznych
uczuć atmosferę. Wierzymy, że dzięki takiej, pełnej zaangażowania, postawie młodych ludzi pamięć o bohaterskich czynach będzie trwała w sercach Polaków.

Konkurs czytania ze zrozumieniem
28 listopada w naszej szkole odbył się Międzyszkolny
Konkurs Czytania ze Zrozumieniem Tekstu Historycznego
dla klas V-VIII przygotowany przez p. Hannę Skurczyńską
i p. Maritę Zygmunt.

Gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mostach
z opiekunem p. Aleksandrą Gajewską. Biorący udział w konkursie rozwiązywali test na podstawie przemówienia Józefa
Piłsudskiego oraz innych tekstów historycznych. Celem konkursu było propagowanie wiedzy historycznej i wykazanie się
umiejętnością rozumienia czytanego tekstu. Naukową atmosferę uprzyjemnił słodki poczęstunek i atrakcyjne nagrody
dla najlepszych:
Kategoria klas 4-6:
I miejsce Tymon Woroniecki SP Mosty
II miejsce Jakub Dębski SP Dębogórze
III miejsce Marcel Grau SP Dębogórze
Kategoria klas 7-8:
I miejsce Iga Saj SP Mosty
II miejsce Weronika Bogumił SP Dębogórze
III miejce Hanna Kuźniewska SP Dębogórze
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Nr 1/2020
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Edukacja obywatelska
W ostatnich miesiącach w ramach innowacji pedagogicznej „Edukacja obywatelska” społeczność szkolna w Mostach
pod kierunkiem nauczycieli terapeutów, podejmowała się wielu różnorodnych działań. Były to między innymi:
• Zajęcia „Z mapą Polski za pan brat”:
Uczniowie klas integracyjnych wzięli udział w zajęciach
z mapą Polski. Miały one na celu rozwijanie umiejętności
wskazywania na mapie ważniejszych miast znajdujących się
na terenie naszego kraju, ale też dały okazję do swobodnych
wypowiedzi na temat miejsc wartych odwiedzenia.
• Dni tolerancji i życzliwości:
Na szkolnych korytarzach zarówno w klasach młodszych,
jak i starszych „wyrosły” drzewka życzliwości. Na ich gałęziach
uczniowie zawieszali przygotowane przez siebie listki i serduszka z zapisanymi sentencjami dotyczącymi tolerancji oraz
życzliwego stosunku do świata. Wyeksponowane zostały także hasła przypominające jak ważny jest szacunek wobec drugiego człowieka. Dzieci i młodzież mieli okazję obejrzeć film
edukacyjny oraz porozmawiać z wychowawcami na temat tolerancji i wartości człowieka.
• Szkolny konkurs plastyczny „Symbole mają moc – obywatel
taki jak ja”:
Celem konkursu było przybliżenie problematyki związanej
z niepełnosprawnością oraz funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Uczniowie projektowali proste znaki
graficzne – logo, dotyczące wybranej niepełnosprawności, pomocy osobom niepełnosprawnym lub miejsca dla niepełnosprawnych. Prace można podziwiać na szkolnym holu na II piętrze.
• Konkurs rodzinny,, Bliżej siebie: Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością?”:
Z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przypadającego 3 grudnia został przeprowadzony konkurs rodzinny „Bliżej siebie: Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością?”.
Jury oceniające prace było pod wrażeniem kreatywności
dzieci i ich rodziców. Dzieła można podziwiać na tablicach przy
wejściu do szkoły.
Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które towarzyszyły
naszym uczniom pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji oraz
poruszyły strunę wrażliwości, by spojrzeć na innych ludzi z wyrozumiałością i szacunkiem.
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Innowacja „Indianie Ameryki
Północnej i Południowej”
W tym roku Szkoła Podstawowa w Mostach kontynuuje
przygodę z poznawaniem historii, kultury i mitologii odległych i egzotycznych miejsc na kuli ziemskiej.
Po Dalekim Wschodzie i Indiach przyszedł czas na Amerykę
i jej rdzennych mieszkańców. Uczniowie poznają amerykańskie święta, takie jak Dzień Kolumba i Święto Dziękczynienia
oraz ich pochodzenie. Przypomną sobie zapomniane już nieco
zabawy w Indian. Spotkają się z bohaterami powieści Karola
Maya i westernów. Przywdzieją kostiumy Winnetou i Pocahontas. Dowiedzą się, skąd pochodzi nazwa Indianie i poznają
smutne dzieje konkwisty. Pod okiem nauczycieli i zaproszonych gości na wesoło i na poważnie będą zgłębiać tajemnice
Nowego Świata.

Przedszkole – Rewa
W listopadzie do Przedszkola Publicznego w Rewie zawitał Pan Bogdan z ciekawymi instrumentami. To kolejne zajęcia bębniarskie, w czasie których dzieci poznały interesujące
instrumenty z różnych kontynentów. Najmilszym momentem
dla wszystkich dzieci była samodzielna próba gry na bębnach.
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Co nowego w projekcie ERASMUS PLUS?
No i zaczęło się...
W dniach 17-21 listopada 2019 r. reprezentacja nauczycieli
z naszej szkoły – Hanna Kamińska, Karolina Kamińska-Marek
i Dorota Miszewska, odwiedziła szkołę partnerską European
School „Andrei Saguna” w Rumunii, w mieście Deva.
Celem pierwszego spotkania było poznanie się partnerów
oraz stworzenie wspólnego planu realizacji projektu. Spotkanie poprowadził polski zespół, który jest głównym koordynatorem projektu. Udział w spotkaniu wzięli koordynatorzy projektu z partycypujących krajów.
W pierwszym dniu spotkań nauczyciele z Rumunii przedstawili partnerom European School „Andrei Saguna” i oprowadzili ich po budynku. Goście mogli zobaczyć pomieszczenia dla
nauczycieli, miejsca dla uczniów i ich standardowe klasy. Po
zwiedzaniu budynku szkoły partnerzy przedstawili swoje szkoły, a potem rozpoczęła się ciekawa dyskusja o różnicach w systemach edukacyjnych poszczególnych krajów. W następnych
dniach goście brali udział w zajęciach języka angielskiego prowadzonych w tamtejszej szkole, a także mieli okazje poznać

uczniów, którzy będą brali w wymianie międzynarodowej.
W szczególności ważnym aspektem spotkań w rumuńskiej
szkole była wymiana dobrych praktyk między nauczycielami
z zakresu ekologii, sportu, turystyki. Czas upływał bardzo szybko, więc partnerzy ustalili daty oraz wstępny program dwóch
najbliższych spotkań projektowych, w których udział
weźmie kilkoro uczniów oraz
dwóch nauczycieli z każdego partycypującego kraju.
Najbliższe spotkanie odbędzie również w mieście Deva
w Rumunii w terminie 24–28
lutego 2020 r.
Wszyscy nawzajem życzymy sobie POWODZENIA
w projekcie i z niecierpliwością oczekujemy na kolejne
spotkania.

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Półfinały Mistrzostw Województwa Pomorskiego w koszykówce
Koszykarze Szkół Podstawowych rozegrali 27 listopada,
w Wejherowie, Półfinały Mistrzostw Województwa Pomorskiego.
Powiat pucki reprezentował w kategorii U-14 zespół z Pogórza. Drużyna w składzie: DAWID LIPIŃSKI, KACPER KOMISARCZYK, DOMINIK KNAP i ADAM KRAKOWSKI rozegrała emocjonujące spotkania z zespołami z Borcza, Lęborka i Wejherowa.
Pogórzanie dzielnie walczyli pod koszami w wejherowskiej sali
szkoły nr 8. Celne rzuty z dystansu, aktywna praca w obronie
i dobra współprace przyniosła naszemu zespołowi dwa zdecydowane zwycięstwa z Lęborkiem i Borczem. Mecz z rosłymi,
dobrze wyszkolonymi koszykarzami z Wejherowa do półmetka
był wyrównany i zanosiło się na niespodziankę turnieju. W końcowej części nasi przeciwnicy celnymi rzutami z dystansu wyszli na prowadzenie którego nie oddali do końca meczu.
Drużyna z Pogórza zdobyła wicemistrzostwo Półfinałów
Wojewódzkich w Koszykówce 3x3.
Gratulujemy!
Nr 1/2020

23

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

Gminny konkurs piosenki i pieśni patriotycznej
„Dzieci śpiewają dla niepodległej”
22 listopada odbył się w Pogórzu Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Dzieci śpiewają dla Niepodległej”.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas 0-III z następujących szkół: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu, oraz ze Szkoły
Podstawowej w Pogórzu. Młodzi, zdolni wykonawcy zachwycili
jurorów i publiczność wspaniałymi śpiewem i dojrzałą interpretacją utworów. Komisja brała pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworu, intonację, dykcję oraz ogólny wyraz
artystyczny. Po długich i trudnych naradach wyłoniono następujących laureatów:
w kategorii kl. 0-1
I miejsce Malwina Dawidowska Szkoła Podstawowa w Pogórzu
II miejsce Natalie Pacześ Szkoła Podstawowa w Pogórzu
III miejsce Miriam Filar Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
w kategorii kl. 2-3
I miejsce Lena Tabaczka Szkoła Podstawowa w Pogórzu
II miejsce Iwona Sosnowska Szkoła Podstawowa w Pogórzu
III miejsce Michał Wica Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach.

Ponadto jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną
Grand Prix dla Huberta Kunc Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach oraz wyróżnienia dla wszystkich pozostałych
uczestników.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów wokalnych.

Spotkanie w bibliotece
W bibliotece szkolnej w Kosakowie odbyło się spotkanie
uczniów klas III z Panią Wandą Neumann – aktorką związaną
m.in. z Teatrem na Przymorzu w Gdańsku.
Pani Wanda w niezwykle oryginalny sposób zaprezentowała znane i lubiane przez dzieci wiersze Juliana Tuwima i Jana
Brzechwy. Przez swoją żywiołowość i otwartość szybko zyskała sympatię uczniów, którzy chętnie brali udział we wspólnej
interpretacji wierszy. Spotkanie z panią Wandą okazało się fascynującą podróżą do świata polskiej poezji i teatru.

Żywa lekcja historii
26 listopada uczniowie z Pogórza już kolejny rok z rzędu,
wzięli udział w spektaklu historycznym wykonywanym przez
Teatr Historyczny „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego”.
Klasy 4, 5 i 6 odbyły podróż w czasy starożytne poznając
historię starożytnej Grecji i Rzymu. Dzięki rekwizytom, będącymi dokładnymi replikami sprzętów używanych w danej epoce historycznej uczniowie, niektórzy na własnej skórze, mogli
poczuć ciężar uzbrojenia hoplity lub legionisty, albo przymierzyć odzież noszoną na co dzień przez starożytnych Greków
i Rzymian. Klasom 7 przybliżono poruszające zagadnienie powstań narodowo wyzwoleńczych. Bogactwo strojów i uzbrojenia ułatwiło młodzieży określenie charakteru i różnic powstań
Listopadowego i Styczniowego. Poznali rolę kosynierów, wojska Księstwa Warszawskiego. W wędrówce przez lata spotkali
postać Tadeusza Kościuszki, Napoleona Bonaparte, Józefa
Wybickiego, Piotra Wysockiego, aby po 123 latach natknąć się
na Marszałka Józefa Piłsudskiego.
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Idea „Żywej Lekcji Historii” to połączenie atrakcyjnej formy
z wiedzą. Myślę, że uczniowie, uczestnicząc w tej niecodziennej lekcji historii mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy
historycznej, dobrze się przy tej okazji bawiąc.
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Halowe Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Pogórzu
w Biegach Sztafetowych
20 listopada na hali sportowej w Kosakowie odbyły się IIHalowe Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Pogórzu w Biegach Sztafetowych.
Do rywalizacji przystąpiły wszystkie klasy począwszy od
klas 4-tych, a skończywszy na klasach 8-mych. Reprezentacje
klas składały się z 4 zawodników podstawowych i rezerwowego, wyłonionych na podstawie uzyskanego czasu w biegu
kontrolnym na dystansie dwustu metrów. Po uroczystym rozpoczęciu części oficjalnej, przywitaniu zawodników i licznie
przybyłych kibiców oraz krótkim omówieniu regulaminu zawodów, sędzia główny pan Wojciech Niemkiewicz przystąpił do
podziału zespołów sztafetowych na kolejne serie.
Zmagania sportowe rozpoczęli najmłodsi, pokonując
jako pierwsi dystans sztafetowy 4 x200 m. Sprawne przekazywanie pałeczki sztafetowej i pełna determinacja w biegu
przyniosła zasłużony sukces reprezentacji klasy IV b zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. Po inauguracyjnym
biegu najmłodszych uczestników mistrzostw, starsze klasy
z pełnym zaangażowaniem i niemalże profesjonalizmem sportowym kontynuowały rywalizację o najwyższe laury w szkole.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje bardzo wartościowy
wynik ( 2,06” ) dziewcząt z klasy VI a i chłopców z VI b. Bardzo
sprawne przeprowadzenie imprezy przez komisję sędziowską

w składzie : Magdalena Ślifierz, Aleksandra Salamon, Marcin
Pustówka i Kazimierz Wróbel, pozwoliło wyłonić czołowe zespoły szybkobiegaczy naszej szkoły.
Po części sportowej najlepsze reprezentacje sztafetowe
otrzymały z rąk Dyrektora pana Rafała Juszczyka pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki. Impreza przebiegała w miłej,
sportowej atmosferze, a jej wysoki poziom sportowy dobrze
rokuje przed Otwartymi Mistrzostwami Gminy, które odbędą
się już 10.12.2019 roku.

Jubileusze małżeńskie

Jubileusze 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia zawarcia związku małżeńskiego odbyły się 14 listopada 2019 r. w Restauracji
„Kaszubska” w Kosakowie.
Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego tzw.
Złote Gody obchodziło 19 par, 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego tzw. Diamentowe Gody obchodzili Państwo Maria
i Józef Totzke z Mostów, z kolei zaś 65-lecie ślubu – Żelazne
Gody – Państwo Alfreda i Lech Półtorak, także z Mostów.
Lista Jubilatów 50-lecie ślubu, Złote Gody:
1. Państwo Maria i Feliks Blumka z Mostów
2. Państwo Maria i Jan Harmoza z Suchego Dworu
3. Państwo Elżbieta i Albin Jóskowscy z Dębogórza Wybudowania
4. Państwo Krystyna i Antoni Lieske z Mostów
5. Państwo Danuta i Franciszek Litwic z Pierwoszyna
6. Państwo Helena i Edmund Maszota z Mostów
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7. Państwo Brygida i Eugeniusz Morawieccy z Mostów
8. Państwo Hanna i Ryszard Osmańscy z Dębogórza
9. Państwo Krystyna i Jerzy Piechowscy z Rewy
10. Państwo Krystyna i Jerzy Prokaziuk z Suchego Dworu
11. Państwo Irena i Juliusz Sędek z Rewy
12. Państwo Aleksandra i Andrzej Socha z Dębogórza
13. Państwo Eugenia i Piotr Sółkowscy z Pogórza
14. Państwo Marioleta i Fryderyk Tokarscy z Suchego Dworu
15. Państwo Gertruda i Henryk Tomeczkowscy z Kosakowa
16. Państwo Urszula i Edmund Wylot z Rewy
17. Państwo Genowefa i Franciszek Zbuccy z Mostów
18. Państwo Jadwiga i Stanisław Zwolińscy z Dębogórza
19. Państwo Jadwiga i Zenon Żugier z Rewy
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Z życia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o. Dębogórze-Kosakowo
Zespół Kosakowianie 30 listopada oprawiał mszę św.
w Katedrze w Oliwie, z okazji XXI Zjazdu Delegatów ZKP,
również w sali Uniwersytetu Gdańskiego otwierał Zjazd piosenkami Trepczyka, a następnie odśpiewał Hymn Polski
i Hymn Kaszubski.
Prezesem Zrzeszenia na kadencję kolejna 3-letnią kadencję został Jan Wyrowiński. Gratulujemy i życzymy sukcesów
w społecznej działalności.

UWAGA!

Inwentaryzacja w Gminnej Bibliotece
Informujemy, że w dniach 30.12.2019 – 17.01.2020
w Bibliotece będzie przeprowadzana inwentaryzacja
księgozbioru, czyli tzw. skontrum.

W tym czasie Biblioteka będzie nieczynna.
Prosimy o wyrozumiałość i o wcześniejsze
zaopatrzenie się w odpowiednią ilość literatury.
Jednocześnie obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań,
aby wykonać zadanie jak najszybciej i być może uda nam
się uruchomić wypożyczanie książek wcześniej.

KALENDARZ
IMPREZ
STYCZEŃ 2020
Sob. 04.01.2020 10:00
Nd. 12.01.2020

15:0020:00

Pn. 13.01.2020- 14:00Nd. 26.01.2020 17:00

X Nordic Morsing – otwarcie sezonu

Wójt Gminy

Plaża w Rewie (ul. Morska 2)

28. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Jaworowy Klub Sportowy,
Kosakowskie Centrum Kultury

Hala Sportowa w Suchym
Dworze, ul. Szkolna 34

Ferie zimowe

Wójt Gminy,
Kosakowskie Centrum Kultury

Obiekty kulturalne Gminy
Kosakowo, Szkoły Gminne

Nd. 19.01.2020

16:00

Spotkanie z kolędą

Chór Morzanie

Dom Kaszubski w Dębogórzu

Nd. 19.01.2020

16:00

Spotkanie Noworoczne – Sołectwo Mosty

Sołtys
wraz z Radą Sołecką wsi Mosty

Kosakowskie Centrum Kultury
Pierwoszyno

LUTY 2020
Nd. 09.02.2020

14:00

Sob. 29.02.2020 09:00
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III Walentynkowy Bieg Parami w Rewie

Wójt Gminy

Plaża w Rewie
(Checz kôle szperka)

II Ogólnopolski Festiwal Zespołów
Artystycznych „Moc Tańca”

Wójt Gminy

Centrum Sportowe
w Kosakowie
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DANE ADRESOWE URZĘDU GMINY KOSAKOWO
Nazwa

Nr telefonu

Adres e-mail

DANE ADRESOWE URZĘDU GMINY KOSAKOWO
Nr pokoju

Biuro Obsługi
Interesanta

58 660-43-43

boi@kosakowo.pl

3

Kancelaria Wójta

58 660-43-02

kancelariagminy@kosakowo.pl;
m.rusak@kosakowo.pl

102

Sekretariat Wójta

58 660-43-00

sekretariat@kosakowo.pl

104

Sekretarz

58 660-43-15

sekretarz@kosakowo.pl

110

Skarbnik

58 660-43-20

skarbnik@kosakowo.pl

106

edg@kosakowo.pl

4

Ewidencja Działalności
58 660-43-27
Gospodarczej

Nazwa

Nr telefonu

Adres e-mail

Oświata

58 660-43-45

oswiata@kosakowo.pl

210

melioracje@kosakowo.pl

206

58 660-43-28

ogrodnictwo@kosakowo.pl

206

58 660-43-03

uefundusze@kosakowo.pl
efs@kosakowo.pl

250

Planowanie
i Zagospodarowanie 58 660-43-13
Przestrzenne

planowanie@kosakowo.pl

258

Zamówienia
Publiczne

58 660-43-44

zamowienia@kosakowo.pl

256

Profilaktyka
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

58 660-43-04

alkpomoc@kosakowo.pl

102

Biuro Obsługi
Rady Gminy

58 660-43-25

radagminy@kosakowo.pl

111

Gospodarka Wodna 58 660-43-28
Ogrodnictwo
Fundusze Unijne

Nr pokoju

Ewidencja Ludności

58 660-43-14

ewidencja@kosakowo.pl

5

Drogownictwo

58 660-43-09

gospodarka@kosakowo.pl;
drogownictwo@kosakowo.pl

6

Gospodarka
Odpadami

58 660-43-46

odpady1@kosakowo.pl
odpady@kosakowo.pl

7

58 660-43-12

sport@kosakowo.pl

254

Gospodarka
Komunalna

Sport, Turystyka
i Rekreacja

58 660-43-07

komunalka@kosakowo.pl

8

Ochrona Cywilna
i Sprawy Wojskowe

58 660-43-36

oc@kosakowo.pl

209

Ochrona Środowiska
i Rolnictwo

58 660-43-06

ekologia@kosakowo.pl

8

Kadry

58 660-43-16

kadry@kosakowo.pl

Urząd Stanu
Cywilnego

58 660-43-48

usc@kosakowo.pl

9

Podatki

58 660-43-17
58 660-43-19

Polityka Społeczna

podatki@kosakowo.pl

2

Geodezja i Gospodarka
58 660-43-35 geonieruchomosci@kosakowo.pl
Nieruchomościami

107

Inwestycje

211

58 660-43-30

inwestycje@kosakowo.pl

58 732-50-16 politykaspoleczna@kosakowo.pl

Gminny Ośrodek
58 620-82-02
Pomocy Społecznej

207
Kosakowo
ul. Fiołkowa

gops@kosakowo.pl

Kosakowo
ul. Fiołkowa 2b

strazgminna@kosakowo.pl

Kosakowo
ul. Fiołkowa

Straż Gminna

58 732-50-11

Kosakowskie
Centrum Kultury

784-403-228 kontakt@kulturakosakowo.pl

Kosakowskie
Centrum Kultury
w Pierwoszynie
ul. Kaszubska 11

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas
Elżbieta Grzenkowicz z Mostów, lat 84
Bronisława Kaszuba z Dębogórza, lat 93
Zofia Klas z Kazimierza, lat 86

Ś.P.

Ważniejsze telefony:
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
tel. 606 731 674;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami gimnazjalnymi – dyrektor Rafał
Juszczyk, tel. 58 679 23 90;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk, tel. 58 665 76 30;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu – dyrektor Halina Foltynowicz,
tel. 58 679 13 25;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor Anna Szymborska,
tel. 58 679 13 21;
- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – dyrektor Anna
Paturej, tel. 58 735 46 56;
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo – prezes Danuta
Tocke, tel. 691 747 775;
- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes Hildegarda Skurczyńska;
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” – prezes Antoni Wica, tel. 608 276 893;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” Andrzej Zawadzki,
tel. 888 095 035

Teresa Nawrocka z Pogórza, lat 58
Urszula Linstaedt z Dębogórza-Wybudowania, lat 82
Teresa Obzejta z Pierwoszyna, lat 87

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – prezes Wojciech
Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkolenia Janusz
Frąckowiak, tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz Wiesław Chojnacki,
tel. 696 532 152.
Telefony alarmowe:
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Kosakowo 698 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy Kosakowo 58 660
43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie 679 13 97/674 53 91
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. 58 625 47 47
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 507 159 482
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni – 261 263 783
985 Ratownictwo Morskie, 997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie
Ratunkowe

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Ewelina Paszke (Red. Naczelny), Michał Rusak (Sekr. Redakcji)
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Bioodpady – odpady kuchenne! Część II
Niedawna zmiana selektywnej zbiórki odpadów poprzez dodanie do niej odpadów kuchennych spowodowała
pewne zmiany w naszym życiu, są one jednak konieczne. Dotychczas odpady te trafiały do odpadów
zmieszanych, a potem na składowiska. Inaczej było z odpadami zielonymi z naszych ogrodów, które poddawane
były recyklingowi organicznemu, z czego otrzymywano kompost.
Unijna dyrektywa 2008/98/WE wprowadziła pięciostopniową hierarchię postępowania z odpadami. Jej
głównym celem jest zapobieganie oraz ograniczenie powstawania odpadów. Kolejność priorytetów to:
➢
➢
➢
➢
➢

Zapobieganie powstawaniu odpadów i jego ograniczanie
Przygotowanie do ponownego użycia
Recykling
Inne metody odzysku, np. odzysk energii
Unieszkodliwianie

Stosując tę hierarchię podejmujemy czynności, które dają najlepszy dla środowiska naturalnego wynik
ekologiczny.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ograniczenie wytwarzania odpadów. Można to osiągnąć poprzez wzrost
świadomości oraz zmianę codziennych nawyków dotyczących konsumpcji i zakupów. Polacy rocznie wyrzucają
około 9 milionów ton żywności. Według badań 42% Polaków wyrzuca jedzenie, co stanowi wzrost o 10%
względem lat ubiegłych. Zachowanie to największe jest w grupie osób w wieku do 34 roku życia i wynosi ok.
80% badanych. Odsetek osób wyrzucających jedzenie spada z wiekiem i wśród Polaków w wieku 65-74 lat
wynosi 65%. Najwięcej wyrzuca się pieczywa, warzyw, owoców, mięsa i produktów mięsnych oraz ciast i
słodyczy. Głównymi powodami są nieprzemyślane i za duże zakupy, zbyt duże porcje posiłków oraz niewłaściwe
zrozumienie pojęcia terminu ważności. Informacja „data przydatności do spożycia” oznacza gwarancję
zachowania pełni cech danego produktu w określonym terminie. Jej przekroczenie może, ale nie musi
doprowadzić do pogorszenia jakości produktu, na przykład osłabienia smaku czy wartości odżywczej. Natomiast
„należy spożyć do:” oznacza, że jeżeli dany produkt ją przekroczył, trzeba go natychmiast wyrzucić, ponieważ
po jej upłynięciu nie można wykluczyć tego, że dany produkt nam zaszkodzi.
Odpady żywnościowe możemy podzielić na trzy grupy:
➢ Których powstanie jest nie do uniknięcia, takie jak na przykład torebki pozostałe z zaparzenia herbaty,
kości, skorupki jajek, obierki,
➢ Które są możliwe do uniknięcia, jak na przykład skórki od owoców (jabłka, gruszki) czy warzyw lub
chleba, które dla niektórych są jadalne a dla innych nie,
➢ Które nie powinny powstać, takie jak przeterminowane i popsute produkty - mięso, warzywa, owoce.
Przy dobrym zaplanowaniu zakupów możemy uniknąć do 75% problemów z zepsutą żywnością. Niecała jedna
czwarta Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że żywność po przekroczeniu daty minimalnej trwałości wciąż może
zostać spożyta. Średnia ilość wyrzucanej żywności w Europie to około 178 kg żywności na osobę na rok, a w
Polsce jest to aż 247 kg. Nieprzydatne do spożycia odpady kuchenne (bez mięsa) można i trzeba kompostować,
czyli trzeba je segregować!
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