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Niespełna trzy miesiące zajęła drogowcom z  Konsor-
cjum firm Kruszywo Sp. z  o.o. budowa drugiego, a  zarazem 
ostatniego etapu ulicy Kościuszki w miejscowości Pogórze. 
Od blisko dwóch tygodni ulica jest już gotowa, a we wtorek 
(23 czerwca) uroczystego otwarcia okazałej inwestycji doko-
nali samorządowcy z gminy Kosakowo. Ulica Kościuszki płyn-
nie łączy przejazd od ulicy Derdowskiego do ulicy płk. Dąbka, 
w  trakcie prac wykonane zostały także odcinki ulicy Czar-
nieckiego, co pozwala mieszkańcom Pogórza na komfortową 
komunikację w  sercu najbardziej dynamicznie rozwijającej 
się części tej miejscowości i całej gminy. Koszt inwestycji za-
mknął się w kwocie około 6 milionów złotych, niemal połowa 
środków (3 mln złotych) pochodzi z rządowego dofinansowa-
nia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

– Projekt ulicy Kościuszki w Pogórzu został „uszyty na mia-
rę” potrzeb mieszkańców – podkreślił Marcin Majek, Wójt Gmi-
ny Kosakowo, podczas uroczystości otwarcia. – Braliśmy pod 
uwagę dynamiczny rozwój tej części naszej gminy, gęstniejącą 
zabudowę oraz przyrost liczby samochodów. Ulica jest bardzo 
komfortowa i bezpieczna, posiada odwodnienie i jest estetycz-
nie oświetlona. Ciąg dla pieszych i  rowerzystów uzupełniają 
jej użytkowe walory. Główną zaletą nowej ulicy Kościuszki jest 
możliwość płynnego przejazdu wewnątrz osiedla, od ulicy Der-
dowskiego, aż do ulicy płk. Dąbka.

Warto wspomnieć, iż podczas realizacji inwestycji, dro-
gowcy wykonali brakujący odcinek ulicy Czarnieckiego, który 
krzyżuje się z ulicą Kościuszki, co znacznie zwiększa płynność 
ruchu wewnątrz osiedla.

– Otwierając inwestycję chcę podziękować Wojewodzie 
Pomorskiemu za udzielone wsparcie finansowe w  ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych – mówił Wójt Marcin Majek. 
– Otrzymaliśmy dotację w  kwocie ponad 3 milionów złotych, 
dzięki czemu ulica Kościuszki oraz odcinki skrzyżowań mogą 
dziś cieszyć oko zarówno kierowców jak też niezmotoryzowa-
nych. Podziękowania kieruję także do spółki PEWIK, a także do 
inwestorów mieszkaniowych z przedsiębiorstw Eurostyl, Orlex, 
Dekpol oraz Ekolan. Współpracę na każdym etapie realizacji 
budowy mogę ocenić na bardzo udaną. Jednocześnie, gratulu-
ję drogowcom z Przedsiębiorstwa Kruszywo dobrze wykonanej 
pracy.

Uroczystego przecięcia wstęgi przy ulicy Kościuszki doko-
nał Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo, Adam Pałasz, sołtys 
Pogórza oraz Andrzej Klemenski, kierownik Referatu Inwesty-
cji UG Kosakowo.

Od dziś mieszkańcy Pogórza zyskali bardzo potrzebne lo-
kalne połączenie wewnątrz osiedla. To zaś odciąża ruch na 
głównych odcinkach dróg ulicami Derdowskiego i płk. Dąbka.

Szerokiej drogi!

Nowa ulica Kościuszki w Pogórzu – otwarta
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RADA GMINY KOSAKOWO

1. Uchwała Nr XXXIII/219/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 10 czerwca 2020 roku w  sprawie: zmiany uchwały 
Rady Gminy Kosakowo nr XXI/7/2016 z  dnia 25 lutego 2016 
roku w sprawie nadanie nazwy JÓZEFA KRAUSE ulicy poło-
żonej we wsi PIERWOSZYNO na terenie gminy Kosakowo;
2. Uchwała Nr XXXIII/220/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie: uchylenia Uchwały 
Nr XXVIII/188/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 marca 
2020 roku w sprawie przyjęcia cen za usługi transportu ko-
munalnego na obszarze Gminy Kosakowo;
3. Uchwała Nr XXXIII/221/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie: przekazania środ-
ków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w  Gdańsku na pokrycie 
kosztów wyżywienia i  zakwaterowania policjantów oddele-
gowanych do służby na terenie Gminy Kosakowo w sezonie 
letnim 2020;
4. Uchwała Nr XXXIII/222/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody 
na zbycie udziałów i  określenia trybu zbycia, w  tym proce-
dury zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

1. Uchwała Nr XXXIV/227/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na 

1. Uchwała Nr XXXV/228/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Kosakowo.
2. Uchwała Nr XXXV/228/2020 Rady Gminy Kosakowo 

w Gdyni na rzecz Spółki celem ich umorzenia zgodnie z art. 
200 § 1 k.s.h.;
5. Uchwała Nr XXXIII/223/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 10 czerwca 2020 roku w  sprawie: zmiany budżetu 
gminy Kosakowo na rok 2020;
6. Uchwała Nr XXXIII/224/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 10 czerwca 2020 roku w  sprawie: zmiany uchwały 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy 
Kosakowo na lata 2020-2027;
7. Uchwała Nr XXXIII/225/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie: przystąpienia do 
opracowania Strategii rozwoju Gminy Kosakowo na lata 
2021-2030;
8. Uchwała Nr XXXIII/226/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania członka 
Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji oraz zmiany uchwały Nr 
II/5/2018 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 30 listopada 2018  r. 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zmie-
nionej uchwałą Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
24 kwietnia 2019 r. w  sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada 2018 roku w spra-
wie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 71/19 i nr 71/21 
obręb Pogórze gmina Kosakowo.

z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia braku 
właściwości Rady Gminy Kosakowo do rozpatrzenia skar-
gi na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo 
i przekazania jej według właściwości.

Uchwały podjęte podczas XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 10 czerwca 2020 r.

Uchwały podjęte podczas XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 15 czerwca 2020 r.

Uchwały podjęte podczas XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 15 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE 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 2020 r., poz. 293 ze zm.), w wykonaniu uchwał Rady Gminy Kosakowo: Nr V/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018r., Nr XI/76/2019 z dnia 
28 marca 2019r. i Nr XXII/154/2019 z dnia 28 listopada 2019r.: 

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. północnej części obrębu Mosty gmina Kosakowo, od ul. Wałowej do ulicy Spacerowej; 
2. części obrębu Pierwoszyno gmina Kosakowo; 
3. działki nr 36/62 obręb Pogórze gmina Kosakowo, przy ul. Tadeusza Różewicza;
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem. 

Projekty planów udostępnione będą w dniach od 01.07.2020 r. do 29.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Że-
romskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Refe-
racie Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel. 58 6604313.Dopuszczalna liczba interesantów przebywających 
w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Projekty planów dostępne będą także na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami, odbędą się kolejno:
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1. dla projektu planu północnej części obrębu Mosty, od ul. Wałowej do ulicy Spacerowej – w dniu 15.07.2020r., o godz. 16.00;
2. dla projektu planu działki nr 36/62 obręb Pogórze, przy ul. Tadeusza Różewicza – w dniu 16.07.2020r., o godz. 15.00;
3. dla projektu planu części obrębu Pierwoszyno – w dniu 16.07.2020 r., o godz.16.00.
Dyskusje publiczne odbędą się w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie, przy ul. Kaszubskiej 11. 

W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus COVID-19, do Urzędu oraz na dyskusję publiczną należy przy-
chodzić w maseczkach i rękawiczkach. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce. Zapewnione będą warunki dla zachowania bez-
piecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniach.

Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwa-
gi. 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 12.08.2020 r. 

Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 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 oddziały-
wania 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 12.08.2020 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.
Wójt Gminy Kosakowo

Marcin Majek 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. 
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl 

Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020, poz.293 
ze zm.) oraz art. 39 ust.1 i art.54 ust.3 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. 2020, poz.283 ze zm.); 

Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. części obrębu Kosakowo, na północ od skrzyżowania ulic: Żeromskiego i  Chrzanowskiego – w  oparciu o  uchwałę 

Nr XXXI/210/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 maja 2020 r.; 
2. części obrębu Kazimierz części obrębu Dębogórze gmina Kosakowo – w oparciu o uchwałę Nr XXXII/216/2020 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 28 maja 2020 r. ;
3. działek położonych w Kosakowie, przy ul.Rzemieślniczej – w oparciu o uchwałę Nr XXXII/215/2020 Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 maja 2020 r.;
4. działek położonych w obrębie Pogórze gm.Kosakowo, przy ul. Jana Kasprowicza i Bolesława Prusa – w oparciu o uchwałę 

Nr XXXII/214/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 maja 2020 r.;
oraz zawiadamia o  rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejsco-
wych.
Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne mogą zgłaszać wnioski do projektów planów w  terminie do dnia 
24 lipca 2020 r.
Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo, na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, z podaniem 
nazwy wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl
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Zakończyła się modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
Mosty I, która  zaopatruje w  wodę pitną mieszkańców Mo-
stów, Mechelinek i  Rewy. Inwestycja rozpoczęta jeszcze 
w 2018 roku objęła kompleksową rozbudowę hydroforni, wy-
mianę oprzyrządowania na  bardziej wydajne oraz  zastoso-
wanie rozwiązań gwarantujących bezpieczną i bezawaryjną 
pracę. Koszt wszystkich prac zamknął się w  kwocie około 
1 miliona złotych. 

– Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosty I to ważny krok 
na  drodze do  poprawy jakości życia mieszkańców naszej gmi-
ny, w szczególności Mostów, Mechelinek oraz Rewy – zauważa  
Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Zadanie, którego łączny 
koszt wyniósł około 1 miliona złotych, zrealizowaliśmy w całości 
ze środków własnych. Bezpieczeństwo zaopatrywania w wodę 

pitną użytkowników wszystkich sieci wodociągowych w obrębie 
gminy Kosakowo jest jednym z  głównych priorytetów naszego 
samorządu, sukcesywnie będziemy modernizować kolejne hy-
drofornie, zgodnie z  harmonogramem ujętym w  Wieloletnim 
Programie, który  podpisaliśmy wspólnie z  Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.

W ramach kompleksowej inwestycji przekazano do użytko-
wania zbiornik retencyjny dla wody uzdatnionej o pojemności 
V=100 m3. 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. Ponadto, 
budynek hydroforni oraz teren okalający SUW Mosty I zostały 
poddane renowacji, co pozytywnie wpłynęło na estetykę naj-
bliższego otoczenia.

Hydrofornia w Mostach pracuje pełną mocą

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w  Gdańsku zaprasza do  składania 
wniosków na nowych zasadach w ramach Rządowe-
go Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 2.0.

Wszelkie informacje dotyczące Programu dostępne 
są na stronie: https://wfos.gdansk.pl/czyste_powie-
trze_icon, a najważniejsze zmiany zostały przedstawio-
ne w ulotce, zamieszczonej poniżej:

WFOŚiGW-info-czyste-powietrze

Program Priorytetowy Czyste Powietrze 2.0 w nowej odsłonie
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Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymu-
jące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać 
z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Mini-
sterstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł 
w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków roz-
pocznie się w lipcu.

Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. in-
stalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że  przydomowe in-
westycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych 
rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. 
To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody 
odciąży kanalizację i  zmniejszy ryzyko podtopień w  wyniku 
deszczów nawalnych – poinformował minister klimatu.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzy-
mać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosz-
tów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej przekaże 
pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony śro-
dowiska i  gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. 
To  one będą przyjmowały od  początku lipca 2020 r. wnioski 
właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroin-
stalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na  zakup, montaż i  uruchomienie 
instalacji pozwalających na  zagospodarowanie wód opado-
wych i  roztopowych na  terenie nieruchomości objętej przed-
sięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane 
na  przykład do  kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji 

Dębogórze pięknieje na wiosnę i  lato – społecznym wysił-
kiem mieszkańców i Sołtysa wsi przy ul. Pomorskiej, w okoli-
cy napisu DĘBOGÓRZE nasadzono nowe krzewy, a  ozdobne 
drzewka zostały przycięte i  zabezpieczone przed chorobami, 
ponadto wykoszono zieleń i pomalowano obrzeża. Ogrodzenie 
przy Krzyżu zostało pomalowane, zakupiono z funduszu Sołec-
kiego nowe kwiaty, które posadzono przy Krzyżu i Obelisku.  

Za pomoc Sołtys dziękuje serdecznie Teresie i  Romanowi 
Kaleta. 

W maju na sołeckim placu zabaw zostały wykonane prace 
w  ramach funduszu sołeckiego. Część nawierzchni została 
wymieniona na nową, 
zamontowano nowe 
obrzeża wokół terenu, 
a  dla uciechy dzieci, 
zamontowano dodat-
kowe urządzenia do 
zabawy. Wszystkie 
prace odbywały się pod 
czujnym okiem Sołtysa 
Józefa Melzer.

Przy ulicy Św. Marka powstaje nowe miejsce do odpoczynku 
-„Leśny zakątek”. Stoją tam już dwie nowe ławeczki dla odwie-
dzających to miejsce. W przy-
szłości zostaną zamontowane 
stoły oraz zadaszenie. 

„Leśny Zakątek” to uda-
na inicjatywa mieszkańców: 
Anny Ptach, Adama Front-
czaka oraz Sołtysa Grzegorza 
Flatau.

deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza 
teren nieruchomości, na  tereny sąsiadujące, ulice, place itp. 
Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody 
odprowadzające wody opadowe (zebrane z  rynien, wpustów 
do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, in-
stalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nad-
ziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy 
do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w  latach 2020-
2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano 
do  30 czerwca 2024 r., a  wydatkowanie środków do  końca 
2024 r.

Więcej informacji: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktual-
nosci/art,1595,nowy-program-moja-woda-100-milionow-zlo-
tych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji.html

Nowy program „Moja Woda” – 100 milionów złotych 
na 20 tysięcy przydomowych retencji

Z ŻYCIA SOŁECTW

W maju na placu zabaw w Ka-
zimierzu zostały zamontowane 
nowe urządzenia, z których moż-
na już korzystać do woli. Karu-
zelę, przed oddaniem jej w ręce 
dzieci, osobiście przetestował 
Sołtys. Z okazji Dnia Dziecka, na 
wszystkie dzieci, które przyszły 
bawić się na miejscowym placu, 
czekał Sołtys ze słodyczami.

KAZIMIERZ DĘBOGÓRZE
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23 kwietnia 2020 r. minęło trzydzieści lat od powołania 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kosakowie. Pan 
Zygmunt Miszewski, historyk i  regionalista, w  „Dziejach ad-
ministracji w  Gminie Kosakowo” wspomina początki powoła-
nia do życia ośrodka. „W  celu świadczenia pomocy społecz-
nej w  szerokim znaczeniu tego terminu w  oparciu o  ustawę 
z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym, Rada Gminy 
Kosakowo uchwałą nr 12/57/90 z dnia 23 kwietnia 1990 r. po-
wołała do życia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosa-
kowie, jako gminnej jednostki organizacyjnej, posiadającej 
status jednostki budżetowej. Wyprzedzająco w skali państwa 
uchwałą z dnia 6 kwietnia 1990 r. wyłączono „opiekę społecz-
ną” z zakresu działań Ministerstwa Zdrowia i pod nazwą „po-
moc społeczna” włączono do kompetencji Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. Organizatorem tak powołanego ośrodka 

została Ariana Pienczke, dotychczasowa referent ds. opieki 
społecznej w  Urzędzie Gminy Kosakowo, mianowana na kie-
rownika nowopowstałego GOPS. Do pomocy zatrudniono (…) 
najpierw pielęgniarkę środowiskową p. Reginę Otremba, a po 
niej na podobnych zasadach p. Marię Dudek, także z wykształ-
cenia pielęgniarka (…) Pierwszym etatowym pracownikiem 
GOPS w Kosakowie, poza jego kierownikiem, została p. Marta  
Marciniak.” Jednym z  pierwszych pracowników GOPS była 
również p. Mirosława Nadskakulska.

Początkowo ośrodek pomocy mieścił się w  budynku sta-
rej poczty w  Kosakowie. Przez pewien czas praca świadczo-
na była również w ośrodku zdrowia oraz w budynku przy ulicy 
Fiołkowej a następnie na wiele lat GOPS został przeniesiony do 
pokoju numer 8 w Urzędzie Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 
69. Zmienił się skład osobowy, razem z  Kierownikiem i  pra-
cownikiem socjalnym, w dziale świadczeń rodzinnych praco-
wały: Kinga Roszkowska i Iwona Nadskakulska. W tym czasie 
ośrodek przeszedł rozwój pod względem administracyjnym. 
Jednostce został nadany numer REGON z Urzędu Statystycz-
nego dnia 27 września 1995  r., natomiast 12 sierpnia 2005 r. 
otrzymał swój numer NIP. Kolejnym aktem prawnym ośrodek 
otrzymał swój statut. Była to Uchwała nr XXIII/56/04 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 2 września 2004 r. w sprawie nadania 
Statutu GOPS w Kosakowie i uchylenia niektórych ustaw. Tym 
samym straciła moc uchwała z 1997 r. Kolejna zmiana w statu-

cie została wprowadzona uchwałą 
nr XXIV/65/04 Rady Gminy Kosako-
wo z dnia 28.10.2004 r. przynosząc 
ważną regulację co do zatrud-
nienia kierownika GOPS poprzez 
umowę o  pracę. Kolejne zmiany 
w statucie ośrodka pomocy zaszły 
jeszcze w 2005 i 2009 r. 

Wspominając przeszłość war-
to zatrzymać się na 2004 roku. Był 
on szczególnie istotny dla pomo-
cy społecznej, ponieważ 12 mar-
ca 2004 r. weszła w  życie ustawa 
o  pomocy społecznej, na której 
z  wprowadzanymi w  kolejnych la-
tach poprawkami pracownicy so-
cjalni pracują do dziś. Natomiast 
z  perspektywy ośrodka w  Kosa-
kowie ważnym wydarzeniem było 
oddzielenie GOPS od Urzędu Gmi-
ny w  Kosakowie w  2006  r., cho-
ciaż formalnie mieścił się nadal 
w  budynku urzędu. Wiązały się 
z  tym następujące regulacje: Za-
rządzenie nr 10/2006 Wójta Gminy 
Kosakowo z  dnia 3 lutego 2006 r. Uchwała w sprawie utworzenia GOPS w Kosakowie

GOPS w budynku starej poczty GOPS w budynku UG Kosakowo Obecna siedziba GOPS Kosakowo – ul. Fiołkowa 2B 
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w  sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS 
w Kosakowie oraz Uchwała nr III/8/09 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 7 grudnia 2006 r., w której to uchwale Rada Gminy wy-
raża zgodę na przekazanie trzech pomieszczeń na parterze 
budynku Urzędu Gminy Kosakowo dla Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej na prowadzenie działalności statutowej. Od 
2006 r. została zatrudniona główna księgowa GOPS oraz ko-
lejni pracownicy. Coraz większy zakres działania ośrodka oraz 
wzrastająca ilość mieszkańców gminy Kosakowo powodowa-
ły, że zaistniała konieczność zatrudniania w  kolejnych latach 
nowych pracowników. W związku z tym w dniu 1 czerwca 2009 
decyzją nr 2/2009 Wójt Gminy Kosakowo oddał GOPS w Kosa-
kowie ul. Fiołkowa 2B w trwały zarząd zabudowy nieruchomo-
ści gruntowej stanowiącej część działki nr 292 o powierzchni 
całkowitej 0,0852 ha, położony w obrębie geodezyjnym Kosa-
kowo, zabudowany budynkiem gminnym. Tym samym GOPS zy-
skał nową siedzibę i tutaj świadczy swą pracę do dziś. Obecnie 
w ośrodku pracuje 13 osób w składzie: Kierownik – Małgorzata 

Borek, główny księgowy – Barbara Wilk, inspektor ds. księ-
gowości – Kamila Sitek, pięcioro pracowników socjalnych:  
Beata Stencel, Sylwia Marek, Justyna Zawadzka – Wiśniewska, 
Jolanta Szyperska, Monika Wowk, dwóch asystentów rodziny: 
Natalia Pikiewicz i Natalia Hauc, dwóch referentów ds. świad-
czeń rodzinnych – Sylwia Tyszka i Magdalena Sułkowska, do-
datki mieszkaniowe – Marzena Fifielska. 

Na przestrzeni lat pracowali z nami m.in.: Sylwia Serafińska, 
Krystyna Ryszkiewicz, Lidia Lewańczyk, Marek Nawrot, Małgo-
rzata Lewicka, Magdalena Koniewska, Joanna Domańska.

Praca w GOPS to nie tylko realizacja działań wynikających 
z ustaw i obowiązkowych aktów prawnych, to również działa-
nia dodatkowe na rzecz społeczności lokalnej. Na przestrzeni 
lat zrealizowaliśmy:
•	 projekt	z funduszy	unijnych	pn.	„Idę	do	pracy”.	Aktywizowa-

liśmy zawodowo młodzież i dorosłych, na ponad 100 osób, 
które ukończyły kursy 80% z nich podjęło pracę. W ramach 
projektu odbywały się wycieczki, festyny, spotkania. Od 
2016 r. GOPS jest partnerem projektu „Aktywny Powiat 
Pucki”, który realizowany jest na podobnych zasadach,

•	 wydawanie	 żywności	 unijnej	 dla	 osób	 najbardziej	
potrzebujących.

•	 wysyłanie	dzieci	na	bezpłatne	kolonie	letnie	we	współpracy	
z PCPR w Pucku - rokroczne,

•	 organizowanie	prac	społecznie	użytecznych	dla	osób	bez-
robotnych na podstawie Porozumienia zawartego z Powia-
towym Urzędem Pracy w Pucku,

•	 pozyskiwanie	sponsorów	 i darczyńców	dla	 rodzin	potrze-
bujących,

•	 pośredniczenie	 w  przekazywaniu	 artykułów	 AGD,	 mebli,	
odzieży itp.

•	 organizowanie	pomocy	świątecznej.

Spotkanie w ramach Projektu „Idę do pracy”  
(fot. 2010 r.)

Spotkania w ramach Projektu „Idę do pracy” (fot. 2010 r.)

Ariana Pienczke – Kierownik GOPS 
Kosakowo w latach 1990 – 2018  

(fot. 1998 r.)

Pierwszy pracownik socjalny – Marta 
Marciniak (fot. 1998 r.)

Festyn w ramach Projektu „Idę do pracy” (fot. 2010 r.)

Pracownicy GOPS w budynku UG Kosakowo  
(fot. 2008 r.)

Pożegnanie odchodzącego Kierownika GOPS – 
Ariany Pienczke przez nowego Kierownika GOPS 

– Małgorzatę Borek (fot. 2018 r.)



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 7/20208

Na przestrzeni trzydziestu lat gmina Kosakowo 
rozbudowała się, co wiązało się ze znacznym przy-
rostem mieszkańców. Z  danych statystycznych wy-
nika, że w 1990 roku ludność gminy liczyła ok. 1 500 
mieszkańców, a na koniec 2019 r. liczba ta wynosiła 
15 345 mieszkańców. Dla porównania w latach dzie-
więćdziesiątych pracowało trzech pracowników, 
a dziś jest ich trzynastu. Wzrost liczby mieszkańców, 
wprowadzenie nowych zadań w  ośrodkach pomocy 
społecznej wynikających nie tylko z  ustawy o  po-
mocy społecznej, ale także kilkunastu innych ustaw, 
jak również nakładanie nowych obowiązków na sa-
morządy spowodowało transformację Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie. Już dziś 
wiemy, że GOPS przejdzie kolejne zmiany związane 
min. z  przepisami prawa, potrzebami społeczności 
lokalnej i dalszym rozwojem gminy. 

Czasy się zmieniają i my się w nich zmieniamy
Tempora mutantur et nos mutamur in illis

Pracownicy socjalni w aktualnej siedzibie GOPS,  
ul. Fiołkowa 2B (fot. 2013 r.)

Pracownicy GOPS (fot. 2014 r.)

Dzień pracownika socjalnego (fot. 2008 r.)

Pracownicy GOPS (fot. 2019 r.)

Pracownicy GOPS (fot. 2013 r.) 

Dzień pracownika socjalnego (fot. 2019 r.)

Aktualna załoga GOPS (fot. 2020 r.)

Biuro Polityki Społecznej przypo-
mina, iż od 1 lipca będzie można skła-
dać elektronicznie wnioski o  świad-
czenie Dobry Start (300 zł na dziecko 
uczące się, do 20 r.ż.).

Ponadto, od 1 sierpnia wnioski bę-
dzie można składać także osobiście 
w formie papierowej.

Ostateczny termin do składania 
wniosków w wersji elektronicznej lub 
papierowej upływa 30 listopada br.

Szczegółowe informacje uzyskać 
można pod nr telefonu 58 732-50-16.
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Długo wyczekiwany moment przez naszych kosa-
kowskich Seniorów: od poniedziałku 15 czerwca br. 
została wznowiona działalność rewskiej siedziby se-
nioralnej – oczywiście z poszanowaniem zasad bezpie-
czeństwa sanitarnego związanego z  panującą epide-
mią koronawirusa.

Z  zachowaniem reżimu sanitarnego, pomiarem tem-
peratury przed wejściem, obowiązkową dezynfekcją rąk 
– ale z uśmiechami na twarzy i pełni optymizmu – wznowi-
liśmy działalność rewskiej siedziby senioralnej. W stronę 
naszych niezawodnych, zawsze aktywnych i zaangażowa-
nych Seniorów kierujemy podziękowania za piękne kwiat-
ki, które nadały salce głównej prowansalskiego uroku. 

Szczegółowy harmonogram zajęć, na przeprowadze-
nie których pozwala nam obecna sytuacja epidemiolo-
giczna – jest już dostępny na naszej senioralnej podstro-
nie, zamieszczamy go również poniżej. 

Przypominamy, że w  sytuacji złego samopoczucia 
lub zauważenia u siebie symptomów grypopodobnych 
prosimy o powstrzymanie się od udziału w zajęciach. 

Zachęcamy do aktywności zwłaszcza w ramach Klu-
bu Spacerowicza, Kółka Rowerowego oraz zajęć żeglar-
skich, które dostępne będą od 29 czerwca br. W  przy-
padku niekorzystnych warunków meteorologicznych, 
zamiast na wycieczkę pieszą czy rowerową w  ramach 
Klubu Spacerowicza i  Kółka Rowerowego – zapraszamy 
na kawę i herbatę do siedziby senioralnej. Jeśli nie jeste-
śmy pewni, czy zajęcia plenerowe się odbędą, prosimy 
o wcześniejszą telefoniczną konsultację z pełnomocni-
kiem Wójta ds. seniorów (tel. 604 948 363). 

Rewska siedziba otwarta w  tych samych godzinach 
co wcześniej – przed pandemią, z wyjątkiem poniedział-
ków – na poranną kawę lub herbatę zapraszamy godzinę 
wcześniej, już od godz. 9, ponieważ warto dodać sobie 
trochę animuszu przed zajęciami żeglarskimi:

Pon. 9.00-15.00 
Wt. 10.00-15.00
Śr. 10.00-15.00 

Czw. 14.00-19.00 
Pt. - dzień pracy wewnętrznej 

Rewska siedziba seniorów ponownie otwarta
STRONA SENIORA

Dzień  
tygodnia Godzina Zajęcia Miejsce Prowadzący

Poniedziałek 9.00-11.00 Herbatka i kawka  
na dzień dobry Budynek w Rewie -

10.00

Z Yacht Clubem Rewa do-
okoła świata żeglarskiego 
– zajęcia żeglarskie 
(zajęcia od 29 czerwca br.) 

Bosmanat Yacht Clubu Rewa Instruktorzy Yacht 
Clubu Rewa

Wtorek 10.00 Rowerem zdobywaj świat Zbiórka: 
w różnych miejscach gminy dr Karol Dettlaff

Środa 9.00-11.00 Herbatka i kawka  
na dzień dobry Budynek w Rewie -

11.00-15.30 Klub Gier Planszowych Budynek w Rewie dr Karol Dettlaff
Czwartek 14.00-16.00 Klub Gier Planszowych Budynek w Rewie dr Karol Dettlaff

16.00-17.00 Gimnastyka mózgu Budynek w Rewie Paula Dobrowolska

17.00-19.00 Wieczór przy kawce  
i herbatce Budynek w Rewie –

Piątek 10.00 Klub Spacerowicza Zbiórka w różnych miejscach 
na terenie gminy dr Karol Dettlaff

Kolory zajęć: •	plastyczne  •	językowe  •	ruchowe •	psychologiczne  
•	hobbistyczne,	spotkania	przy	kawie	i	herbacie

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA SENIORÓW
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Najazd był tyleż niespodziewany, co błyskawiczny. 
Pierwsza wyprawa - i jakie zdobycze! Tego nikt się nie 
spodziewał. Znakomicie przygotowana armia kosakow-
skich Seniorów podbiła tereny Żelistrzewa i Osłonina, 
bezlitośnie wykorzystując sprzyjające warunki atmos-
feryczne, doskonałe humory urodzonych zwycięzców, 
energię i  zapał godny najznamienitszych triumfato-
rów prestiżowego Tour de France. Najazd dokonał się 
w środę 17 czerwca Roku Pańskiego 2020. Zachowano 
wszelkie środki ostrożności – żeby nie było żadnych 
rannych wśród zdobywców, każdy przeszedł test tem-
peratury oraz miał przy sobie maseczkę (zdejmowaną 
przy okazji zdjęć – cóż, estetyka również ma swoje nie-
zbywalne prawa).

Uczestnicy pokonali po drodze chaszcze wszechpo-
tężnej Natury, która jednak kawałek dalej okazała się nie 
tylko bardziej łaskawa dla zdobywców, ale i  niezwykle 
urokliwa w całej swojej kolorystyce oraz odgłosach pta-
sich śpiewów czy klekotania płazów.

Alea iacta est (Kości zostały rzucone) – mogli dumnie 
ogłosić uczestnicy wyprawy, ponieważ rowerowe naje-
chanie na ścieżki bezpośrednio graniczące z  terenem 
Rezerwatu Beka było niczym przekroczenie Rubikonu – 

Emerytura według nowych zasad to skutek rozwią-
zań przewidzianych w  tarczach antykryzysowych. Na 
jakie profity mogą liczyć w tym roku seniorzy? Przed-
stawiamy cztery najważniejsze zmiany.

Tarcza antykryzysowa 3.0. zadba o  seniorów, którzy 
złożą wniosek o  emeryturę w  czerwcu 2020 r. Jej wy-
sokość będzie wyliczana tak, jakby zgłosili się po świad-
czenie w maju. Dzięki temu składki emerytalne będą wa-
loryzowane zarówno rocznie, jak i kwartalnie. Podwójna 
waloryzacja obowiązuje seniorów, którzy zawnioskują 
o  świadczenie między styczniem a  majem lub lipcem 
a grudniem. Emerytura osób, które zdecydują się na re-
zygnację z obowiązków zawodowych w czerwcu, podle-
ga niższej waloryzacji – tylko w skali roku.

Nowe zapisy tarczy zrównują czerwcowych emery-
tów z seniorami, którzy aplikują o świadczenie w innych 
miesiącach. Dzięki temu żaden senior nie otrzyma z góry 
mniejszej kwoty, a czerwcowe emerytury były zazwyczaj 
o ok. 10 proc. niższe niż te przyznawane w innych miesią-

rzeczka, którą minęli, może nie była aż taka okazała jak 
ta, którą przekroczył Cezar, ale swój niezaprzeczalny 
urok bez cienia wątpliwości miała. Mieszkańcy podbitych 
terenów mogli jedynie śledzić wzrokiem, jak najeźdź-
cy pokonują kolejne kilometry i  dokonują skutecznego 
najazdu na osłonimską plażę oraz molo. Zwycięstwo 
absolutne. Triumfalne lody śmietankowo-truskawkowe 
skonsumowane na plaży przypieczętowały znakomicie 
przeprowadzony najazd. Co więcej, kosakowscy Seniorzy 
okazali się na tyle łaskawi, iż nie zabrali żadnych jeńców.

PS. Tekst ma oczywiście charakter humorystyczny. 
Podbite tereny - wzięte w  seniorsko-kosakowski zabór 
życzliwie oddamy mieszkańcom okolic Osłonina pod wa-
runkiem zebrania tamtejszej seniorskiej ekipy rowerowej 
i  odwiedzenia terenów gminy Kosakowo. Do czego ser-
decznie zachęcamy i zapraszamy.

PS2. Wyprawy seniorskiego kółka rowerowego 
w każdy wtorek od godz. 10.00, zbiórki w różnych miej-
scach gminy. W  przypadku niekorzystnych warunków 
pogodowych, zamiast na rower zapraszamy na kawę, 
herbatę i gry planszowe w rewskiej siedzibie senioral-
nej. Znakomita atmosfera w każdym przypadku – gwa-
rantowana.

cach. Jednak uprzywilejowana czerwcowa emerytura 
obowiązywać będzie tylko w tym roku. Wobec tego se-
nior, który zawnioskuje o świadczenie w czerwcu 2021 r. 
straci nawet 300 zł – podaje wyborcza.biz.

Istotną kwestią dla przyszłych emerytów jest także 
sposób przeliczania łącznej długości okresów zatrud-
nienia. Do obowiązku osoby ubiegającej się o emerytu-
rę, świadczenie kompensacyjne czy pomostowe należy 
udowodnienie odpowiedniego stażu pracy.

Zapisy tarczy antykryzysowej wskazują, że pra-
cownicy, którzy obecnie pobierają postojowe z uwagi 
na przestój w firmie, nie będą mieć mniejszego stażu 
pracy. Zatem nowy zapis ma działać na korzyść bardziej 
poszkodowanych pracowników.

Państwo oferuje wsparcie finansowe także tym przy-
szłym emerytom, którzy zawnioskowali o  zwolnienie 
z uiszczania składek, do czego uprawnia ich tarcza an-
tykryzysowa 1.0. i 2.0. Na mocy przepisów samozatrud-
nieni i  mikrofirmy (do 9 pracowników) mają możliwość 

Kosakowscy Seniorzy podbili Osłonino

Zmiany dotyczące emerytur – informacje
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uchylenia płatności składek na okres trzech miesięcy 
(marzec, kwiecień, maj 2020 r.). Z  opłacania 50 proc. 
składek zwolnieni są też pracownicy firm zatrudniają-
cych między 10 a 49 osób.

Nowe przepisy zrodziły wiele obaw wśród przyszłych 
emerytów, ponieważ mniejsze składki przekładają się 
na niższą wysokość świadczenia emerytalnego. Aby 
wspomóc poszkodowanych na skutek epidemii usta-
wodawca zapisał, że składki za te trzy miesiące uzu-
pełni państwo. Dzięki temu emerytury nie będą niższe.

Epidemia koronawirusa nie wpłynie na wypłacenie 
trzynastej i  czternastej emerytury – zostały one pod-
trzymane. W kwietniu 2021 r. trzynastka również będzie 

wypłacona. Należy również wiedzieć, że trzynasta eme-
rytura jest zwolniona z potrąceń i egzekucji.

Rząd zapowiedział, że w  listopadzie 2021 r. zostanie 
wypłacona czternastka, która w  przeciwieństwie do 
trzynastki nie będzie przysługiwała wszystkim emery-
tom. Drugie dodatkowe świadczenie otrzymają tylko te 
osoby, których emerytura nie przekracza 120 proc. wy-
sokości uśrednionego świadczenia. Według szacunków 
czternastkę otrzymają ci, którzy obecnie nie pobierają 
w ramach emerytury więcej niż 2900 zł brutto. Pozostali, 
którzy przekroczą ten próg, będą uprawnieni do świad-
czenia na zasadzie „1 zł za 1 zł”. Wartość pełnej czternast-
ki ma wynosić dokładnie tyle, ile najniższa emerytura.

Sienkiewicz wielkim pisarzem był. Był? Zdania bywają 
różne. Dlatego też nasi Seniorzy postanowili wziąć spra-
wy w swoje ręce i sami napisać własną wersję W pustyni 
i w puszczy – taką, która powinna przypaść do gustu bez 
mała wszystkim. Złowieszcza pustynia? Złowroga pusz-
cza? Nic z tych rzeczy. Kto ciekaw, niech czyta dalej.

Ledwo pierwsze promienie wschodzącego słońca za-
częły nadawać kolorów naturze i domostwom przepięk-
nej gminy Kosakowo – a, dajmy spokój z rozbudowanymi 
opisami. Zastępy kosakowskich Seniorów ruszyły na 
pierwszy po wznowieniu zajęć spacer w ramach Klubu 
Spacerowicza. Spacer? Jaki spacer? Toć to prawdziwa 
wyprawa była! Kolejne godziny mijały, a  niestrudzeni 
Seniorzy pokonywali kolejne kilometry.

Najpierw – cywilizacja. Aleją Nadmorską w Rewie do 
miejsca, w  którym mierzeja rozdziela akweny morskie, 
zaś z  niedaleka widać monumentalne ramiona Krzyża 
Morskiego – tam wyprawa zmieniła swój charakter na 
bardziej „pustynny”. Kiedy czerwcowe, gorące słońce 
osiągnęło swoje apogeum, spacerowicze podziwiali 
krajobrazy Rezerwatu Mechelińskie Łąki, a  niewyraźne 
z  początku na horyzoncie kształty Mechelinek zaczy-
nały przybierać coraz bardziej konkretnych kształtów. 
Voilà – oto i  Mechelinki ze swoim skansenem, idealne 
miejsce na odpoczynek w cieniu drzew, przy kamiennych 
stolikach z morskimi grami. Przydałoby się zimne orzeź-
wienie w postaci lodów – pomyśleli Spacerowicze. Myśli 
niemal natychmiast zamieniły się w rzeczywistość w jed-
nym z pobliskich punktów gastronomicznych – godnych 
polecenia. Po odpoczynku można było ruszać w  dalszą 
drogę. Już nie na pustynię, ale w kierunku puszczy. Ście-

żynkami	obok	kanału,	mijając	po	drodze	Rezerwat Czapli 
Siwej oraz pocysterski Dworek w Mostach.

Zarówno kosakowska pustynia, jak i  puszcza okazały 
się nad wyraz przyjazne. W  dobrych humorach wrócili-
śmy do rewskiej siedziby, gdzie na najbardziej wytrwałych 
Podróżników czekała zimna woda mineralna z cytryną.

Wielka wyprawa godna samego Marco Polo odbyła 
się w piątek 19 czerwca br. Na kolejne piesze wycieczki 
zapraszamy – przy sprzyjających warunkach atmosfe-
rycznych – w każdy piątek o godz. 10.00. Zbiórki w róż-
nych miejscach gminy, wszelkie informacje uzyskać 
można pod numerem telefonu 604 948 363. 

Sienkiewicz wielkim pisarzem był. Był? Być może. Kto 
będzie patronował kolejnej wyprawie kosakowskich Se-
niorów? – Nie zdradzimy tak od razu. Warto przekonać 
się bowiem… samemu.

Koniec opowiadania, Spacerowiczom – w  dowód 
uznania.

Marco Polo byłby z nas dumny –  
kosakowscy Seniorzy w spacerowej akcji
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Kosakowskie Cen-
trum Kultury przygo-
towało pięciodniowy 
projekt pt. Śladami 
Kaszub Północnych, 
dedykowany szcze-
gólnie nowym miesz-
kańcom Gminy Ko-
sakowo. Należąca 
do powiatu Puckiego 
wraz z powiatem Wej-
herowskim obejmuje 
tereny Kaszub Pół-
nocnych tzw. Błękitną 
Nordę.

Głęboko zakorzeniona w swoich tradycjach i kulturze, nie-
jednokrotnie wystawiana na próby historycznej zawieruchy, 
stanowi jednocześnie dowód unikatowości ze względu na wy-
jątkowe piękno z racji położenia geograficznego, gdzie każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

Nasz projekt podzielony został na 5 bloków tematycznych. 
Pierwszy dzień to legendy kaszubskie. Zaprosiliśmy Was nie 
tylko on-line ale również przygotowaliśmy dla Was dwie nie-
spodzianki w przestrzeni publicznej. W miejscowości Meche-
linki można było przejść mini szlak czarno- żółtej wstążeczki. 
Wśród wesoło powiewających wstążeczek, można było odna-
leźć legendy kaszubskie. M.in. przepiękną legendę o powsta-
niu Kaszub, legendę o  Mikołajku, czyli niesfornym chłopcu 
zamienionym w nadmorski kwiat oraz przypowieść o Juracie 
i zakochanym w niej rybaku. Dodatkową atrakcją były mini za-
danka, które nawiązywały właśnie do ww. legend. Na naszym 
FB, mogliście posłuchać pięknych legend, czytanych w j. pol-
skim oraz kaszubskim przez Małgorzatę Wątor – poetkę, ani-
matorkę kultury, laureatkę wielu nagród w konkursach literac-
kich.

Kolejne dni to: kuchnia kaszubska, gdzie chcieliśmy 
przybliżyć Wam wyjątkowość smaków i  oryginalność przepi-

sów. Przedstawiliśmy 
między innymi takie 
tradycyjne dania jak: 
zupa brukwiowa, ka-
szubski tort z  fasoli 
czy filety śledziowe po 
kaszubsku. Do projek-
tu o  kuchni zaprosili-
śmy Stowarzyszenie 
Dziedzictwo Kulturo-
we Szlakiem Północy, 
które niedawno wydało 
broszurę promocyjną, 
związaną z rejestracją 
lokalnego produktu 

o  nazwie Śledź Mancowy po Kaszubsku. Produkt ten, został 
wpisany na Listę produktów Tradycyjnych Ministra Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi. Broszura zawiera historię rybołówstwa 
Kaszub Północnych, metody połowu śledzia siecią mancową, 
jego walory odżywcze i wyjątkowy smak. Gratulujemy i czeka-
my na kolejne przepiękne projekty stowarzyszenia. Broszura 
została opracowana przez Elżbietę Szwedko oraz Mirosława 
Kuklika.

Trzeci dzień poświęcony został tradycyjnemu haftowi ka-
szubskiemu oraz rzeźbie. Te piękne kwiatowe wzory, dzieło 
rąk kaszubskich hafciarek, zachwyca niezwykłą starannością 
i precyzją. Haft kaszubski rządzi się swoimi wyjątkowymi wzo-
rami w zależności skąd się wywodzi.

I  tak wyróżniamy 7 podstawowych kolorów, które mają 
swoją przypisaną symbolikę:
•	 chabrowy	–	odzwierciedla	jeziora
•	 niebieski	–	to	niebo	nad	Kaszubami
•	 granatowy	–	to	odniesienie	do	głębin	morskich
•	 żółty	–	odpowiada	łanom	zbóż
•	 zielony	–	to	odniesienie	do	lasów
•	 czerwony	–	symbolika	krwi
•	 czarny	–	to	kaszubska	ziemia	na	polu
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Haft Kaszubski opiera się na symbolice roślinnej, główny-
mi elementami są bratki, chabry, dzwonki, goździki, lilie, nie-
zapominajki, róże, tulipany. Wszystkie elementy są pieczo-
łowicie i dokładnie odwzorowywane. Wyróżnia się kilka szkół 
haftu w zależności od rejonu Kaszub.
•	 szkoła	żukowska	–	uznawana	za	najstarszą
•	 szkoła	wdzydzka
•	 szkoła	pucka
•	 szkoła	wejherowska
•	 szkoła	tucholska
•	 szkoła	borowiacka

Rzeźba kaszubska to najbardziej rozwinięta dziedzina ka-
szubskiej sztuki ludowej. Wykonywano ją pierwotnie głównie 
o tematyce sakralnej – kapliczki, Boże Męki czy święci, później 
nastąpił rozwój tematyki świeckiej jak zawody rybaka, drwala, 
żniwiarza. Coraz bardziej obecna jest w  tej sztuce przyroda: 
zwierzęta, martwa natura. Elementy folkloru a  szczególnie 
rzeźba wykorzystywana jest z  ogromnym powodzeniem jako 
forma reklamy a także w architekturze przestrzennej, przycią-
gając wzrok swoją prostotą a zarazem pięknem.

Przedostatni dzień to muzyka kaszubska. Tego dnia nie 
tylko przedstawiliśmy tradycyjną muzykę kaszubską ze sław-
nym kaszubskim alfabetem ale również pokazaliśmy, że język 
kaszubski i wpływ muzyki folklorystycznej z ogromnym powo-
dzeniem można wykorzystać nawet w  takich gatunkach jak 
rock, pop czy nawet reggae. Na naszym Fb możecie posłuchać 
takich wykonawców jak m.in. Weronika Korthals, zespól Fucus 
czy The Damrockers. Przedstawiliśmy również nasze zespoły 
chóralne „Kosakowianie” i „Morzanie”, które słyną z ogromnej 

miłości do tradycyjnych pieśni kaszubskich, niezawodnie re-
prezentując naszą Gminę na różnych przeglądach chóralnych 
nie tylko w kraju ale i zagranicą.

Piąty dzień zamykający cały projekt Śladami Kaszub Pół-
nocnych to Mini przewodnik oraz tradycje. Ostatniego dnia za-
braliśmy Was w podróż po okolicy, gdzie warto poznać historię 
m.in. zabytkowego Zespołu Dworsko-Parkowego z XVIII w. zo-
baczyć przepiękny Klif nadmorski, Rezerwat Przyrody „Beka” 
czy „ Mechelińskie Łąki”. Nie można zapomnieć także o szlaku 
militarnym Kaszub Północnych oraz obelisku ku czci Obroń-
ców Kępy Oksywskiej 1939 r. Wyjątkowa topografia, ciekawe 
ukształtowanie terenu oraz historia rejonu, sprzyja rozwojowi 
turystyki ale także zachęca do zamieszkania na tych terenach, 
przyciągając ludzi z całej Polski.

Szczególne podziękowania dla: ZKP o/ Dębogórze Kosa-
kowo, Chóru Morzanie, Stowarzyszenia Dziedzictwo Kultu-
rowe Szlakiem Północy oraz dla Pani Anny Prill z  Pruszcza 
Gdańskiego.

Bieżące informacje z działalności  
Kosakowskiego Centrum Kultury  

znajdziecie Państwo w elektronicznym wydaniu  
biuletynu oraz na:

kulturakosakowo.pl
kulturakosakowo.naszbip.pl

facebook.com/kulturakosakowo
Szukajcie nas również na You Tube: KCK TV  

oraz Instagramie: @kosakowskieck

Centrum Sportowe Kosakowo 
z  dniem 8 czerwca br.  otwiera pły-
walnię, po  przymusowym zamknię-
ciu związanym z  epidemią koro-
nawirusa. Ze  względu na  sytuację 
epidemiologiczną został zmieniony 
grafik wejść na pływalnię.

Ze  względu na  wspólne bezpie-
czeństwo prosimy o  przestrzeganie 
poniższych zasad epidemiologicz-
nych:
1. Jednorazowa ilość klientów na pły-
walni:
•	 maksymalna	 liczba	użytkowników	

na  pływalni 24 osoby/wraz z  bro-
dzikiem/

•	 maksymalnie	z jednego	toru	mogą	
korzystać 4 osoby jednocześnie

•	 maksymalne	z brodzika	mogą	ko-
rzystać 4 osoby

2. Zachowanie niezbędnego dystansu 
2-metrowej odległości pomiędzy oso-
bami stojącymi w kolejce oraz w oto-
czeniu pływalni, tj.: szatni, przebieral-
ni, toalet, natrysków, brodzika.
3. Dezynfekcja rąk przy wejściu i wyj-
ściu z obiektu dodatkowo dezynfekcja 

rąk w toaletach i pomieszczeniu z na-
tryskami.
4. Przestrzeganie zasad higieny użyt-
kowników na  pływalniach – obowiąz-
kowa i  staranna kąpiel oraz  umy-
cie całego ciała pod  natryskiem 
przed  wejściem do  hali basenowej. 
Przestrzegania ścisłego rozdziału 
strefy obutej i bosej, przejście do hali 
basenowej przez  brodzik do  płukania 
stóp.
5. Równomierne rozmieszczenie osób 
kąpiących się lub pływających w niec-
ce basenowej.
6. Obowiązkowe noszenie osłon ust 
i  nosa przez  użytkowników z  wyłą-
czeniem kąpieli i  pływania w  basenie 
– osłona ust i nosa powinna być zdję-
ta i  pozostawiona wraz z  ubraniem 
w przebieralni, z której należy bezpo-
średnio udać się pod natrysk i przejść 
do  basenu. Ubierając się po  kąpieli 
należy ponownie założyć osłonę ust 
i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
7. Ograniczenie pobytu w  obiekcie 
do czasu kąpieli w basenie i przebra-
nia się.

Pływalnia w Kosakowie otwarta od 8 czerwca
NOWY GRAFIK WEJŚĆ NA BASEN

OBOWIĄZUJE OD O8.06.2020 DO ODWOŁANIA

GODZINY WEJŚĆ

7.00-7.45
8.00-8.15 DEZYNFEKCJA

8.30-9.15
9.30- 9.45 DEZYNFEKCJA

10.00-10.45
11.00-11.15 DEZYNFEKCJA

11.30-12.15
12.30-12.45 DEZYNFEKCJA

13.00 -13.45
14.00-14.15 DEZYNFEKCJA

14.30-15.15
15.30-15.45 DEZYNFEKCJA

16.00 -16.45
17.00-17.15 DEZYNFEKCJA

17.30-18.15
18.30-18.45 DEZYNFEKCJA

19.00-19.45
20.00- 20.15 DEZYNFEKCJA

20.30-21.15
21.30 DEZYNFEKCJA
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Czerwiec w  życiu ósmoklasistów 
stał pod znakiem egzaminu podsu-
mowującego naukę w  szkole pod-
stawowej. Oceny z  języka polskiego, 
matematyki i  języków obcych staną 
się przepustką na dalszej ścieżce 
edukacyjnej każdego ze 128 uczniów 
ósmych klas w gminie Kosakowo.

– Wszystkim tegorocznym absol-
wentom klas ósmych gratuluję wytrwa-
łości podczas edukacji  w  szkole pod-
stawowej i życzę jak najwyższych ocen 
uzyskanych podczas zakończonego już 
egzaminu – mówi Marcin Majek, Wójt 
Gminy Kosakowo. – Stoicie teraz przed wyborem kolejnej szko-
ły, a wynik egzaminu z pewnością otworzy drzwi do tej wyma-
rzonej i  odpowiadającej Waszym zainteresowaniom placówki 
edukacyjnej.

W gminie Kosakowo do egzaminu przystąpiła 128 - osobo-
wa grupa ósmoklasistów. Wyniki zostaną ogłoszone 31 lipca 
br. Wszystkim absolwentom gminnych szkół podstawowych 
z  gminy Kosakowo życzymy powodzenia na dalszej drodze 
edukacji w szkole średniej. 

128 ósmoklasistów zdawało egzaminy

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Pani Monika Pawlicka została nowym dyrektorem Szko-
ły Podstawowej w Kosakowie. Już od pierwszego września 
br.  przy ulicy Żeromskiego 11 w  Kosakowie wybrzmi pierw-
szy dzwonek w czwartej szkole podstawowej naszej gminy, 
do tego czasu Pani Dyrektor będzie zajmowała się organizo-
waniem pracy najnowszej placówki oświatowej.

– Gorąco gratulujemy Pani Monice Pawlickiej objęcia 
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w  Kosakowie – 
mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Nadchodzący 
rok szkolny 2020/2021 będzie w  naszej gminie przełomowy. 
Po pierwsze otwieramy czwartą szkołę podstawową, właśnie 
w Kosakowie, przy ulicy Żeromskiego 11, w miejscu dawnego 
gimnazjum. Za nami jest etap konsultacji nowych granic obwo-
dów szkolnych, a od 3 czerwca powołaliśmy dyrektora tej wła-

śnie placówki oświatowej. Oczywiście nadal podtrzymujemy 
deklarację, iż pierwszego września uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w  Pogórzu zaczną naukę w  nowym budynku, któ-
ry jest już na etapie prac wykończeniowych. – Będzie to zatem 
naprawdę nowe otwarcie z  punktu widzenia jakości edukacji 
w gminie Kosakowo.

Pani Monika Pawlicka od  września 2017 roku pracuje jako 
pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Pogórzu. W pracy 
i poza nią jej największą pasją jest drugi człowiek i tajemnica 
jaką ze sobą niesie. Dlatego budowanie relacji z drugą osobą, 
słuchanie, wspieranie i niesienie pomocy jest dla niej bardzo 
ważne.	Wolny	 czas	 spędza	 ze  swoją	 rodziną	 oraz  rozwijając	
własne zainteresowania.

Życzymy powodzenia na nowej drodze zawodowej.

Witamy nowego dyrektora Szkoły  
Podstawowej w Kosakowie



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 7/2020 15

SPORT

GKS Sztorm Kosakowo zgłosił w czerwcu do rozgrywek Po-
morskiego ZPN sezonu 2020/2021 rekordową w  historii klubu 
liczbę drużyn: 14 młodzieżowych, grających w 8 kategoriach wie-
kowych oraz 2 seniorów. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Gmi-
ny Kosakowo, pomocy Sponsorów oraz zaufania Rodziców, któ-
rych dzieci podnoszą swoje umiejętności piłkarskie w Sztormie. 
Pierwsze mecze ligowe zaplanowane są już na sierpień 2020 r.

Po złagodzeniu obostrzeń związanych z  pandemią SAR-
S-CoV-2 zawodnicy przygotowują się do nowego sezonu 
2020/2021. Zespół seniorów miał okazję rozegrać mecz 

sparingowy z  KP Gdynia, zespoły młodzieżowe rozgrywały 
w ostatnim czasie wewnętrzne sparingi pomiędzy rocznikami 
(2010 i 2009 oraz 2011 i 2010); swój pierwszy sparing rozegrali 
również chłopcy z rocznika 2006/07 z drużyną Arki Gdynia.

Wznowione zostały zajęcia z cyklu „Sztorm Talent”, wspie-
rane przez Gminę Kosakowo – dodatkowe treningi dla wyróż-
niających się zawodników Sztormu Kosakowo z  roczników 
2010-2013, ukierunkowane są na indywidualny rozwój zawod-
nika, a także zajęcia z cyklu „Project Football”, którym objęci 
są zawodnicy z roczników 2006-2009.

Przygotowania w Sztormie Kosakowo do sezonu 2020/2021
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Po wielkim ataku wirusa życie pomalut-
ku wraca do normy. Wszyscy też starają 
się przywrócić normalny tok pracy i zwy-
kłych czynności. Podobnie jest z organi-
zacjami. 

Dlatego chór „Morzanie” po okresie 
krajowej kwarantanny zachęca wszyst-

kich do wzięcia czynnego udziału w zajęciach 
organizacji działających na terenie naszej pięknej gminy – czy 
to śpiew, taniec, czytanie czy jakakolwiek inna forma czynne-
go uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych.

Wiele osób lubi muzykę, często jej słucha z nagrań, przy-
chodzi na koncerty. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę że 
czynne śpiewanie wciąga – jak sporty, łagodzi charaktery, 
uspokaja, uszczęśliwia. Pomaga w  dotlenieniu organizmu, 
utrzymaniu prawidłowej postawy, a niektórzy nawet twierdzą, 
że... przedłuża życie! 

Zachęcając do grupowego spędzania czasu Chór „Morza-
nie” serdecznie zaprasza chętnych w swoje szeregi. Bo śpie-
wać każdy może – jeśli tylko to czuj, lubi i chce to robić. Próby 
odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 18.15 –20.15 w Domu 
Kultury w Dębogórzu przy ul. Pomorskiej Przyjdź, zobacz, po-
słuchaj i – śpiewaj razem z nami. 

Yacht Club Rewa zaprasza do udziału w  bezpłatnych wa-
kacyjnych zajęciach żeglarskich dla dzieci i  młodzieży pro-
wadzonych w ramach Całorocznej Szkółki Żeglarskiej. Zajęcia 
odbywają się od wtorku do piątku w godz. 10-14 na Przystani 
Żeglarskiej przy ul. Koralowej 5 w Rewie przez całe wakacje!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kosakowo 
w wieku 7-18 lat. Zapisy prowadzi Jędrzej Charłampowicz, tel.: 
781-177-533.

Dzięki dofinansowaniu Gminy Kosakowo oraz wsparciu 
sponsorów, zajęcia są całkowicie bezpłatne!

Gmina Kosakowo wraz z  Yacht Clubem Rewa serdecznie 
zapraszają na rodzinny festyn połączony z uroczystym rozpo-
częciem sezonu żeglarskiego i obchodami 10-lecia Yacht Clu-
bu Rewa.

Termin i miejsce wydarzenia: 
4.07 o godz. 1200 – Przystań Żeglarska, ul. Koralowa 5, Rewa

W programie między innymi:
•	 Otwarcie	budynku	Bosmanatu
•	 „Rodzinna	olimpiada	żeglarska”
•	 Wyniki	Regat	Gmin	Pomorskich
•	 Mini-rejsy	żeglarskie	ze	sternikiem
•	 Wspólne	ogniskowanie	i koncert	szantowy
•	 Nauka	jazdy	samochodem	przez	instruktora

Budzimy się do życia…

Całoroczna Szkółka  
Żeglarska – zajęcia letnie

Zapraszamy na Rodzinny 
Festyn Żeglarski

 

9 TURNUSÓW (PON-PT) 

ZAJĘCIA OD 800 DO 1600 

OBIAD W CENIE 

 WYKWALIFIKOWANA KADRA 

 

Programy zajęć dostosowane 
do wieku uczestników: 

⚓  ŻEGLARSKA PRZYGODA (6-9 lat) 
⚓  ABC ŻEGLOWANIA (10-13 lat) 

 
 

CENA REGULARNA: 800zł - PROMOCJE NA STRONIE WWW 
 
 

 
500-275-455 

wakacje@ycrewa.pl 
 

Szczegóły i zapisy: 
ycrewa.pl/polkolonie 
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Przedstawiciele 25 Ochotniczych Straży Pożarnych z Po-
morskiego otrzymali promesy na zakup samochodów ratow-
niczo-gaśniczych. Podczas uroczystości w Lipuszu, Ochot-
nicza Straż Pożarna Kosakowo otrzymała promesę w kwocie 
760 000 złotych, którą z  rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
odebrał Komendant OSP Kosakowo, Michał Kulig. 

- Zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 
naszych strażaków ochotników zwiększy poziom bezpieczeń-
stwa pożarowego w  całej gminie – podkreśla Marcin Majek, 
Wójt Gminy Kosakowo. – Nowy sprzęt to także lepszy komfort 
pracy dla samych strażaków podczas wykonywanych zadań 
ratowniczo-gaśniczych. Mechanizm finansowania zakupu 
nowego wozu strażackiego jest podzielony, ze środków sa-
morządowych pochodzi 200 tysięcy złotych, pozostałą sumę 
zapewnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Zadania OSP w  Kosakowie są bardzo rozległe – wyja-
śnia Komendant Michał Kulig. - W  ich zakres wchodzą rzecz 
jasna wyjazdy do pożarów oraz wypadków komunikacyjnych, 
a z racji lokalizacji, musimy być przygotowani także do działań 
ratowniczych na morzu. Każdego roku wykonujemy kilkaset 

interwencji, nasz sprzęt pracuje najczęściej w  trudnych wa-
runkach. Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy jest wręcz 
niezbędny, abyśmy zawsze byli gotowi ruszyć z pomocą w ob-
liczu zagrożenia.  

Naszym ochotnikom życzymy przede wszystkim powodze-
nia i udanych powrotów z każdej akcji do bazy.

OSP w Kosakowie zakupi nowy wóz strażacki
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Na okres letnich wakacji tj. od 27 czerwca do 31 sierpnia 
przez siedem dni w tygodniu, czyli także w soboty i niedziele 
PKS Gdańsk uruchamia wakacyjne połączenie z  Gdańska do 
Władysławowa. Autobusy na tej trasie zatrzymają się także na 
przystanku przy Urzędzie Gminy w Kosakowie. Nowa, sezono-
wa linia numer 890 zapewni zatem dojazd do Pucka (a nawet 
dalej, nad morze do Jastrzębiej Góry i Władysławowa). 

Ceny biletów na przejazd autobusem z Kosakowa do Puc-
ka, Jastrzębiej Góry i  Władysławowa przewidziane zostały 
odpowiednio na 5, 10 i 15 zł. Bilety można zakupić bezpośred-

nio u kierowcy w autobusie, a także przez internet na stronie 
e-podroznik.pl 

Odjazdy z  Kosakowa w  kierunku Pucka i  Władysławowa 
zaplanowano o godzinie 8:15 i 12:00, z Kosakowa do Gdańska 
o 11:20 i 17:20. 

Szczegółowy rozkład jazdy uwzględniający powroty z Wła-
dysławowa, Jastrzębiej Góry i  Pucka do Kosakowa dostępny 
jest (będzie) na stronie internetowej pks.gdansk.pl - informuje 
Bartosz Milczarczyk, z-ca kierownika działu transportu PKS 
Gdańsk.

Wakacyjny autobus z Kosakowa do Pucka, 
Jastrzębiej Góry i Władysławowa
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Ważniejsze telefony:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie 

tel. (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394;  
gops@kosakowo.pl

- 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 Hali-
na 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 Za-
wadzki, tel. 888 095 035 

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – pre-
zes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkole-
nia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – prezes Marek 
Kunc, tel. 600 192 252. 

Telefony alarmowe:
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Kosa-

kowo, tel. 698 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy 

Kosakowo, tel. 58 660 43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie, tel. 679 13 97/674 53 91
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., 

tel. 58 625 47 47
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, tel. 507 159 482
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni – tel. 261 263 783  

985 Ratownictwo Morskie,  
997 Policja, 998 Straż Pożarna,  
999 Pogotowie Ratunkowe

Ś.P. 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas

Andrzej Aleksandrowicz z Pogórza, lat 63

Zdzisław Klebba z Mostów, lat 68

Klara Kudirka z Kosakowa, lat 89

Wojciech Skarbek-Górski z Mostów, lat 71

Zdzisław Sobczak z Kosakowa, lat 76

15 czerwca odbyła się akcja poboru krwi w Kosakowie! 
Liczby trzeciej tegorocznej akcji:
♥ 21 zarejestrowanych dawców,
♥ 17 osób oddała krew,
♥ 2 osoby dołączyło do grona krwiodawców,
♥ 7 650 ml pobranej krwi!
              DZIĘKUJEMY!
Kolejny pobór już 10 sierpnia  
(poniedziałek). 
Zapraszamy!

Krwiodawcy z Kosakowa 
podsumowali 

czerwcową akcję
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