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Razem zwyciężyliśmy we frekwencyjnej Bitwie o Wozy
Już wkrótce do gminy Kosakowo wjedzie nowy wóz
strażacki. To nagroda w konkursie frekwencyjnym Bitwa
o Wozy, ogłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, mającym na celu promowanie głosowania
podczas II tury wyborów Prezydenta RP 2020. Średni wóz
bojowy o wartości około 800 tysięcy złotych w znacznym
stopniu poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców oraz licznych gości naszej gminy, dla druhen i druhów
ochotników z OSP Kosakowo będzie też bardzo komfortowym i praktycznym
narzędziem pracy. Dziękujemy za liczny udział
w wyborach i cieszymy
się z sukcesu osiągniętego głosami tak wielu
mieszkańców
gminy
Kosakowo.
– 78,12 procent frekwencji podczas głosowania w II turze wyborów
Prezydenta RP (12 lipca) to rekordowy wynik
w historii naszej gminy –
mówi Marcin Majek, Wójt
Gminy Kosakowo. – Tym
bardziej cieszy nas fakt,
że ten wynik obliczony
jest według zasad ogłoszonych przez MSWiA, na potrzeby organizowanego konkursu
frekwencyjnego Bitwa o Wozy.
Przypomnijmy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs pod nazwą Bitwa o Wozy, który podczas II tury wyborów Prezydenta RP miał promować
frekwencję wyborczą. Dla 49 gmin liczących do 20 tysięcy
mieszkańców, wyłonionych spośród byłych 49 województw
(przed reformą samorządową), nagrodą za najwyższą frekwencję miał być średni, bojowy wóz strażacki.
– Bardzo ważny w regulaminie ministerialnego konkursu był
zapis, mówiący o sposobie przeliczania frekwencji – zauważa
Marcin Majek. – Liczyły się wyłącznie głosy tych mieszkańców,
którzy przed rozpoczęciem głosowania byli wpisani na listy
uprawnionych, inaczej mówiąc, nie były brane pod uwagę głosy
osób posiadających zaświadczenie z innych gmin.
Ta niezwykle istotna poprawka do regulaminu Bitwy
o Głosy podczas II tury wyborów wyrównała szanse miejscowości nie zaliczających się do letnich kurortów turystycznych, z tymi właśnie gminami, które w trakcie wyborów gościły tysiące turystów. Co to przyniosło w praktyce?
– Na przykładzie byłego województwa gdańskiego, w którego obręb wchodzi także nasza gmina, sytuacja frekwencyj-

na tuż po głosowaniu nie wskazywała Kosakowa na zwycięzcę
konkursu – wyjaśnia Wójt. – Nasz wynik frekwencyjny był co
prawda rekordowy, wyniósł aż 79,55 %, ale przed nami były
gminy Jastarnia i Władysławowo, obie z wynikiem frekwencji
ponad 80 procent.
W środę (15 lipca) MSWiA, po przeliczeniu głosów według
ogłoszonego regulaminu, opublikowało skorygowane wyniki
(bez wyborców głosujących na podstawie zaświadczeń).
Zobacz tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/wyniki-ii-tury
– Wóz strażacki jedzie
do gminy Kosakowo – zapowiada Marcin Majek.
– Ostatecznie cieszymy
się z wyniku frekwencji
na poziomie 78,12 procent. Jeszcze nie znamy
analogicznie obliczanych
wyników dla gmin Władysławowo i Jastarnia,
ale ogłaszamy – Mamy
To – wygraliśmy Bitwę
o Wozy w dawnym wo%
jewództwie gdańskim!
Dziękuję
wszystkim
mieszkańcom gminy za
tak liczny udział w wyborach, pokazaliśmy w ten
sposób, że spełniając
obywatelski obowiązek, sami potrafimy zatroszczyć się o bezpieczeństwo i pomóc strażakom ochotnikom w ich ciężkiej
i odpowiedzialnej służbie.
Warto dodać, że wygrany wóz strażacki będzie drugim
całkiem nowym we flocie pojazdów naszych ochotników.
Rozpoczął się już bowiem proces zakupu podobnego wozu
bojowego. Będzie on sfinansowany ze środków gminy, OSP
oraz dotacji w kwocie 200 tysięcy złotych, którą strażacy
ochotnicy odebrali w czerwcu br. z rąk Prezydenta RP.

78,12

DZIĘKUJEMY!

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

RADA GMINY KOSAKOWO
Uchwały podjęte podczas XXXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 25 czerwca 2020 r.
1. Uchwała Nr XXXVI/230/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia
Wójta Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia z Gminą Miasta Gdynia w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącego wspólnego prowadzenia kąpieliska strzeżonego Gdynia Babie Doły;
2. Uchwała Nr XXXVI/231/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: zaopiniowania
projektu zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie
gminy Kosakowo;

3. Uchwała Nr XXXVI/232/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenie wotum
zaufania Wójtowi Gminy Kosakowo;
4. Uchwała Nr XXXVI/233/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Kosakowo za 2019 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kosakowo za
2019 rok.;
5. Uchwała Nr XXXVI/234/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kosakowo na 2019 rok.

Uchwały podjęte podczas XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 3 lipca 2020 r.
1. Uchwała Nr XXXVII/235/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
2. Uchwała Nr XXXVII/236/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych;
3. Uchwała Nr XXXVII/237/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy
Kosakowo na rok 2020;
4. Uchwała Nr XXXVII/238/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kosakowo na lata 2020-2027;
5. Uchwała Nr XXXVII/239/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 71/19 i nr 71/21
obręb Pogórze gmina Kosakowo.

Rada Gminy podczas XXXVI Sesji
większością głosów udzieliła Wójtowi
Marcinowi Majek wotum zaufania oraz
absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2019
Głosowanie poprzedzone było zapoznaniem ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym
za rok 2019, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
o sprawozdaniu finansowym, raportem o stanie Gminy Kosakowo
oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wypełnij ankietę i zabierz głos na temat naszej gminy
Szanowni Państwo!
Gmina Kosakowo przystąpiła do opracowania
Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 20212030. Zależy nam, aby poznać opinie Mieszkańców
na temat aktualnej i przyszłej sytuacji społecznej
i gospodarczej Gminy Kosakowo. W tym celu zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez spółkę PrePost Consulting.
Link do ankiety: www.prepost.pl/kosakowostrategia
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Formularze ankiety są także dostępne w Urzędzie Gminy Kosakowo oraz w siedzibie Pełnomocnika
ds. Seniorów w Rewie przy ulicy Morskiej 56, które
po wypełnieniu można pozostawić na miejscu. Prosimy o wypełnienie ankiety do 10 sierpnia 2020.
Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.
Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.
Wójt Gminy Kosakowo z Zespołem Strategicznym
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH

Fundusz sołecki 2021 – przyjdź na zebranie i zdecyduj o wydatkach
We wrześniu (wzorem lat ubiegłych) we wszystkich sołectwach gminy Kosakowo odbędą się zebrania wiejskie.
Głównym tematem lokalnych spotkań będzie podjęcie decyzji o rozdysponowaniu środków funduszu sołeckiego na rok
2021. Pieniądze te można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie jakości życia mieszkańców każdego sołectwa.
– Propozycje związane z funduszem sołeckim w każdej wsi

mogą mieć różny charakter, a o szczegółach zdecydują mieszkańcy podczas zebrań wiejskich – informuje Marcin Majek, Wójt
Gminy Kosakowo. – Budowa lub remonty placów zabaw, poprawa jakości chodników, większa troska o porządek, czy nowe
nasadzenia zieleni – to przykładowe inwestycje, które mogą być
sfinansowane z funduszu sołeckiego. Decyzje będą zapadać
podczas zebrań wiejskich, zapraszam mieszkańców do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania propozycji.

Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Kosakowo:
Nazwa Sołectwa

Data Zebrania
Wiejskiego

Godzina Zebrania

Miejsce zebrania

Suchy Dwór

07.09.

19:00

Świetlica sołecka w Suchym Dworze,
ul. Chryzostoma Paska

Mosty

7.09.

19:00

Szkoła Podstawowa w Mostach

Rewa

08.09.

19:00

Pensjonat Rewa w Rewie, ul. Morska 53

Kosakowo

08.09.

19:00

Remiza OSP Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44

Pogórze

09.09.

19:00

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Dębogórze Wybudowanie

09.09.

19:00

Świetlica wiejska w Dębogórzu Wybudowaniu

Dębogórze

10.09.

19:00

Dom Kaszubski w Dębogórzu

Mechelinki

11.09.

19:00

Świetlica wiejska w Mechelinkach

Pierwoszyno

15.09.

19:00

Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie

Kazimierz

17.09.

19:00

Świetlica wiejska w Kazimierzu

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w wykonaniu uchwały Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 maja 2019 r.:
Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska i Przepiórczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.
Projekt planu udostępniony będzie w dniach od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul.
Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Referacie Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel. 58 6604313. Dopuszczalna liczba interesantów
przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
Projekt planu dostępny będzie także na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 13.08.2020 r. o godzinie 16.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo przy ul.Żeromskiego 69 (I piętro).
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku
oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz uwagi i wnioski do dokumentacji
dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
– ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo,
– w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego,
kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
– formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowaniai-zagospodarowania-przestrzennego;
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 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 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt
Gminy Kosakowo. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl
W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus COVID-19, do Urzędu oraz na dyskusję publiczną należy przychodzić w maseczkach i rękawiczkach. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce. Zapewnione będą warunki dla zachowania
bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniach.

Bosmanat w Rewie otwarty
Wakacyjna sobota (4 lipca) w Rewie upłynęła pod znakiem prawdziwie żeglarskich atrakcji dla wilków morskich
i tych, którzy dopiero planują rozpocząć morską przygodę.
Yacht Club Rewa przygotował bogaty program wydarzeń,
a jednym z ważniejszych akcentów było uroczyste otwarcie
budynku Bosmanatu przy ulicy Koralowej 5.
- Punktualnie o godzinie 12 w uroczysty sposób dokonaliśmy
otwarcia Bosmanatu w Rewie – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy
Kosakowo. – W tej ważnej dla całej społeczności Rewy i gminy Kosakowo chwili towarzyszyli nam pomorscy samorządowcy wraz
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z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem oraz Wicemarszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem, obecni byli żeglarze z sąsiednich gmin startujący w porannych Regatach Gmin Nadmorskich, a także nasi sezonowi goście.
Bosmanat w Rewie przy ulicy Koralowej 5 powstał dzięki
staraniom gminnego samorządu i środowiska żeglarskiego,
ze wsparciem funduszy zewnętrznych. Stanowi I etap projektu
pod nazwą: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina
Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu” w ra-
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mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa
przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Żeglarze sobotę zaczęli już o godzinie 8 rano – informuje
Janusz Frąckowiak z Yacht Clubu Rewa. – Na akwenie Zatoki Puckiej rozegraliśmy Regaty Gmin Nadmorskich, a wśród
uczestniczących załóg wymienić możemy przedstawicieli
Urzędu Marszałkowskiego, gospodarza terenu gminę Kosakowo oraz niemal wszystkie ościenne gminy Powiatu Puckiego
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oraz całego Województwa Pomorskiego. Ścigaliśmy się na łodziach klasy Puck.
Co jeszcze znalazło się w sobotnim programie?
- Na nasz klubowy maszt wciągnęliśmy biało – czerwoną
flagę, w ten sposób oficjalnie zainaugurowaliśmy tegoroczny
sezon żeglarski – mówi Janusz Frąckowiak. – Tuż później rozpoczęliśmy iście morską zabawę. Na terenie YC Rewa, atrakcji nie zabrakło dla nikogo. Była muzyka na żywo, gry i zabawy
animowane przez klubowych instruktorów i bosmana, pokazy
ratownictwa SAR i OSP Kosakowo, niespodzianki dla dzieci.
Każdy mógł spróbować pysznej zupy i kiełbasek z grilla.

RESCUE Eco PATROL już po wodowaniu
Od piątku (26 czerwca) na wodach Zatoki Puckiej rozpoczął służbę RESCUE Eco PATROL, którego rodzicami
chrzestnymi zostali: firma Gas Storage Poland Sp. z o.o.
i Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki.
Dzięki udanej współpracy biznesu i lokalnych społeczników
znacznie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów wypoczywających nad morzem, a wśród priorytetów
działania wodnego patrolu jest także ochrona środowiska
naturalnego Zatoki Puckiej.
Spółka Gas Storage Poland, w ramach polityki społecznej
odpowiedzialności biznesu, zakupiła ponton typu RIB 5700
SPORTIS, który jest starannie zaprojektowany m.in. do działań
ratowniczych. Na pokład łodzi mogą wsiąść zarówno nurkowie, ratownicy wodni, a także specjaliści zajmujący się ochroną środowiska.
Partnerem
społecznym przedsiębiorstwa energetycznego
zostało Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa
Mechelinki.
Wśród członków lokalnej organizacji znaleźć
można profesjonalnie
przygotowaną kadrę,
która ideę RESCUE Eco
PATROLU przekuje na
realne działania skut-
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kujące poprawą bezpieczeństwa ludzi i środowiska wodnego.
Przez cały nadchodzący sezon letni, jednostka, wraz z wykwalifikowanymi ratownikami wodnymi na pokładzie, będzie
patrolowała akwen Zatoki Puckiej, dbając o bezpieczeństwo
i ekologię w naszym rejonie. Portem nowej łodzi ratowniczej
będzie Przystań w Mechelinkach.
– Życzę nam wszystkim, aby RESCUE Eco PATROL nie musiał
nigdy wypływać na wezwanie SOS – mówił podczas uroczystości wodowania Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo. – Gratuluję Spółce Gas Storage Poland oraz Stowarzyszeniu Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki udanej współpracy
przy organizacji realnych działań mających wpływ na poprawę
naszego bezpieczeństwa.
Projekt wspierają Gmina Kosakowo, Peko, Jit Team, SANTI
Diving, Gecko Head Gear Polska, Lifeguard Gdynia.
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Komunikacja bliżej mieszkańców
Linia nocna N65 wróciła na trasę. Na wniosek Wójta • przy ul. Derdowskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. KoGminy Kosakowo, począwszy od nocy 17/18 lipca, ponowściuszki (w obu kierunkach);
nie uruchomiona została linia nocna N65 z Gdyni Pogórza • przy ul. Derdowskiego, w rejonie skrzyżowania
Górnego do Rewy, przez Kosakowo, Dębogórze, Pierwoszyz ul. Wiejską (w kierunku Gdyni);
no i Mosty. Kursy są realizowane o godz. 0:05 i 2:05 z Pogó- • przy ul. Wiejskiej, w rejonie skrzyżowania
rza Górnego oraz o godz. 0:36 i 2:36 z Rewy“.
z ul. Derdowskiego (w kierunku Kosakowa)
Linia N65 do 31 sierpnia kursuje codziennie, natomiast
Wycofana zostaje obsługa Rewy i Chyloni przez autobusy
poza okresem letnich wakacji szkolnych, kursy linii N65 są linii 165.
wykonywane w noce piątek/sobota oraz sobota/niedziela.
Dodatkowe kursy na Linii 173
Linia 165 pojedzie nową trasą
Uruchomione zostają dodatkowe kursy na linii 173. W poZ dniem 1 września zmieniona zostaje trasa autobusu li- południowym szczycie przewozowym odjazdy z Gdyni do
nii 165. Autobusy pomiędzy Gdynią a Kosakowem kursować Kazimierza odbywać się będą co ok. 30 minut. W rytmie 30
będą przez ul. Derdowskiego w Pogórzu.
min. realizowane będą też odjazdy na linii 146, dzięki czemu
W dni powszednie w czasie porannego i popołudniowe- w godz. 13-17 w relacji Gdynia Plac Kaszubski – Kosakowo zago szczytu przewozowego kursować będą na trasie Obłuże pewniona zostaje rytmiczna częstotliwość co 15 min.
Maciejewicza – Kosakowo Urząd Gminy, z częstotliwością ok. 30 minut, natomiast w pozostałych godzinach co 60 min. na trasie Obłuże
Kazimierz
Maciejewicza – Dębogórze Słonecznikowa lub
165
Obłuże Maciejewicza – Kazimierz. W soboty
Pierwoszyno
autobusy linii 165 kursować będą z częstotliwością 60 min. z Obłuża Maciejewicza do Dębogórza Słonecznikowej lub do Kazimierza.
Dębogórze
Kosakowo

Od poniedziałku do piątku kurs z Dębogórza o godz. 17.25 będzie wykonywany do Obłuża, przez ul. Chrzanowskiego w Kosakowie
oraz przez Pierwoszyno w celu zapewnienia
BUS 165
dogodnego dojazdu do Kościoła parafialnego
w Kosakowie. Z kolei kurs z Obłuża do DęboOd 01.09.2020 r.
nowy rozkład jazdy
górza o godz. 18.24 zostanie skierowany przez
Pogórze
oraz nowa trasa przez
Pierwoszyno i ul. Chrzanowskiego w Kosakoul.
Derdowskiego
na
Pogórzu
wie, w celu zapewnienia dogodnego powrotu
z Kościoła.
165
Gdynia
Uruchomione zostają nowe przystanki:
Kosakowo
- Rumska nż

Kosakowo
- Cmentarz
Komunalny

(165
)

Kazimierz
- Kazimierska

Kazimierz
- Listopadowa nż

RU

Kosakowo
- Cmentarz
Brama Główna

MS
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Kazimierz
- Majowa nż



Dębogórze
- Owocowa

POMOR

SKA

Kosakowo - Kościół nż

Kosakowo - Staw nż

A

wybranymi
kursami

Kosakowo
- Tulipanowa nż

ICZ

Dębogórze
- Słonecznikowa

165
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WA

Dębogórze
- Jednostka
Wojskowa nż

Dębogórze
- Okopowa nż
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Kosakowo
- Urząd Gminy
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kursami
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zkmgdynia.pl

Dębogórze
- Naftobazy nż

Pierwoszno - Staw

RZE

IE T

)
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Dębogórze
- Szkoła nż
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O

BUS Trol

Pogórze
- Derdowskiego
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165

RD

Infolinia 24h

SK

IE

GO

801 174 194
695 174 194

Obłuże
Maciejewicza

Maciejewicza

Od 1 września nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych
Jeszcze tylko do 31 sierpnia obowiązywać będą dotychczasowe stawki za odbiór
odpadów komunalnych w gminie Kosakowo.
1 września wejdzie w życie nowa uchwała
Rady Gminy, którą rajcy przyjęli podczas
XXXVII Nadzwyczajnej Sesji, zmieniająca
wysokość opłat za wywóz śmieci.
Od 1 września br. podstawowa stawka
za odbiór odpadów komunalnych w gminie
Kosakowo będzie wynosiła 9,50 złotych za
każdy metr sześcienny zużytej wody w gospodarstwie domowym. Wzrost tej kwoty
o ponad 70% w porównaniu z obecną stawką na poziomie 5,50 złotych zaniepokoił
mieszkańców, niemniej jednak podwyżka
była nieunikniona i wynika wprost z cen
odbioru odpadów komunalnych zaoferowanych w przetargu przez przedsiębiorstwa
świadczące takie usługi.
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sortownia odpadów

kompostownia

odzyskane surowce
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Punkty selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych

termiczne przetwarzanie frakcji
energetycznej (np. w elektrowniach)
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usług motywują w pierwszej kolejności skokowym wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministerstwo Klimatu
na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze w 2017
i 2018 roku opłata marszałkowska była na poziomie 120,76 złotych, w 2019 roku wynosiła
170,00 złotych, a w bieżącym roku stawkę
opłaty marszałkowskiej określono na 270,00
złotych.
W drugiej kolejności, zwiększone ceny
usług przedsiębiorstwa argumentują wyższymi kosztami pracy, cen energii i paliwa,
ponoszonymi kosztami dostosowania zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami do
odzyskane surowce
– brak rynku zbytu dla surowców wtórnych
cena
nowych wymogów prawnych, obowiązkiem
opakowaniowe
– niska cena za wyselekcjonowane surowce
za odpady
tworzenia PSZOK-ów, a także trudnościami
Odpowiednie prawo – tzw. rozszerzona odpowiedzialność producenta
Obecnie, w krajowym systemie finansowanie za gospodarowanie odpa– jest w stanie „wymusić” na producentach odpowiedzialność za opadami komunalnymi przerzucone jest całkowicie na mieszkańców.
ze zbytem surowców wtórnych oraz zakazem
kowania wprowadzane na rynek: za ich eko-projektowanie, a następnie za ich zbiórkę i utylizację lub przetworzenie.
Brak jest jednolitej w skali kraju definicji i metodologii selektywnej
składowania frakcji energetycznej.
zbiórki odpadów komunalnych, na podstawie której uznać można czy
Obecny system gospodarowania odpadami jest drogi i cały czas
mamy do czynienia ze zbiórką selektywną, czy też nie. Ciągłe zmiany
– Sposób ustalania opłat za odbiór odpadów
drożeje, gdyż odpady nie posiadają wartości wobec braku rynków zbyprzepisów prawa generują koszty zmiany zasad lokalnych systemów
tu dla surowców wtórnych.
gospodarowania odpadami.
komunalnych w naszej gminie jest oparty na
iloczynie zużycia wody w każdym gospodarstwie
Dlaczego koszty odbioru odpadów musiały wzrosnąć?
domowym razy ustalona stawka (9,50 złotych/m3
– Żadna gmina w Polsce nie zajmuje się osobiście odbiorem od 1 września) – informuje Wójt. – To najbardziej miarodajny
odpadów komunalnych – wyjaśnia Marcin Majek, Wójt Gminy system, który spośród stosowanych przez polskie gminy metod
Kosakowo. – Takie usługi zamawiane są w przetargach, a swo- sprawdza się najlepiej. Po pierwsze nie ograniczamy ilości odbieje oferty mogą w nich składać wyspecjalizowane przedsiębior- ranych odpadów, nie obciążamy nadmiernie samotnych osób zastwa. Do końca lipca br. naszą gminę obsługuje spółka PUK Ru- mieszkujących lokale o dużej powierzchni, nie jesteśmy też zoblimia, wyłoniona w przetargu sprzed 1,5 roku. Już dziś wiemy, że gowani do prowadzenia kontroli składanych deklaracji pod kątem
właśnie ta spółka, do końca 2022 roku, nadal będzie zajmowała faktycznej liczby zamieszkujących dany lokal osób. Przyjmujemy
się odbiorem odpadów z gminy Kosakowo. Ponownie oferta PUK zasadę, że mieszkańcy zużywają wodę, na tej podstawie wyceRumia była najtańsza w zakończonym w czerwcu br. przetargu niamy koszt odbioru odpadów komunalnych.
na usługi odbioru odpadów komunalnych.
Warto podkreślić, że metodę obliczania opłaty za odbiór odNajtańsza oferta, złożona przez spółkę PUK Rumia, zosta- padów komunalnych stosowany przez gminę Kosakowo przyjła skalkulowana na kwotę 11.779.910,30 złotych przy umowie muje coraz więcej samorządów, doceniających niewątpliwą
na okres 29 miesięcy (do końca 2022 roku). Dla porównania, zaletę określenia proporcji wytwarzania odpadów komunalnych
najdroższa z ofert, złożona przez spółkę Remondis, wynio- w stosunku do zużycia wody w gospodarstwie domowym.
sła 19.277.322,13 złotych.
Przy kosztach miesięcznej obsługi gminy Kosakowo przez PUK Rumia
mowa jest o kwocie równej
406.203,80 złotych.
– Różnica w kosztach
usług zaoferowanych przez
spółkę z Rumi najlepiej oddaje oferta z poprzedniego
przetargu – zauważa Wójt
 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 Skokowy wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej = kosztów
Marcin Majek. – Za okres od
oraz akty wykonawcze do niej to:
składowania odpadów.
a. zwiększenie ilości frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz
1 stycznia 2019 roku do dziś
 Wzrost kosztów pracy.
zwiększenie częstotliwości odbierania niektórych frakcji co
 Wzrost cen energii (paliwo i prąd).
zapłacimy łącznie kwotę
przyczyniło się do większego zapotrzebowania na dodatkowego
 Koszt dostosowania zezwoleń w zakresie gospodakoloru worki i pojemniki oraz większej częstotliwości kursów
rowania odpadami do nowych wymogów prawnych
4.085.000,00 złotych. Dało
śmieciarek,
w zakresie:
b. w rzeczywistości taryfa ulgowa dla firm, poprzez ograniczenie
to kwotę 215.000 złotych
a. monitoringu wizyjnego,
maksymalnej stawki za odbiór (np. ustawowa, maksymalna
b. zabezpieczenia finansowego roszczeń,
stawka za odbiór kontenera 1100 litrów to ok. 55 zł, realna cena
miesięcznie. Nowa cena
odbioru to ok. 120 zł,
c. regulacji tytułów prawnych do nieruchomości,
jest wyższa o blisko 90 proc.
zmniejszenie maksymalnych opłat rocznych wnoszonych przez
d. przepisów przeciwpożarowych.
właścicieli domków letniskowych i rekreacyjnych,
 Trudności ze zbytem surowców wtórnych i spadek ich
cent, co tłumaczy propord. nowy obowiązek na gminach przyjmowania przez PSZOK-i
cen.
frakcji odpadów nie będących odpadami komunalnymi.
cjonalny wzrost opłat dla
 Ograniczenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku.
 Za ustawowe ulgi o charakterze socjalnym w opłatach za gospodaro Zakaz składowania frakcji energetycznej.
każdego gospodarstwa dowanie odpadami komunalnymi muszą płacić inni uczestnicy systemu
 Wzrost kosztów zagospodarowania frakcji energetycznej
- pozostali mieszkańcy.
odpadów. Wcześniej instalacje płaciły za dostarczanie
mowego.
Rosnąca ilość wytwarzanych odpadów, przy niewystarczającej
im paliwa alternatywnego, a dzisiaj to instalacjom należy
liczbie instalacji do ich przetwarzania.
płacić za ich odbiór.
Przedsiębiorstwa usług
komunalnych wyższe ceny
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Kino plenerowe w Rewie
W ramach trzeciego etapu odmrażania Ministerstwo Kultury zezwoliło
organizować kina plenerowe oraz samochodowe.
27 czerwca zorganizowaliśmy Kino
Plenerowe w Rewie. Projekcja filmowa
rozpoczęła się o godzinie 21.30.
Turyści oraz mieszkańcy mogli rozsiąść się z w wygodnych leżakach w otoczeniu pięknego nadmorskiego klimatu
oglądając film na dużym ekranie.
Na pokazie obowiązywały wszystkie
niezbędne środki ostrożności.
Każdy z uczestników miał obowiązek zakrywania twarzy (przyłbice lub
maseczki), przy wejściu była mierzona
temperatura, między leżakami był zachowany odstęp (1,5-2 m). Wstęp na film
był darmowy.
W najbliższym czasie planujemy kolejny seans plenerowy w Rewie. Zapraszamy do śledzenia naszych działań na
stronie internetowej oraz facebooku.

„Z głową w gwiazdach”
9 września o godz.21:00 Kosakowskie Centrum Kultury
wraz ze Stacją Kultura w Rumii, współorganizuje wydarzenie
w Rewie na Szperku przy krzyżu, pod nazwą „Z głową w gwiazdach”. Będzie to spotkanie ze znanym popularyzatorem astronomii, dziennikarzem naukowym, podróżnikiem Karolem Wójcickim. Zainteresowanych prosimy o śledzenie informacji na
fb kck, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zaproszenia.
https://www.facebook.com/ZGlowaWGwiazdach/
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Konkurs fotograficzny
„Twoje wakacyjne zdjęcie”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na terenach Gminy
Kosakowo przez mieszkańców oraz turystów.
Celem Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych
Gminy Kosakowo, prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii oraz zwrócenie uwagi na piękno otaczającej natury i jej
ochrony.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na
stronie internetowej kulturakosakowo.pl oraz na stronie fanpage’u Kosakowskiego Centrum Kultury www.facebook.com/
kulturakosakowo.
Szczegóły oraz regulamin na: www.kulturakosakowo.pl

Wiek uczestników: 7- 12 lat.
W tegorocznym projekcie dzieci przeniosą się w świat ekspresji, szeroko pojętej kreatywności a wszystko to dużą dawką ruchu, muzyki, tańca, śpiewu. Nie zabraknie także zabaw
plastycznych jak i warsztatów Eco-friendly oraz wspólnych
wycieczek pieszych.
Pod koniec projektu wakacyjnego przewidziany jest mini
projekt sceniczny w wykonaniu uczestników.
Tak jak w poprzednich letnich i zimowych edycjach,
uczestnicy będą mieli do wykonania różnego rodzaju projekty
indywidualne jak i grupowe. Język angielski w projekcie skupia
się głównie na poznawaniu nowych zwrotów i słów związanych
z ww. tematyką a polecenia kierowane są w j. angielskim jak
i polskim.
Celem projektu wakacyjnego jest:
• Umiejętność wyrażenia siebie poprzez aktywność kreatywną w tym ruch, taniec, śpiew
• promowanie ekologicznego stylu życia
• poszukiwanie własnych umiejętności oraz odkrywanie nowych talentów
• zapoznanie lub utrwalenie j. angielskiego
• wspólna zabawa
• spędzenie aktywnie czasu
• nawiązanie nowych znajomości
• umiejętność pracy w zespole
• rozwój społeczno-emocjonalny
• rozwiązywanie nadanych zadań
• twórczy i kreatywny rozwój
Nr 8/2020

Zajęcia w KCK – badanie
potrzeb mieszkańców
Kosakowskie Centrum Kultury przygotowuje ofertę zajęć w KCK
Zapraszamy do wysyłania Waszych propozycji na
kontakt@kulturakosakowo.pl
Z pośród podesłanych sugestii będziemy brali pod uwagę
te z największą ilość głosów. (warsztaty taneczne, teatralne,
rękodzieło, joga, zajęcia: z gliny, plastyczne, muzyczne etc.)
Prosimy również w wiadomości o określenie grupy wiekowej: dorośli, dzieci, młodzież.
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Zmiana na stanowisku dyrektora Kosakowskiego Centrum Kultury
Dotychczas zajmujący stanowisko Dyrektora Kosakowskiego
Centrum Kultury Pan Konrad Grygowski, z dniem 29 czerwca br.
zakończył współpracę z gminą
Kosakowo. Przez najbliższe trzy
miesiące, obowiązki dyrektora
gminnej instytucji kultury pełnił
będzie Pan Tomasz Świercz, kierownik Administracyjno–Techniczny. Wkrótce zostanie rozpisany nowy konkurs na stanowisko Dyrektora KCK.

Pan Konrad Grygowski został
powołany na stanowisko dyrektora Kosakowskiego Centrum
kosakowskie Kultury w maju ubiegłego roku.
Odchodzącemu ze stanowiska
dyrektorowi składamy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie oraz energię, przy realizacji
wielu przedsięwzięć w gminie Kosakowo, przysparzających mieszkańcom wielu kulturalnych doznań. Życzymy powodzenia
i satysfakcji w życiu zawodowym oraz prywatnym.

centrum
kultury

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

10 z 16, czyli przerwany projekt…
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo od 2013 r. posiada
w swojej ofercie przedsięwzięcie edukacyjne pt. Klub Małego
Czytelnika. Cykliczne spotkania, które stały się stałym elementem programu naszej gminnej książnicy, odbywają się
w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Mimo ograniczonej
ilości miejsc przyciągają tłumy Małych Uczestników, którzy
poza kontaktem ze słowem pisanym biorą również aktywny
udział w zajęciach plastycznych i ruchowych. Ze względu na
ogromne zainteresowanie, tegoroczna edycja została więc
rozszerzona o zajęcia w grupie dzieci, które ukończyły osiem
lat („Klub Małego Czytelnika 8+”). W dużej mierze są to Mali Czytelnicy, którzy już wcześniej uczestniczyli w tym programie,
jednak z racji wieku nie spełniali już podstawowego kryterium
członkostwa w klubie (2,5-7 lat).
W ramach edycji 2019/2020 zaplanowano 16 sobotnich
spotkań, z których inauguracyjne odbyło się 14 września. Wiele z poruszanych podczas zajęć tematów, chociaż prezentowanych zawsze w formie przystępnej dla bardzo młodego odbiorcy, to zagadnienia niezmiernie istotne z punktu widzenia
współżycia społecznego (zajęcia nt. „przytul mnie”), ochrony
przyrody i ekologii (warsztat naukowy „Morze to nie śmietnik”),
czy historii (101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości). Szczegóły dotyczące zajęć oraz bogatą fotorelację
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można znaleźć na stronie http://biblioteka.kosakowo.eu/
w zakładce Klub Małego Czytelnika oraz na profilu Biblioteki
https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-Gminy-Kosakowo-im-Augustyna-Necla.
Niebagatelny wpływ na bogactwo programu spotkań ma
bardzo często udział zaproszonych uczestników zajęć. Ci wolontariusze, to najczęściej zaprzyjaźnieni z Biblioteką mieszkańcy
gminy Kosakowo. Dzięki Ich bezinteresownemu wsparciu oferta
zajęć dla Małych Czytelników może być taka różnorodna. W tegorocznej edycji projekt wsparli: Agnieszka Milżyńska-Kołaczek,
Agnieszka Stanek-Pacholczyk, Dagmara i Kornelia Wełnickie,
Joanna i Zdzisław Kryger oraz dzieci z Kółka Kaszubskiego działającego przy Szkole Podstawowej w Mostach z opiekunami Lucyną Sorn, Aleksandrą Pająk i Agatą Miszewską.
Chociaż projekt pt. Klub Małego Czytelnika przewidywał
spotkania z dziećmi aż do czerwca bieżącego roku, ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 został przerwany z końcem lutego. Przyjęta formuła
(interaktywne zajęcia ruchowe i plastyczne) spowodowała, że
nie udało się ich przeprowadzić w inny sposób. Kiedy w połowie sierpnia ubiegłego roku ogłoszony został nabór do kolejnej
edycji zajęć w Klubie Małego Czytelnika, absolutnie nikt nie był
wstanie przewidzieć takiego obrotu spraw...
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Jednakże, o ile sytuacja w kraju pozwoli na kontynuację
tego typu przedsięwzięć w nowym roku szkolnym, Biblioteka
Publiczna Gminy Kosakowo z całą pewnością powróci do ich
realizacji od września 2020 r., a zapisy rozpoczną się od 17
sierpnia.

W czerwcu, do zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy
Kosakowo trafiła bardzo specyficzna książka. Zważywszy na
jej rozmiary i wagę rzec można - księga. Darczyńcą, a jednocześnie współautorem jest Pan Krzysztof Nawrot, właściciel
Muzeum Wina w Mechelinkach. Dzieło, które wzbogaciło zasoby biblioteki to Enographia Thalloris. Enografia to nauka,
która bada właściwości win z danego regionu w kontekście
typu lokalnej gleby, klimatu, odmian winorośli czy też praktyk
winiarskich. Enographia Thalloris, chociaż poświęcona dziejom winiarstwa w Zielonej Górze, z całą pewnością zaintryguje
miłośników historii wina z innych regionów. To potężne dzieło
liczy ponad 1000 stron. Jego zaletą są zaprezentowane przepiękne obrazy i fotografie. W ogromnej liczbie to reprodukcje
dokumentów księgowych, map, planów oraz dawnych reklam
wina. Całość uzupełniają niezwykle ozdobne didaskalia, bogate w wizerunki pieczęci, kielichów i innych artefaktów ze
zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej. Dość powiedzieć, że na
całość tego potężnego opracowania składa się 3000 ilustracji. Dzieło zdobyło kilka nagród literackich w Polsce oraz
najważniejszą dla tego typu publikacji, prestiżową nagrodę
w Paryżu w kategorii Historia i Literatura, przyznaną w 2014
r. przez Międzynarodową Organizację Winorośli i Wina. Co
więcej, już w momencie wydania stała się białym krukiem.
Po formalnym opracowaniu, zostanie dzieło udostępnione
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naszym Czytelnikom. Jednak ze względu na jego wyjątkowy,
jednostkowy charakter, można będzie z niego korzystać wyłącznie w czytelni biblioteki.
Dziękujemy Panu Krzysztofowi za ten dar, który ma szansę stać się prawdziwą ciekawostką naszych zbiorów.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kosakowie zorganizowały zajęcia półkolonijne
pt. „Świetlica podwórkowa”. Pierwsze spotkanie odbyło się 7
lipca. Uczestnikami są dzieci z terenu gminy Kosakowo, które w trakcie trwania projektu będą m.in. uczestniczyć w zajęciach sportowych oraz zwiedzać różne zakątki gminy (w jej
odległe rejony dostaną się środkami komunikacji zbiorowej).
Spotkania będą odbywały się przez całe wakacje, we wtorki i czwartki, chociaż ideą pomysłodawców jest kontynuacja
tego programu również po rozpoczęciu roku szkolnego.
W pomoc w realizacji projektu zaangażowała się również
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo. To nie pierwszy raz kiedy panie bibliotekarki w nietuzinkowy sposób zaktywizowały
dzieci do wspólnej zabawy. Lektura „Bajki o kogucie”, czy „Bajki
o Zielonym Kapturku” stała się tylko wstępem do zabaw ruchowych oraz prac manualnych. Spotkanie przed budynkiem biblioteki każde dziecko zakończyło „uzbrojone” we własnoręcznie wykonaną zakładkę do książki. Dwie, wspólnie spędzone
godziny pozostawiły niedosyt, nie było to jednak ostatnie spotkanie z kosakowską książnicą.
W tym miejscu prezentujemy zdjęcia z tego bibliotecznego
spotkania. Natomiast więcej fotograficznych wspomnień znaleźć można na profilu FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie (https://www.facebook.com/GOPSKOSAKOWO/).
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Rejestr Danych Kontaktowych
W grudniu ub. r. Ministerstwo
Cyfryzacji, w ramach projektu
Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło
Rejestr Danych Kontaktowych
(RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych
(SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków.
Przekazanie danych do RDK jest
dobrowolne i bezpłatne. Ponadto,
w każdej chwili można je zmienić
lub usunąć.
Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru
Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników
z obywatelami. Dzięki RDK urzędy
mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym
się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale
i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).
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STRONA SENIORA

Zmiany w harmonogramie zajęć
Zmiana terminu zajęć żeglarskich wymusiła wprowadzenie kolejnych zmian w naszym seniorskim harmonogramie. Za utrudnienia przepraszamy. Od 6 lipca nasze plenerowe zajęcia ruchowe: spacery, rowery
i żagle - odbywać się będą z częstotliwością co drugi
dzień. W poniedziałki rowery, w środy spacery, w piątki

żagle (wszystko od godz. 10.00). We wtorki zapraszamy
na kawę i herbatę oraz Klub Gier Planszowych. Czwartkowe zajęcia pozostają natomiast bez zmian. Najnowszy
harmonogram dostępny jest również na senioralnej podstronie:
https://gminakosakowo.pl/seniorzy/

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA SENIORÓW
Dzień
tygodnia

Godzina

Poniedziałek

10.00

Wtorek

10.00-11.00
11.00-15.00

Środa

10.00

Czwartek

14.30-15.30
16.00-17.00
17.00-19.00

Piątek

9.00-10.00
10.00

Zajęcia

Miejsce

Prowadzący

Rowerem zdobywaj świat Zbiórka:
dr Karol Dettlaff
w różnych miejscach gminy
Herbatka i kawka
Budynek w Rewie
na dzień dobry
Klub Gier Planszowych / Budynek w Rewie
dr Karol Dettlaff
Kącik szachów
Zbiórka w różnych miejscach
Klub Spacerowicza
dr Karol Dettlaff
na terenie gminy
Język francuski – grupa Budynek w Rewie
dr Karol Dettlaff
średniozaawansowana
Gimnastyka mózgu
Budynek w Rewie
Paula Dobrowolska
Wieczór przy kawce
Budynek w Rewie
–
i herbatce
Herbatka i kawka
Budynek w Rewie
na dzień dobry
Z Yacht Clubem Rewa dookoła świata żeglarskiego Bosmanat Yacht Clubu Rewa Instruktorzy Yacht
– zajęcia żeglarskie
Clubu Rewa
(zajęcia od 29 czerwca br.)

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

Klub Spacerowicza

Trochę słońca, trochę deszczu, Seniorze – zapomnij o kleszczu
Zapomnijcie o fenomenalnej trasie przygotowanej
przez niezawodną (jak zawsze) panią Aleksandrę Urlę
i wiodącej po ścieżkach i ścieżynkach przepięknego
Dębogórza, zapomnijcie nawet o doskonałym humorze, który towarzyszył spacerowiczom na każdym kroku
i okrasił wycieczkę niejednym chóralnym śpiewem - takim, że już teraz trzeba zacząć się zastanawiać, czy nie
wystawić tutejszego zespołu Seniorskiego do przyszłorocznego konkursu Eurowizji - naprawdę zapomnijcie
o tym wszystkim, nie to było najważniejsze. A zatem co
było kulminacyjnym punktem wyprawy Klubu Spacerowicza w słoneczno-deszczowy wtorek 8 lipca 2020 r.?
Co było w niej najważniejsze?
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Pytanie do specjalisty o to, jak unikać złowrogich
paskudztw czyhając wszędzie, gdzie na świecie trochę
bardziej zielono, zwanych powszechnie kleszczami (tej
nazwy w ogóle nie powinno się wypowiadać) - w czasie
wyprawy zaszliśmy bowiem do dębogórskiej leśniczówki na spotkanie z tamtejszym leśniczym, który poświęcił
nam trochę czasu odpowiadając na przeróżne pytania
oraz opowiadając kilka ciekawostek. Dowiedzieliśmy się
m.in., jakie rosną tu drzewa i jaką dziką zwierzynę można spotkać w tutejszych lasach. A na deser - jakże ważny
deser - kilka antykleszczowych porad i sugestii, za które
wręczyliśmy panu leśniczemu senioralne upominki.
Antykleszczowy referacik był ważny, ale oczywiście
proszę powyższe dywagacje potraktować z mocnym
przymrużeniem oka: kleszczowy temat w żaden sposób

nie zdominował kolejnej niezwykle udanej seniorskiej wyprawy odkrywającej uroki Dębogórza. Od pani Aleksandry
Urli dowiedzieliśmy się również kilku ciekawostek o lokalnej historii, kulturze i naturze. Podziwialiśmy zarówno naturalne krajobrazy, miejsca ważne dla tutejszych
dziejów, jak i zadbane gospodarstwa domowe z pięknymi ogródkami. Było co opowiadać - może kiedyś napiszemy wspólnie jakąś ciekawą książkę o kosakowskich
legendach? W każdym razie serce roście patrząc, jak
Klub Spaczerowicza rośnie w siłę, a każdy kolejny spacer
przyciąga coraz większą liczbę osób, a kolejni Seniorzy
sami reklamują swoje miejscowości, oprowadzając nas
po kolejnych terenach charakteryzujących się nader wysokim poziomem estetyki. Dębogórska wyprawa, stojąca
pod znakiem chimerycznej pogody, już za nami.

Pierwoszyno i Mechelinki
Skwar lał się z nieba, gorąca gwiazda na obrzeżach
Drogi Mlecznej nie chciała odpuścić ani na moment –
a mimo to na kolejnym spotkaniu seniorskiego Klubu
Spacerowicza padł rekord… nie, nie temperatury, ale
frekwencji! Brawo, drodzy Seniorzy!
Piesza wycieczka 26 czerwca br. odbyła się pod hasłem Odkrywamy Pierwoszyno i Mechelinki. Wyruszyliśmy
sprzed pierwoszyńskiego kościoła, podziwialiśmy piękne pierwoszyńskie uliczki i zadbane gospodarstwa domowe, tu i ówdzie otarliśmy się o Szlak Bernarda Chrzanowskiego. Dwa kolory, które zdobią herb naszej gminy:
zielony i niebieski, towarzyszyły nam na każdym niemal
kroku. Leśne zakamarki – ale tylko i wyłącznie po szerokich ścieżynkach (wystarczająco daleko od kleszczy
i innych paskudztw), zaklęte jakimiś cudownymi zaklęciami drzewa przypominające ostygłe w drewnie ludzkie
postaci – to kolor letniej zieleni. Znamy już te tereny – kto
uważnie przegląda naszą senioralną podstronę, ten na
pewno przypomniał sobie fotografie z wystawy Naturalnie Natura. Nie będziemy przytaczać w tym miejscu
zamieszczonych przy jej okazji opowieści – kto ciekaw,
niech tam zajrzy. Chwilę później znajomy nadmorski kra-
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jobraz uraczył nas najróżniejszymi odcieniami niebieskiej
barwy, a na plaży udało się znaleźć konar zagubionego
w czasie i przestrzeni oraz zaczarowanego w drzewo konia. Trojański? Nie, Mecheliński.
Ta wyprawa miała
jeszcze jeden niezaprzeczalny atut – opowieści pani Aliny Szydowskiej, radnej gminy
Kosakowo, oraz pani
Ewy Purskiej, sołtys
Pierwoszyna. Panie od
samego początku postawiły sobie za honor
przekonanie wszystkich wycieczkowiczów,
iż Bóg wielkie dzieło
stworzenia świata zaczął właśnie od Pierwoszyna. Coś w tym na
pewno jest…
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Seniorskie AHOJ! po raz pierwszy
Poniedziałek 29 czerwca br., pochmurne i szare niebo zapowiadające obfite opady deszczu, lekko smagający policzki wiaterek. W rewskiej siedzibie seniorów
unosi się zapach pysznej kawy, słychać również gwarne
rozmowy. Już za chwilę jednak siedziba będzie... pusta.
Jak to? Czyżby gwarne towarzystwo nie bawiło się tak
dobrze, jak się wydaje? Czyżby siedziba nie była na tyle
gościnna? Nic z tych rzeczy.
Bohaterscy Seniorzy podjęli wyzwanie rzucone
przez instruktorów Yacht Clubu Rewa, by dołączyć
do jakże obfitej już liczby osób, które natychmiast po
pierwszych zajęciach z przesympatycznymi i profesjonalnymi żeglarzami rewskiego klubu żeglarskiego
jednoznacznie przyznają, że tak naprawdę żeglarstwo
mają we krwi. Jak oni to robią?
Wpuszczają wszystkich na głęboką wodę - od razu
zabierając na jachty i dzieląc się swoim doświadczeniem oraz umiejętnościami. To szkoła pana Janusza
Frąckowiaka, spiritus movens całego rewskiego (i nie

tylko) ruchu żeglarskiego. Wizjoner nie lubi, by mu panować, ale tym razem zaryzykujemy - dziękujemy, drogi
panie Januszu! Oczywiście wszystko odbyło się z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa pandemicznego,
wszystkich uczestnikom zajęć poddano najpierw testowi
odpowiedniej temperatury. Była jak najbardziej właściwa
w każdym przypadku. Z kolei temperatura żeglarskiej atmosfery - cóż, nie wymyślono jeszcze takich termometrów, aby to zmierzyć. Ahoj!
Oj, było co opowiadać na spotkaniu przy kawie, herbacie i ciastkach (tak, tak, trzeba doładować akumulatory po takim wysiłku) w senioralnej siedzibie po inauguracyjnych zajęciach, które poprowadził Jędrzej
Charmałpowicz. I zapewne będzie co opowiadać za tydzień. Bezpłatne zajęcia żeglarskie dla seniorów w każdy
poniedziałek od godz. 10.00 w Yacht Clubie Rewa.
PS. Panu Januszowi Frąckowiakowi, całej ekipie Yacht
Clubu Rewa, a zwłaszcza kadrze instruktorskiej należą się
serdeczne wyrazy wdzięczności.

Rowerem zdobywaj świat – Seniorzy na rowerach
Reda

Nie bez powodu nazwisko Prychoda rymuje się z przyroda i przygoda – naocznie przekonali się o tym uczestnicy drugiej wyprawy rowerowej w ramach stałego cyklu wtorkowych eskapad. Seniorzy rowerem zdobywają
świat, już wkrótce zabraknie ścieżek i… budek z lodami,
jeśli w tym samym tempie i z takąż energią odbywać się
będą kolejne wycieczki.
Pan Jerzy Prychoda nie
tylko wziął na swoje barki odpowiedzialność za trasę, ale
uraczył nas niejedną intrygującą informacją. Gdyby w mitologii greckiej istniał bóg rowerowych wycieczek, właśnie
mianem naszego przewodnika
winien się zwać. Z pogańskich
refleksji błyskawicznie przenosimy się jednak na grunt
religii chrześcijańskiej – nie
wypada snuć tak bezbożnych
myśli biorąc pod uwagę fakt,
iż za pierwszy przystanek ro-
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werowej eskapady przysłużyła kapliczka Matki Boskiej
Opiekunki Rowerzystów i Pieszych. Chwila oddechu i już
ruszamy w dalszą drogę wiodącą przez kazimierskie
rozległe stepy, rumskie wyboiste szlaki oraz ustronne
parki w Redzie. Finałowy akcent musiał być spektakularny: wspięliśmy się na wychodzący w rzeczkę pień, by
zapozować do kolejnej pamiątkowej fotki.
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Babie Doły to od dziś seniorskie wyżyny

Co jest najtrudniejsze w kolarstwie? Żadna tajemnica, wiadomo - podjazdy. Z morderczych, bezlitosnych
podjazdów słynie zwłaszcza najtrudniejszy i najbardziej
prestiżowy wyścig kolarski świata - Tour de France, który w tym roku - z wiadomych względów - niestety się nie
odbył. Ogromna strata dla kibiców na całym świecie, ale
żeby nie było nam tak zupełnie smutno z tego powodu,
kosakowscy Seniorzy postanowili wziąć sprawę w swoje
ręce. Ręce? Dokładniej mówiąc - nogi. Trzecią wyprawę
rowerową w ostatni dzień czerwca br. znamionowały
bowiem aż dwa dość trudne, przyznać trzeba, podjazdy.
Trudne może i tak, ale przecież nie dla naszych Seniorskich Mistrzów Rowerowych, którzy - gdyby tylko mogli
- zajęliby wszystkie najwyższe miejsca nawet w Tour de
France, zawstydzając profesjonalny peleton.
Tym razem podbiliśmy Babie Doły, uwieczniając starą
torpedownię oraz makietę samolotu wojskowego na kolejnej porcji wspólnych zdjęć. Po drodze odpoczywaliśmy
m.in. beztrosko trenując na kosakowskiej siłowni plenerowej oraz korzystając z tamtejszej stacji rowerowej, na
której można dokonać mini-ekspertyzy swojego roweru
(wielce przydatna sprawa!).
I chociaż odległości pokonywane na kolejnych wyprawach różnią się od tych z Tour de France o mniej więcej jedno zero z tyłu, to w spojrzeniach mijanych gapiów
daje się odczuć czasami zupełnie inne wrażenie - jakbyśmy właśnie zmierzali do mety najważniejszego wyścigu
kolarskiego świata na Polach Elizejskich. Cóż, wszystko
jeszcze przed nami.

www.kosakowo.pl

dość i duma! Niedługo okrążymy kulę
ziemską i kto wie, czy nie będziemy pierwszą ekipą, która pofrunie
sprawdzić, czy na odległym księżycu
Saturna, Enceladusie, nie kwitnie życie. Póki co sprawdziliśmy, że kwitnie
z powodzeniem na Półwyspie Helskim - przynajmniej w sezonie.
Do Jastarni - tramwajem wodnym
o wdzięcznym imieniu Kinga. Wszystkim turystom, wielbicielom przepięknych nadmorskich krajobrazów,
bardziej bezpośredniego kontaktu
z morskim żywiołem, doradzamy ten
środek transportu. Unikamy korków,
przecinając Zatokę Pucką smukłą
sylwetką śmigającego po falach
niezwykłego wehikułu. Przez ogromne szyby widać właściwie wszystko.
A i słychać - jeśli akurat płynie nim
przesympatyczna grupa kosakowskich Seniorów - też całkiem sporo: kaszubskie melodie
ludowe oraz lokalne pieśni o morzu. Cała przeprawa trwa
nieco ponad godzinę - a ileż przyjemniejsza od dłużącego
się niemiłosiernie siedzenia w zakorkowanych autach.
Z Jastarni do Helu - rowerami. By sprawdzić, czy symboliczny początek Polski wart jest swojej nazwy. W gruncie rzeczy początek mógłby równie dobrze uchodzić za
koniec, ale to nie był wcale koniec naszej wyprawy. Tam,
gdzie wody Zatoki Puckiej graniczą z morskimi pływami,
pozdrowiliśmy od całej gminy Kosakowo Neptuna, który chociaż na pierwszy rzut daleki był od klasycznego
wzorca antycznych posągów, niemniej jednak stanowił
idealne miejsce do porobienia kilku pamiątkowych fotek. Posileni smaczną rybką i zupką, ruszyliśmy w drogę
powrotną - jak zwykle droga powrotna okazała się bardziej skąpa jeśli chodzi o upływ czasu: nim ktokolwiek
się obejrzał, już był z powrotem. Wyprawa nie jak każda
inna, choć inna właściwie jest każda seniorska wyprawa.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę właścicieli oraz załogi tramwaju wodnego Kinga, którzy bezpłatnie udostępnili Seniorom miejsca w swoim wodnym
rydwanie.

Pół-wysyp Seniorów: Jastarnia i Hel nasze

The world is not enough (Świat to za mało) - śpiewała
rockowa grupa Garbage, piosenka o tym tytule firmowała dziewiętnasty film o przygodach wielce zasłużonego
agenta Jej Królewskiej Mości. Ów tytuł doskonale pasuje
do wyczynów naszej seniorskiej grupy rowerowej w poniedziałek 13 lipca br., wspomaganej tym razem również
przez piechurów. Gmina Kosakowo to już dla tej grupy za
mało, powiat pucki też jakby zaczął się kurczyć, strach
pomyśleć co będzie dalej. Strach? A może raczej ra-
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Z ŻYCIA SOŁECTW

KOSAKOWO
Pod koniec maja tego roku przy Urzędzie Gminy w Kosakowie pojawiło się
ogromne serce na nakrętki. Okazało się, że jest to strzał w 10 i to dosłownie.
Pierwsze serce pełne nakrętek zostało zapełnione w 10 dni! Jedno serce to ponad
100 kg plastikowych nakrętek. W siedem tygodni zebrano 9 pełnych serc
o łącznej wadze ponad 1200 kg.
Całość środków, które zostaną
uzyskane ze sprzedaży nakrętek, trafi
bezpośrednio na subkonto fundacyjne
Lilianki, aby wesprzeć jej walkę z SMA!
Dziękujemy PUK PEKO Kosakowo za
opróżnianie zapełnionych serc i przechowywanie zgromadzonych nakrętek.
Zachęcamy do wsparcia akcji!

TosięMusiUdać – niedziela w Kosakowie dla Tosi
19 lipca gmina Kosakowo ruszyła na pomoc chorej na SMA
Tosi. Poranny kiermasz ciast w Rewie i popołudniowy Wielki
Festyn w Kosakowie zgromadziły wielu ludzi o dobrych sercach, którym nie jest obojętne zdrowie 1,5 rocznej dziewczynki zbierającej pieniądze na „najdroższy lek świata”.
Pogoda oraz humory dopisały - zabawa była udana!
Ale najważniejsze, że dzięki hojności darczyńców i sponsorów, mieszkańców oraz wielu gości wypoczywających w naszej gminie udało się zebrać na leczenie dla Tosi piękną sumę.
Ponad 53 tysięcy złotych zostało wpłacone na konto fundacji
Serce dla maluszka, której podopieczną jest Tosia.
Dziękujemy wszystkim za obecność i Wasze dobre serce!
Wierzymy, że dzięki takim ludziom jak Wy TosięMusiUdać!
Akcje charytatywne dla Tosi znajdziecie między innymi na
facebookowym profilu #tosiemusiudac.

DĘBOGÓRZE
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W DĘBOGÓRZU

23 czerwca o godz. 20 z okazji Sobótki św. Jana, z inicjatywy sołtysa wsi Debogórze Józefa Melzera odbyło się tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek przy stawie, nie zabrakło
również słodkości dla dzieci.

PODZIĘKOWANIA

Sołtys wsi Dębogórze Józef Melzer składa podziękowanie:
• Panu Sławomirowi Dobryłko za usunięcie usterki oraz wymianę żarówki która podświetla krzyż wiejski w Dębogórzu,
• Straży Pożarnej w Kosakowie, Panu Stanisławowi Tomeczkowskiemu oraz Błażejowi Szewsowi za pomoc przy zamocowaniu fontanny w stawie,
• pracownikom PEKO, Panu Arturowi Kierszke i Łukaszowi
Kierszke za podłączenie fontanny oraz usunięcie usterki
w skrzynce elektrycznej przy oświetleniu fontanny.
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PLANOWANE WYDARZENIA

Sołtys wsi Dębogórze Józef Melzer oraz członek Rady Sołeckiej Debogórza Sebastian Draga pragną zaprosić wszystkich mieszkańców na organizowane w najbliższym czasie wydarzenia:
• 23 sierpnia o godz. 14:00-17:00 spotkanie pod nazwą Dębogórskie Retro, które odbędzie się na sołeckim boisku
przy stawie. Uczestnicy będą mogli podziwiać stare pojazdy, a także wybrać jeden najciekawszy,
• 19 września o godz. 14:00 - 20:00, 20 września o godz.
10:00 – 19:00 wystawa historyczna w Domu Kaszubskim.
Uczestnicy zapoznają się z historią obrony Kępy Oksywskiej w 1939 roku. Prezentowane pamiątki pochodzą ze
zbiorów mobilnej wystawy Wybrzeże1939.pl
UWAGA! Organizacja przedsięwzięć zależeć będzie od sytuacji
epidemicznej na terenie kraju
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SPORT

Po długiej przerwie, po raz pierwszy w czasie pandemii,
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 25 czerwca
br. w Redzie przeprowadzono Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne w kategorii U-12 i U-14.
Zawody zostały rozegrane w ramach Ogólnopolskiego Programu Lekkoatletyka dla Każdego (LDK). Gminę Kosakowo
reprezentowali zawodnicy Skoczka Pogórze. 17-stu czołowych
lekkoatletów naszego klubu podejmowało walkę z rówieśnikami z 23 klubów z terenu województwa pomorskiego. Biorąc
pod uwagę poprzedzającą zawody sytuację epidemiologiczną
i związane z nią obostrzenia, zawodnicy Skoczka na tle rywali
z innych klubów wypadli bardzo dobrze, zdobywając 3 medale
i aż 7 krotnie poprawiając swoje rekordy życiowe.
Najlepszym sprinterem okazał się Wojtek Luniak który
w biegu na 60 m zarówno w eliminacjach, jak i w finale z dużą
przewagą pokonał rywali stając na najwyższym stopniu podium. Do finału biegu sprinterskiego awansowali również Jakub Kałaska i w kategori dziewcząt Zuzanna Przybyłowska,
którzy zajęli ostatecznie 5 miejsce. W biegu średniodystansowym na 600 m. Zofia Klein z rekordem życiowym 1:54,36 s.
zajęła 4 miejsce, a jej klubowa koleżanka Karina Łapka z wyni-
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kiem 1:53,54 s. zdecydowanie wygrała swoją serię i wywalczyła brązowy medal. Długim rzutem piłeczką palantową (37 m.)
popisała się trzecia zawodniczka konkursu Karolina Kontna.
Gratulujemy!
Realizując cykl przygotowań do drugiej części sezonu startowego, lekkoatleci Skoczka Pogórze wraz z zaprzyjaźnionym
klubem RKS Rumia uczestniczyli na przełomie czerwca i lipca
w 9 dniowym obozie sportowym w Pucku.
30 osobowa grupa młodych, ambitnych sportowców - spełniając wszelkie rygory sanitarne związane z pandemią - zrealizowała 21 jednostek treningowych na pięknie położonym,
z widokiem na morze - stadionie lekkoatletycznym.
Życie obozowe, to nie tylko trening (cyt. Wojciech Niemkiewicz), mieliśmy również czas na zajęcia rekreacyjne w parku
linowym gdzie, aż 90% uczestników naszego obozu zakwalifikowało się na trasę czerwoną (najwyższy stopień trudności
i co dziwniejsze nikt nie zawrócił...choć w jednym przypadku
było blisko. Ponadto młodzież rywalizowała w siatkówkę plażową, dwa ognie plażowe (wersja specjalna). Najsprawniejsi
stanęli również do konkursu PIRAMID, który dla nielicznych
okazał się nieco stresującym wyzwaniem.
Gokarty, dmuchańce, ognisko i wspólne śpiewanie przy
przepięknych zachodach słońca oraz nowe znajomości pozostaną z pewnością na długo w pamięci uczestników obozu.
Dzięki wspaniałej atmosferze jaką tworzyli (dobry duch
Klubu) pani Aleksandra Salamon i trener Maciej Szymański
mogliśmy zrealizować ambitne założenia treningowe, bawiąc
się przy tym świetnie. Teraz pozostało już tylko kontynuować
podjętą wcześniej pracę i czekać na efekty w czasie najbliższych zawodów – powiedział organizator i kierownik obozu –
trener Wojciech Niemkiewicz.
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KOSAKOWO VOLLEY 2020
W sobotę 4 lipca odbył się XIII
turniej Kosakowo Volley 2020
o puchar sołtysa Kosakowa Andrzeja Śliwińskiego. W turnieju
wzięło udział 9 par, które rywalizowały w trzech grupach. Do
grupy mistrzowskiej awansowali
zwycięzcy grup. Ostatecznie po
zaciętej rywalizacji w meczach
finałowych klasyfikacja końcowa
na podium wyglądała następująco: 1. Anna Szufladowicz / Tomasz
Sadowski, 2. Deja / Kot, 3. Kunic-

ka / Polowiec. Do zwycięzców trafił puchar sołtysa Kosakowa
Andrzeja Śliwińskiego. Pierwsze trzy drużyny zostały nagrodzone także nagrodami rzeczowymi. Wręczono także nagrody
indywidualne. Puchar właściciela firmy Celstan, Stanisława
Władysława Śliwy, dla najlepszej zawodniczki turnieju trafił
w ręce Anny Szufladowicz, natomiast najlepszym zawodnikiem został Tomasz Sadowski.
Pełna relacja z turnieju wraz z wynikami i zdjęciami znajduje się na stronie www.aktywnekosakowo.pl
Dziękujemy firmie Celstan z Kosakowa za ufundowanie nagród. Jak co roku, organizatorami imprezy byli:
Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo oraz
Sołtys Kosakowa Andrzej Śliwiński.

Spokojnie, to tylko awaria – stacje naprawy rowerów
na wszelki wypadek
Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich miłośników
dwóch kółek podróżujących po gminie Kosakowo. W Kosakowie, Mechelinkach i w Rewie zamontowane zostały bardzo
praktyczne stacje do naprawy rowerów, które pomogą usunąć awarie wymagające użycia narzędzi. Stacje znajdują się
w miejscach najchętniej odwiedzanych przez rowerzystów,
a średnia odległość pomiędzy nimi nie jest większa niż 3 kilometry. Wkrótce czwarta taka stacja znajdzie się w miejscowości Dębogórze Wybudowanie, będzie zlokalizowana
na popularnym rowerowym szlaku.
– Rower to bardzo popularny środek transportu w naszej
gminie – zauważa Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy
Kosakowo. – Mieszkańcy wielokrotnie wsiadają na dwa kółka
w drodze do pracy lub zakupy, a wycieczki rowerowe po terenie
gminy Kosakowo znajdują coraz większe uznanie pośród mieszkańców, jak też licznych gości i sezonowych turystów.
Dla ułatwienia podróży jednośladami, na terenie gminy Kosakowo systematycznie przybywa rowerowych tras, a ostatnio, w najbardziej dogodnych lokalizacjach zamontowane zostały trzy stacje do naprawy uszkodzonych pojazdów.
– Zakupiliśmy łącznie cztery bardzo praktyczne stacje naprawcze – wyjaśnia Marcin Kopitzki. – Trzy z nich już stoją
w Kosakowie, przy ścieżce biegnącej przy ogrodzeniu lotniska,
w Mechelinkach przy skansenie rybackim i w Rewie, przy ulicy
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Morskiej, nieopodal popularnego napisu I love Rewa. Wyposażenie stacji w narzędzia umożliwia dość skomplikowane zabiegi,
począwszy od napompowania kół, po ich wymianę, regulację
hamulców, dokręcenie luźnych elementów wyposażenia, itd.

Stacja naprawcza w Kosakowie (nieopodal ścieżki prowadzącej wzdłuż ogrodzenia lotniska)
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Lokalizacje stacji naprawczych są bardzo chętnie odwiedzane przez rowerzystów. Warto dodać, że średnia odległość
pomiędzy stacjami nie jest większa niż 3 kilometry. To zaś
sprawia, że na odcinku od wjazdu na teren gminy ulicą Derdowskiego, gdzie pomocna może być wizyta na pobliskiej
stacji paliw, poprzez Kosakowo, Mechelinki i Rewę, mamy do-

słownie „pod ręką” sprzęt do usuwania awarii jednośladów.
– Czwarta stacja niebawem powstanie w miejscowości Dębogórze Wybudowanie – zapowiada Zastępca Wójta. – W ten
sposób o awarię nie będą się musieli martwić także ci rowerzyści, którzy na teren gminy planują wjazd od strony Rumi.
Szerokiej Drogi!!!

Tu naprawisz rower w Mechelinkach (obok wiaty przy skansenie rybackim)

W Rewie stację naprawczą znajdziesz przy ulicy Morskiej (stoi tam także “biały
rower” i napis “I love Rewa”)

Sezon 2020/2021 – inauguracja rozgrywek piłkarskich
Po dłuższej, wymuszonej pandemią
przerwie w rozgrywkach, wiele wskazuje na to, że już w sierpniu piłkarze lig
seniorskich (od B Klasy do III Ligi) i juniorskich wybiegną znów na boisko.
26 czerwca Pomorski Związek Piłki
Nożnej opublikował na swojej stronie
ramowy kalendarz rozgrywek sezonu
2020/2021, a 10 lipca – terminarz V Ligi,
w której Sztorm Kosakowo w inauguracji sezonu zmierzy się
z Akademią Piłkarską Sopot:

1. kolejka: 1/2 VIII (so/n): Sztorm Kosakowo – AP Sopot
2. kolejka: 8/9 VIII (so/n): Błyskawica Reda Rekowo – Sztorm
Kosakowo
3. kolejka: 15/16 VIII (so/n): Sztorm Kosakowo – Sporting Leźno
4. kolejka: 22/23 VIII (so/n): Orkan Rumia – Sztorm Kosakowo
5. kolejka: 26 VIII (śr): Sztorm Kosakowo – GLKS Różyny
6. kolejka: 29/30 VIII (so/n): Potok Pszczółki – Sztorm Kosakowo
7. kolejka: 5/6 IX (so/n): Sztorm Kosakowo – GTS Mokry Dwór
Szczegóły podawane będą na bieżąco na stronie klubowej:
sztormkosakowo.com.pl

Lato ze Sztormem
Ponad 50 dziewcząt i chłopców bierze udział w ramach bezpłatnych zajęć sportowych Lato ze Sztormem. Zajęcia prowadzi
kadra trenerska Sztormu Kosakowo w każdy wtorek, w godz. 18.00-19.00 na płycie boiska przy ul. Złote Piaski w Kosakowie.
Nabór do Sztormu Kosakowo przez cały rok
Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo prowadzi nabór do wszystkich roczników
– chłopców i dziewcząt, już od 3. roku życia.
Więcej informacji u trenerów pod nr. telefonów: 501 326 119 lub 507 625 650
i na stronach: sztormkosakowo.com.pl oraz fb.com/SztormKosakowo
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Lato, zabawa, ciężka praca
Te trzy hasła dominują po wznowieniu treningów przez
drużyny UKS Lider Dębogórze.
LATO, ZABAWA
Czas letniego wypoczynku jest okresem ładowania akumulatorów. To znakomita okazja do uzupełniania swoich szeregów i kompletowania drużyn młodzieżowych do rozgrywek
ligowych. Chcemy dobrze wykorzystać ten czas i tradycyjnie
ogłaszamy akcje Naborów Uzupełniających Lato 2020 z UKS
Liderem Dębogórze, pod hasłem „Lider dla wszystkich!!!”
Zapraszamy na nasz obóz dochodzeniowy wszystkie chętne dzieci. W tym roku naszą bazą treningową będzie Centrum
Sportowe Kosakowo.
W ofercie między innymi: lato, słońce, plaża i treningi.
Poznamy ciekawą historię Marszu Śledzia, nie zabraknie wypadów na plac gier i zabaw w Rewie i do centrum rekreacji
w Swarzewie Footgolf Kaszebe. Oferujemy urozmaicone treningi, a do tego dużo niespodzianek.
Po prostu trzeba się zapisać i pojawić się za zbiórce pierwszego dnia obozu dochodzeniowego. Dodatkowych informacji
można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 888 095 035. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
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Grupy młodzieżowe:
Lider „KIDS” 3-5 latki/Lider roczniki 2011/2012 –
trener Tomasz Tuttas 692 097 257
Lider roczniki 2008/2009/2010 –
trener Paweł Wójcikowski 608 007 233
Lider zespół seniorski –
trener Andrzej Zawadzki 888 095 035
CIĘŻKA PRACA
Pod tym hasłem kryje się nowy projekt klubowy. Od tego
sezonu rozrywkowego Zarząd Klubu wdrożył plan budowy
drużyny seniorskiej, oczywiście na fundamentach swojej młodzieży. Po okresie przerwy pandemicznej zabraliśmy się ostro
do pracy. Za sterami „okrętu flagowego” jakim jest drużyna
seniorska stoi duet trenerski Andrzej Zawadzki i Grzegorz Lewicki. To oni wdrażają plan i budowę młodego zespołu, który
podejmie rękawice w rozgrywkach seniorskich. Zespół trenuje
dwa razy w tygodniu, a oprócz tego grywa mecze kontrolne.
W cyklu przygotowawczym drużyny był udział w turnieju
Sulmin Cup 2020.
Pierwszy turniej po przerwie pandemicznej i odpaliła Petarda!
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UKS Lider Dębogórze:
– wygrywa Mistrzostwo Sulmin Cup 2020, Puchar, złote medale, dyplomy;
– nagroda indywidualna dla zawodnika Lidera, Oskar Wojciechowski zostaje królem strzelców Sulmin Cup 2020;
– nagroda indywidualna dla bramkarza Lidera, Taszarek Jakub zostaje najlepszym bramkarzem Sulmin Cup 2020 i wygrywa turniej indywidualny bramkarzy!!
Podopieczni trenera LG zagarnęli całą pulę możliwych nagród turnieju Sulmin Cup 2020.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom turnieju Sulmin Cup
2020 za zaproszenie i bardzo miłe ugoszczenie na turnieju.
PS. Sny się spełniają
Drużyna seniorska zamierza spróbować swoich sił w rozgrywkach totolotek Pucharze Polski 2020. Jest to duże wydarzenie dla raczkującej drużyny w piłce seniorskiej. Ale próbujmy, do odważnych świat należy. Ten sezon, ten rok jest inny niż
wszystkie wstecz, a choćby ze względu na to że 2020 rok jest
rokiem w którym nasz klub obchodzi 10-lecie.
Lider dla Wszystkich!! Zarażamy Futbolem!!
Zapraszamy dołącz do Naszej Liderowej Społeczności Piłkarskiej!!
Lider Dumą Gminy Kosakowo
Telefon kontaktowy 888 095 035;
e-mail: liderdebogorze@onet.pl; www.lider.sportbm.com
Klasy
- Runabout GP 4 Ladies;
- Runabout GP 4;
- Runabout GP 2;
- Runabout GP 1;
- Runabout Stock Box.
Start
Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem Mistrzostw
Polski Skuterów Wodnych 2019 oraz przepisami technicznymi UIM.
Program minutowy - sobota 1 sierpnia 2020 roku
07.30 - 09.30 Rejestracja zawodników – Biuro zawodów
08.00 - 09.45 Kontrola techniczna – Park maszyn
10.00 - 10.15 Ceremonia otwarcia – Amfiteatr
10.20 - 10.40 Odprawa zawodników –Amfiteatr
11.00 - 12.00 Treningi dla GP4 L, GP4, GP2, GP1, Stock Box
12.15 - 13.45

Mistrzostwa Polski
Skuterów Wodnych

Wyścig I
• GP4 L • GP2 • Stock Box • GP1 • GP4

13.45 - 14.45 Przerwa obiadowa
15.00 - 16.30 Wyścig II
• GP4 L • GP2 • Stock Box • GP1 • GP4
16.30 - 18.00 Wyścig III
• GP4 L • GP2 • Stock Box • GP1 • GP4
18.45 - 19.05

Ogłoszenie wyników – Amfiteatr

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu minutowego.
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KURS ŻEGLARSKI
Yacht Club Rewa serdecznie zaprasza do udziału w kursie na patent żeglarza jachtowego. Zajęcia rozpoczynamy
03.08.2020, a egzamin odbędzie się na początku września. W trakcie kursu planujemy zrealizować ponad 60 h
zajęć praktycznych. Koszt kursu to jedyne 800 złotych!
Każdy z uczestników, po zdaniu egzaminu, będzie miał
możliwość bezpłatnego czarterowania jachtów w Yacht
Clubie Rewa do końca sezonu!

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas
Gracjan Trepczyk z Kosakowa, lat 46

Ś.P.

Longina Kortas z Mostów, lat 64

Tomasz Hasiak z Pogórza, lat 43

Lucyna Kapłon z Suchego Dworu, lat 68

Lech Jermacz z Pogórza, lat 62

Celina Dettlaff z Rewy, lat 70

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 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
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – prezes Marek
Kunc, tel. 600 192 252.
Telefony alarmowe:
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Kosakowo, 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
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