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Szanowni Państwo,

Z

bliżające się wybory samorządowe sprzyjają podsumowaniom. To rzecz jak najbardziej ludzka: warto czasami
zatrzymać się na chwilę, by spokojnie rozważyć, w jaki sposób określone wizje znajdowały swoje konkretne realizacje,
zreflektować, a także dokonać swoistego bilansu. Przez cztery
kolejne kadencje, przez które sprawowałem stanowisko Wójta Gminy Kosakowo, Kosakowo zmieniło się nie do poznania,
należąc obecnie do czołówki najszybciej rozwijających się
gmin wiejskich w Polsce, czego dowodem są liczne wyróżnienia i nagrody w ogólnopolskich oraz lokalnych konkursach
czy plebiscytach – zarówno dla gminy, jak i jej włodarza. Biorąc pod uwagę długość okresu czasu gospodarowania gminą – zapewne dopiero po wielu następnych latach będziemy
w stanie w pełni ocenić i docenić całokształt dokonań władz
samorządowych. Skala przedsięwzięć, jakich się podjąłem
wspólnie z Radami Gminy kolejnych kadencji, wymagać będzie bowiem znacznie szerszej perspektywy czasowej. Efekty
naszej pracy widoczne są wprawdzie już dzisiaj, ale ich przełomowość w odniesieniu do stanu zastanego, w pełniejszy
sposób ocenić będzie można dopiero za wiele lat.

Dziś wszystkim pracownikom, wszystkim radnym, sołtysom, duchowieństwu, dyrektorom szkół, nauczycielom,
przedsiębiorcom, rolnikom, służbom porządkowym i komunalnym, przedstawicielom środowisk kulturotwórczych
i sportowych, osobom zaangażowanym społecznie, wszystkim mieszkańcom – pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za owocną współpracę, za wnioski i opinie,
zrozumienie i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich spraw, za
okazane zaufanie społeczne, które przez szesnaście lat pomogło współtworzyć naszą Małą Ojczyznę. Naszą wspólną
przyszłość pragniemy budować w poszanowaniu tradycji
historycznej i kulturalnej tych terenów: bowiem tylko i wyłącznie ten, kto jest świadomy i wierny swojej wspólnotowej
przeszłości, właściwie rozpoznaje teraźniejszość i może dobrze projektować własną przyszłość. Czego Państwu i sobie
oraz naszym potomnym – z całego serca życzę.
Jerzy Włudzik

Wójt Gminy Kosakowo

WYDANIE SPECJALNE

W

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

SPECJALNE WYDANIE BIULETYNU

przeciągu ostatnich kilkunastu lat Gmina Kosakowo, mocno zakorzeniona w swojej tradycji, historii i kulturze spod
znaku kaszubszczyzny, jednocześnie odważnie patrząca w przyszłość za sprawą licznych inwestycji modernizujących dawne rolniczo-rybackie miejscowości, stała się turystycznym magnesem
dla gości z kraju i z zagranicy. Nigdy wcześniej w swojej historii nie
mogła się ona pochwalić tak prężnym rozwojem infrastruktury,
oświaty, kultury i turystyki.
Walory położenia warunkują oczekiwania i marzenia mieszkańców gminy, której misją jest tworzenie najlepszych warunków dla rozwoju inwestycyjnego, a nade wszystko zapewnienie
komfortowych warunków życia. Z kolei gości przyciągają nie tylko
spektakularne widoki czy piękne piaszczyste plaże, jedne z najlepszych na polskim wybrzeżu warunków do uprawiania modnych
współcześnie sportów wodnych (żeglarstwa, wind- i kitesurfingu),
ale i dynamicznie rozwijająca się baza komunikacyjna (nowe połączenia drogowe) oraz noclegowo-gastronomiczna, a także intrygujące rozwiązania w zakresie lokalnej architektury przestrzeni.
Nowe inwestycje: ulica Derdowskiego, przystań rybacka w Mechelinkach, Centrum Edukacyjno-Sportowe w Kosakowie z halą
PRZEDMOWA
sportową i basenową, Aleje Nadmorskie w Rewie i Mechelinkach,

odsłaniają unikatowe oblicze gminy, łączące w harmonijny sposób nowoczesność z tradycją, historię i kulturę człowieka z naturalnymi walorami gminnego krajobrazu, funkcję użytkową z ciekawymi rozwiązaniami estetycznymi oraz utworzeniem nowych
miejsc rekreacji dla mieszkańców i turystów.
Gmina jest pozytywnie postrzegana i oceniania w rozmaitych
rankingach ogólnopolskich i regionalnych, otrzymała tytuły Teraz
Polska oraz Gmina Fair Play. Nowe inwestycje zostały wyróżnione w prestiżowych konkursach: na Najlepiej Zagospodarowaną
Przestrzeń Publiczną, Modernizacji Roku, Sportowy Obiekt Roku.
Współpraca samorządowa przebiega zarówno na obszarze międzynarodowym – z gminami partnerskimi z Francji, Niemiec, Litwy, Białorusi, Chin, jak i krajowym – z Żerkowem oraz Krościenkiem nad Dunajcem.
Dzięki działaniom lokalnego samorządu to, co nowe, nie wypiera tu dawnego, ale w efektowny sposób eksponuje. Ogromna
w tym zasługa Wójta Jerzego Włudzika, który z powodzeniem kierował Gminą łącznie przez szesnaście lat. Niniejsze wydanie specjalne Biuletynu jest poświęcone dokonaniom naszego włodarza,
który począwszy od jesieni tego roku postawi sobie w życiu zawodowym już inne wyzwania.

JERZY WŁUDZIK

U

rodził się 10 marca 1945 r. w Pucku w rodzinie, w której zawsze żywe były tradycje działalności społecznej i patriotycznej. Od młodzieńczych lat pełnił różne funkcje społeczne: w czasie nauki w Technikum Ogrodniczym w Pruszczu Gdańskim czy
w oficerskiej szkole Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Angażował się również w sporcie: był mistrzem
szkół rolniczych w województwie pomorskim w biegach, działaczem sportowym oraz Prezesem Klubu Sportowego Zatoka
w Pucku. Dzienne studia zawodowe ukończył w Wyższej Szkole
Nauk Społecznych w Warszawie w zakresie ekonomiki rolnictwa – z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując dyplom w dniu 16
czerwca 1980 r.
W życiu zawodowym zawsze znajdował czas na działania
zmierzające do polepszenia bytu ludzi potrzebujących, słabszych
i pokrzywdzonych. Obce są mu nietolerancja, fanatyzm, egoizm
partyjny, prywata. Mimo zdecydowanej postawy w pracy, jest
człowiekiem przyjaznym, promieniującym ciepłem i życzliwością, uznaje i rozumie cudze racje.
Z Gminą Kosakowo związany od 1969 r. I to właśnie tutaj
odnalazł nie tylko swój dom, ale i przestrzeń do realizacji społecznego posłannictwa w duchu wspomnianych wyżej wartości. Był agronomem, Przewodniczącym Społecznej Rady
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kosakowie, Przewodniczącym Rady Gminy, kierownikiem Gminnej Służby Rolnej, Naczelnikiem Gminy, radnym powiatowym, pierwszym wójtem wybranym w wyborach bezpośrednich. W czasie jego
czterech kadencji na stanowisku Wójta Gmina Kosakowo
z typowo rolniczo-rybackich obszarów w krótkim czasie prze-
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kształciło się w niezwykle atrakcyjny
turystycznie rejon,
łączący tradycję
z nowoczesnością
oraz pozostający
jednocześnie wierny swojej historii, kulturze i kaszubskim korzeniom.
Jerzy Włudzik jest laureatem wielu prestiżowych nagród
państwowych: uhonorowany został m.in. Złotym Medalem Prezydenta RP za długoletnią służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jego dokonania doceniono również w różnych
konkursach oraz plebiscytach (w 2004 r. w plebiscycie Homo
Popularis Regionu Kaszuby Dziennika Bałtyckiego uznano go za
najpopularniejszego człowieka Kaszub, a w 2013 oraz 2016 r. czytelnicy tej samej gazety wybrali go Wójtem Pomorza). W 2013 r.
Rzeczpospolita przyznała mu tytuł Lidera Samorządu, uznając
za najlepszego wójta w kraju. W 2014 r. otrzymał Orła Pomorskiego pod patronatem Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka
Województwa Pomorskiego za całokształt swojej działalności samorządowej i społecznej, a także Orła Samorządu w plebiscycie
Magazynu Pomorskiego za pracę na rzecz mieszkańców, zrealizowane inwestycje, skalę pozyskanych funduszy unijnych oraz
ogólny rozwój gminy. Na swoim koncie ma także tytuły Zasłużony dla Rolnictwa oraz Zasłużony dla Kultury Polskiej.
U schyłku kolejnej, już ostatniej kadencji, Wójt Jerzy Włudzik
czuje się bez wątpienia człowiekiem spełnionym zarówno zawodowo, jak i prywatnie.
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GMINA KOSAKOWO DAWNIEJ I DZIŚ
...JAK WYGLĄDA TO W LICZBACH

a „przed” uznajemy stan sprzed 2002 r., „po” symbolizuje stan aktualny – rok 2018. Przyjrzyjmy się niektórym
liczbom obrazującym dynamikę rozwoju naszej gminy w tym
okresie. Zacznijmy od danych najistotniejszych: najważniejsi
w gminie są oczywiście mieszkańcy: pod koniec roku 2002
przepiękne tereny Gminy Kosakowo zamieszkiwało 6 465
osób (zameldowanych na pobyt stały). Przez szesnaście

ostatnich lat liczba ta uległa podwojeniu z nawiązką: dzisiaj za swój dom jedną z dziesięciu gminnych miejscowości
uznaje 14 340 mieszkańców, (w tym zameldowanych na pobyt stały – 13 914, na pobyt czasowy – 426; stan na dzień
18.09.2018 r.). Warto prześledzić również, jak zmieniał się
w tym okresie budżet gminy. Poniżej przedstawiamy tabelki
obrazujące wspomniane zmiany.

Wzrost liczby ludności zameldowanej na pobyt stały w latach 2002-2018
2002

2006

2010

2014

8 152

9338

10 425

2006

2010

2014

25,4

39,2

43,9

2017
(stan na 31.12.2017)
77

20,9

23,4

29,4

2006

2010

2014

24,1
Wydatki na inwestycje (w mln zł)

38,3

47,4

2017
(stan na 31.12.2017)
73,4

2007-2010

2011-2014

2015-2017
(stan na 31.12.2017)

65

83,8

36,2

6 465
Budżet Gminy
Dochody (w mln zł)
Lata
Dochody ogółem
Dochody własne
			

Lata
Wydatki
			

Lata
Wydatki

15,8
Wydatki (w mln zł)

2002-2006

				

28,4
Środki UE (w mln zł)

2018
(stan na 18.09.2018)
14 340

Inwestycje realizowane na terenie Gminy Kosakowo z udziałem środków unijnych w latach:
2002-2014
2015-2017
70,9
19,1
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KADENCJA W LATACH
W

2002-2006

iększość sesji Rady Gminy Kosakowo dotyczyła gospodarki
nieruchomościami (sprzedaży, zamiany, nabycia, dzierżawy), miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gminy, budżetu, podatków. W wykonaniu podjętych uchwał
w imieniu gminy zawarto porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego, Powiatem Puckim, Miastem Gdynia
i Rumia. Ponadto uchwalono Gminny Program Ochrony Środowiska, szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku
w gminie, zaopiniowano granicę pasa technicznego i uzgodniono przebieg granic pasa ochronnego od strony lądu – na terenie
gminy, wyrażono opinię w sprawie programu NATURA 2000 dla
obszaru Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego, zaopiniowano plan
ochrony rezerwatu Mechelińskie Łąki.
Najważniejsze działania inwestycyjne związane były z kanalizacją Kosakowa, Rewy, Mostów oraz Mechelinek, rozbudową
oświetlenia, remontem pomieszczeń dla nowej siedziby Biblioteki Publicznej, modernizacją hydroforni w Kosakowie, utwardzeniem wielu dróg, opracowaniem wielobranżowego projektu
budowlano-wykonawczego Domu Kultury w Pierwoszynie, rozbudową Szkoły Podstawowej w Pogórzu, budową zejścia z klifu
w Mechelinkach, powstaniem świetlicy i placu zabaw w Mechelinkach, adaptacją poddasza budynku przedszkola na świetlicę wiejską w Kazimierzu, adaptacją pomieszczeń na świetlicę
wiejską w Dębogórzu Wybudowaniu, utwardzenie z kostki nawierzchni placu przy Szkole w Mostach i terenu przy pomniku,
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urządzenie placu zabaw w Suchym Dworze, remoncie pomieszczeń w Domu Kaszubskim oraz w Szkole Podstawowej w Dębogórzu, w Rewie: wykonaniem i montażem Krzyża Morskiego,
budową punktu informacji turystycznej i pomostu cumowniczego, poszerzeniem parkingu przy ul. Morskiej, uruchomieniem
dwóch kąpielisk strzeżonych.
Od początku urzędowania nowego Wójta ważną rolę odgrywało zapewnienie takich warunków pracy i przyjmowania
interesantów w Urzędzie Gminy, by władze samorządowe mogły sprostać potrzebom i oczekiwaniom klientów, a sam urząd,
zapewniając świadczenie usług na coraz wyższym poziomie, stał
się wizytówką gminy. W kadencji 2002-2006 bardzo starano się
poprawić wizerunek Urzędu i jego otoczenia.
Kolejnymi dziedzinami, w których dokonano ważnych zmian,
były oświata, kultura, promocja, turystyka i sport. Celem wyrównywania szans edukacyjnych umożliwiono dzieciom powyżej 3
roku życia bezpłatne uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych,
zmodernizowano przedszkole w Kazimierzu i zakończono remont budynku przedszkola w Rewie oraz zmodernizowano tam
ogrzewanie. Każdą szkołę wyposażono w komputery oraz podłączono do internetu. Szczególną troską otoczone zostały dzieci
niepełnosprawne: w październiku 2004 r. zakupiono nowy samochód przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych
do szkół. W SP w Mostach utworzono klasy integracyjne, zatrudniono dodatkowo nauczycieli wspomagających. Rozpoczęto
przygotowania do budowy Centrum Edukacyjno-Sportowego
w Kosakowie.
Zwiększono ofertę kulturalną dla mieszkańców oraz turystów
za sprawą realizacji wielu imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. W kalendarzu cyklicznych imprez pojawiły się: Odsłonięcie Gwiazd i Tablic w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi
Morza, Dni Gminy Kosakowo, Zaduszki Morskie. Warto zaznaczyć, iż inicjatorami powstania Alei Zasłużonych Ludzi Morza –
obecnie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, byli: Wójt Gminy oraz
śp. Tadeusz Krzysztof. W szkołach utworzono sekcje tańca, chóru
i gry na instrumentach. W Domu Kaszubskim organizowano wystawy, koncerty, wieczory poetyckie, przeglądy pieśni. Z Dębogórza do Kosakowo przeniesiono gminną Bibliotekę Publiczną.
Młodzieży szkolnej umożliwiono udział w wielu dodatkowych zajęć sportowych, organizowano olimpiady, turnieje, spartakiady, letnią szkółkę windsurfingu W każdej miejscowości urządzono place zabaw oraz boiska sportowe.
Po raz pierwszy w historii gminy nawiązano współpracę partnerską z innymi gminami: Krościenkiem n/Dunajcem, Żerkowem
oraz Duksztami w Rejonie Wileńskim. Efektem współpracy była
wymiana kulturalna, wyjazdy dzieci na kolonie oraz promocja
gminy.
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2006-2010

adencja 2006-2010 stała pod znakiem inwestycji w infrastrukturę (wg rankingu pisma Samorządu Terytorialnego
Wspólnota, Gmina Kosakowo – wśród 1576 gmin wiejskich –
znalazła się na 16 miejscu w kraju i na pierwszym w województwie pomorskim) – rozbudowano system wodociągów (łącznie
11,190 km sieci) i kanalizacji (38,79 km). Łącznie w latach 20032010 wykupiono 40 ha dróg za sumę 2,8 mln zł, wybudowano
lub zmodernizowano 23 km dróg gminnych oraz ponad 600
latarni ulicznych. Rozwój gminy – korzystając z drogowych metafor – z dynamiki charakterystycznej dla drogi szybkiego ruchu
zmienił się w autostradę.
W Kosakowie wybudowano nowy obiekt Biblioteki Publicznej, siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży
Gminnej, dokonano modernizacji Urzędu oraz siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, wybudowano nowe ścieżki pieszo-rowerowe, postawiono ogrodzenie lotniska, rozpoczęto budowę
łącznika Urzędu z Komisariatem Policji oraz kompleksu boisk
w Złotych Piaskach. W Pogórzu rozbudowano budynek szkolny o bibliotekę i sale dydaktyczne (m.in. do nauki języków obcych), rozpoczęto budowę budynku socjalnego oraz wiejskiego
boiska. Najważniejsze zmiany w Kazimierzu związane były z kanalizacją, remontem przedszkola, urządzeniem placu zabaw,
powiększeniem oddziału przedszkolnego, wybudowaniem placu centralnego z obeliskiem oraz przystanków autobusowych.
Podobnie w Mechelinkach kontynuowano prace kanalizacyjne,
zajęto się budową sceny plenerowej z zapleczem oraz realizacją projektu przystani rybackiej. Specjalnie dla gości gminy
przygotowano domek lotniskowy. W Dębogórzu Wybudowaniu urządzono plac zabaw oraz rozpoczęto budowę boiska piłkarskiego. Najważniejsze zadania w sołectwie Dębogórze dotyczyły remontu Domu Kaszubskiego, budowy sali gimnastycznej
oraz boiska przy szkole podstawowej, zagospodarowania tere-

nu wokół stawu, a także powstania ścieżki pieszo-rowerowej
Dębogórze-Kosakowo. W Rewie kontynuowano prace kanalizacyjne, trwa rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza, budynku GOKiSu, pomostu cumowniczego i parkingów. Przy Szkole Podstawowej w Mostach pojawia się boisko
ORLIK 2012, teren przy pomniku zostaje zagospodarowany, powstaje również skwer spacerowo-wypoczynkowy. Suchy Dwór
doczekał się kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz boisk:
do piłki nożnej i koszykówki. Między Suchym Dworem a Pogórzem wybudowano ciąg pieszo-rowerowy. Na Litwie powstała
filia schroniska młodzieżowego. Wspólnie z innymi gminami,
powiatem i Urzędem Marszałkowskim wybudowano drogę
przez łąki, rondo w Kosakowie i ul. Rumską.
Z myślą o najzdolniejszej młodzieży utworzono Gminny
Fundusz Stypendialny. Zadania kulturalne przejął powołany do
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życia w 2007 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Oprócz organizacji imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym, rozrywkowym i rekreacyjnym, GOKiS zajmował się administrowaniem gminnych obiektów kulturalnych
i sportowych, współpracą z kulturotwórczymi organizacjami
pozarządowymi: lokalnym oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko
-Pomorskiego i Stowarzyszeniem Regionalny Kaszubski Chór
Morzanie. Z inicjatywy Wójta powstaje Teatr Młodzieżowy
i Młodzieżowy Chór, które w krótkim czasie staną się wizytówką młodzieżowego środowiska artystycznego Kosakowa.
Najbardziej utalentowani młodzi artyści otrzymują stypendia
powołanego przez włodarza Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci
Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo. Grantami z gminnego budżetu wspierane są inicjatywy sportowe: Uczniowski
Klub Sportowy Mosty, Klub Sportowy Sztorm Mosty, Klub Żeglarski Rewska Szkuta.
Sukcesy inwestycyjne, oświatowe, kulturalne i sportowe
nie pozostały bez echa w różnych środowiskach eksperckich
oraz mediach publicznych. W latach 2006, 2007, 2008 i 2009
jesteśmy najlepiej zarządzaną gminą w województwie pomorskim, ocenioną w ten sposób przez Marszałka Województwa
Pomorskiego, Uniwersytet Gdański i Bałtycki Instytut Gmin.
Za opracowanie i skuteczne wdrażanie przedsięwzięć w zakre-
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sie sportu i rekreacji
dzieci oraz młodzieży
gminę uhonorowano
tytułem HIT Regionu
2007, a w 2008 r. za
wieloletnią
konsekwencję w realizacji
strategii zrównoważonego rozwoju tytułem
Rubinowy Hit Regionu.
Gmina Kosakowo jako
jedna z 10 gmin wiejskich w kraju otrzymała godło Teraz Polska.
Na tym nie koniec sukcesów – dynamiczny
rozwój kontynuowany
będzie również w następnym czteroleciu
gospodarowania gminą przez Jerzego Włudzika. Teraz Polska –
teraz Kosakowo.
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o okres finalizacji wielkich inwestycji: Centrum Edukacyjno-Sportowe
w Kosakowie (pierwotnie Gimnazjum)
z halą sportową i basenową (koszt ok.
29,4 mln zł), przystań rybacka w Mechelinkach (ok. 25,7 mln), rozbudowa Alei Zasłużonych Ludzi Morza (ok.
1,9 mln), świetlica sołecka w Suchym
Dworze (ok. 681,4 tys. zł), sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Pogórzu (ok. 2,7 mln zł), sala gimnastyczna
w Szkole Podstawowej w Dębogórzu
(ok. 3,1 mln zł), instalacje siłowni plenerowych w każdej miejscowości (ok.
169 tys. zł), rewitalizacja Alei Lipowej
w Mostach (ok. 1,1 mln zł), przedszkole w Dębogórzu (ok. 1,8 mln zł), kompleks boisk w Złotych Piaskach (ok.
854,7 tys. zł), budynek socjalny w Dębogórzu (ok. 2,2 mln zł).
Poświęćmy najważniejszym inwestycjom kilka słów.
W Kosakowie w ciągu kilku lat powstała nowoczesna baza
oświatowo-sportowa, której budowa polepszyła warunki
nauki uczniów z Gminy i jej okolic. Przesłankami decydującymi o realizacji tej inwestycji były m.in. duży przyrost ludności w naszej Gminie, obniżenie wieku szkolnego oraz stale
zwiększająca się liczba dzieci i młodzieży uczącej się. W centrum Gminy zbudowany został zespół obiektów, tworzących
dla stale powiększającej się liczby mieszkańców doskonałą
bazę dydaktyczną, rekreacyjną oraz szerokie zaplecze sportowe.
Uroczyste otwarcie budynku dydaktycznego odbyło się
1 września 2014 r. Imponująco przedstawia się nowo wybudowany obiekt z zewnątrz. Co kryje wewnątrz? Wewnątrz

znajduje się m.in. 17 sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, bibliotekę wraz z czytelnią,
stołówkę dla 150 uczniów oraz świetlicę i liczne gabinety
specjalistów. Gimnazjum zaprojektowano na planie litery
V z umiejscowieniem hali sportowej i basenowej od strony
ul. Żeromskiego. Obok znajduje się boisko terenowe typu
Orlik, bieżnia o czterech torach na 100 metrów, skocznia
w dal i wzwyż oraz rzutnia do pchnięcia kulą. 7 marca 2015
r. miało miejsce Uroczyste Otwarcie Hali Sportowej z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, które przy pomocy
ażurowych ścian z siatki podwieszonej pod sufitem można
podzielić na trzy mniejsze boiska do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego czy badmintona. Trybuny rzędowe mieszczą widownię do 200 osób. Z kolei 1
czerwca 2015 r. otwarto halę basenową – wisienkę na torcie
inwestycji, z 6 torami oraz pomieszczeniem dla ratowników
i instruktorów, z węzłami sanitarnymi i szatniami. Zlokalizowana na piętrze widownia pomieści 130 osób, a na tzw.
plaży istnieje dodatkowa możliwość rozstawienia 70 miejsc.
Wszystkie obiekty są w pełni przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Wielkość basenu jest zgodna
z wymogami FINA i umożliwia przeprowadzenie rozgrywek
pływackich. Nowoczesna hala basenowa jeszcze bardziej
uwyraźnia związki naszej Gminy z morzem, podkreśla jej
nadmorskie położenie i nadmorskie dziedzictwo.
Nową inwestycją, która zmieniła obraz Mechelinek, była
przystań rybacka z pomostem. Tworzy ją osiem budynków,
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ŚWIĘTO KASZUBSZCZYZNY W REWIE:

wśród nich warsztatowo – socjalny, sprzedaży bezpośredniej, pięć boksów dla rybaków oraz wędzarnie. Nową atrakcją stał się również pomost, tylko kilka metrów krótszy od
molo w Orłowie. Budowa w większości została sfinansowana
z funduszy unijnych, a dokładnie z Programu Operacyjnego
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007 – 2013. Wysokość pozyskanego
dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa to ok. 15 mln złotych.
Z kolei Aleja Nadmorska w Rewie połączyła spójnym
traktem spacerowym Ogólnopolską Aleję Zasłużonych Ludzi
Morza z nową częścią o funkcjach rekreacyjnych oraz widokowych. Inwestycja została wyróżniona w Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną
przestrzeń publiczną w Polsce. W centrum miejscowości,
wzdłuż ulicy Morskiej powstał trakt spacerowy oraz ciąg
pieszo-jezdny z kostki brukowej. Teren zagospodarowano
małą architekturą: pergolami, ławeczkami, miejscami dla
rowerów. Inwestycja wpłynęła na przedłużenie sezonu tu-
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rystycznego w Rewie, która stała się kolebką dla amatorów
nadmorskich spacerów oraz sportów wodnych. W sposób
odpowiadający standardom unijnym zadbano o pomnik
przyrody – wierzbę białą. Dużym zainteresowaniem cieszy
się zamontowany przy alei zewnętrzny sprzęt fitness. Zastosowane rozwiązania stanowią znaczące udogodnienia również i dla osób niepełnosprawnych (zejścia na plaże).
Cały czas poszerzana była oferta kulturalna, pojawia się
więcej cyklicznych imprez plenerowych, uroczystości i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Powodów do narzekań
nie mają najmłodsze pociechy bawiące się na Dniu Dziecka,
zabawach mikołajkowych, balach karnawałowych itp., jak również osoby w poważniejszym wieku uczestniczący w zajęciach
rekreacyjnych, ogólnorozwojowych, ruchowych, językowych,
komputerowych Kosakowskiego Klubu Seniora. Prężnie działa
Biblioteka Publiczna, organizując wieczory poetyckie, wydarzenia literackie, imprezy kulturalne, wernisaże i wystawy malarskie. Liczne sukcesy odnoszą nasze zespoły wokalne i taneczne: Chór Morzanie, Zespół Kosakowianie, Dębogórskie Kwiatki,
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Jantarki i Reboce. Teatr Młodzieżowy wystawia wznowienie
Mistrza i Małgorzaty – spektakl znalazł się w wypisie najważniejszych teatralnych adaptacji Bułhakowskiej powieści w roku
2014 w Europie obok profesjonalnych teatrów z Moskwy czy
Londynu. Młodzieżowy Chór przygotowuje koncerty walentynkowe, świąteczne oraz ku pamięci Michaela Jacksona, wystawiony później również w Filharmonii Kaszubskiej.
Dzieci z gminy Kosakowo nieodpłatnie korzystają z zajęć
żeglarskich, zdobywając patenty żeglarskie i motorowodne – zgodnie z hasłem Wójta: Każdy gimnazjalista kończący
gimnazjum otrzymuje patent żeglarza. Niezwykle aktywnie
działają gminne kluby żeglarskie: rewski Yacht Club oraz
Stowarzyszenie Port Mechelinki. Wychowanek Yacht Clubu
Rewa Krzysztof Stromski dostaje się do kadry narodowej
w olimpijskiej klasie Finn.
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zukając odpowiedzi na
pytanie, co się zmieniło
w przeciągu ostatnich czterech lat, szczególną uwagę
należy poświęcić nowym
inwestycjom modernizującym infrastrukturę i sprawiających, że Kosakowo
pięknieje z roku na rok,
przybywa miejsc służących rekreacji i turystyce,
wzrasta poziom poczucia
bezpieczeństwa. Kluczową
inwestycją drogową była
budowa ulicy Derdowskiego, w znaczący sposób poprawiająca
komunikację
Gminy Kosakowo z Trójmiastem.
Wzrost ludności i atrakcyjności turystycznej Gminy Kosakowo przyczynił się
do powstania problemów
komunikacyjnych – zwłaszcza na obszarze połączeń drogowych z Trójmiastem. Nowo
powstała ul. Derdowskiego usprawniła transport publiczny,
w znaczący sposób odciążyła również najważniejsze drogi
przejazdowe północnego rejonu Gdyni. Inwestycja otrzymała
dofinansowanie z Narodowego Programu Dróg Lokalnych (3
mln zł).
Inwestycja obejmowała budowę trasy będącej drogą klasy
zbiorczej, na odcinku około 2080 m, z powstaniem skrzyżowań
skanalizowanych z ulicą dojazdową i ulicą Kościuszki, z budową
odcinka ulicy Kościuszki o długości 128,00 m, skrzyżowaniem
typu rondo z ulicą Żeromskiego i Wiejską w Kosakowie oraz
budowę sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego
i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej i teletechnicznej, a także docelową organizację ruchu. Ślad drogi został poprowadzony po wschodniej stronie od
istniejącego ciągu rowerowo-pieszego. Pozwoliło to na zachowanie wybudowanej wcześniej ścieżki rowerowej, a niezbędne dopasowanie do nowego układu drogowego objęło tylko
przebudowę stref włączenia w Kosakowie i przy Galerii Szperk.
Budowana ulica została włączona w istniejący odcinek drogowy, a za sprawą nowego skrzyżowania typu rondo zyskała
połączenie z ulicą Żeromskiego w Kosakowie wytyczając nowy
główny kierunek ruchu na trasie Kosakowo-Pogórze. Cała ulica
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została wyposażona w nowoczesne energooszczędne oświetlenie lampami typu LED.
Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ruch drogowy przy
największej szkole podstawowej w gminie oraz Centrum Sportowym (hala sportowa i basenowa, boisko Orlik), zwiększając
tym samym bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły
oraz osób korzystających z tamtejszych obiektów sportowych.
Odciążony został również ruch komunikacyjny do pasażu handlowego w Kosakowie, umiejscowionego naprzeciwko Centrum Sportowego (supermarket typu Biedronka, jadłodajnia,
kawiarnia, bank, apteka). Odciążenie ruchu drogowego na
wspomnianym obszarze nabiera dodatkowego znaczenia
w okresie sezonu letniego oraz napływu turystów z kraju i z zagranicy, a zwłaszcza w czasie cyklicznego festiwalu Open’er, który odbywa się w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wytyczonej
trasy.
Projekt inwestycji konsultowany był z lokalną społecznością
na różnych poziomach wdrażania w życie. Ważną rolę odegrały
konsultacje w trakcie licznych zebrań sołeckich oraz dyskusje
na forach internetowych. Inwestycja powstała w stosunkowo
krótkim czasie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wielkość i możliwości budżetowe Gminy Kosakowo. Z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (ścieżki rowerowej) powstała zupełnie nowa
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droga, która zmieniła oblicze komunikacji na obszarze Gminy
Kosakowo oraz północnej części Gdyni, spełniając oczekiwania
mieszkańców, gości oraz turystów.
Systematycznie realizowane są prace związane z nawierzchnią poszczególnych dróg oraz chodnikami w Gminie Kosakowo,
nowe – estetyczne, funkcjonalne i eleganckie wiaty przystankowe postawiono w Kosakowie oraz Mostach, uruchomiono
sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych na ul. Gdyńskiej
w Mostach, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na tym odcinku. Dzięki umowie z Nadleśnictwem Gdańsk ponownie umożliwiono przejazd ul.
Partyzantów z Dębogórza do Dębogórza Wybudowania oraz
pobliskiej Rumi. Zakupiono zabytkowy pocysterski dworek
w Mostach; jego otoczenie, podobnie jak staw w Dębogórzu,
zyskało urokliwe fontanny.
W czasie obecnej kadencji udało się sfinalizować ostatecznie projekt nowoczesnego i znakomicie wyposażonego Centrum Edukacyjno-Sportowego z halą sportową i basenową.
W szkołach w Mostach i Dębogórzu kompleksowo wyposażono sale informatyczne oraz pracownie fizyczno-chemiczne.
W Mechelinkach w oparciu o środki unijne powstała promenada nadmorska, znakomicie wkomponowana w atrakcyjne
przyrodniczo tereny. Nowa inwestycja zakładała wybudowanie nowej utwardzonej nawierzchni, elementów małej architektury, ciągu pieszo-jezdnego, wykonanie oświetlenia terenu
wzdłuż pasa drogowego leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie
plaży. Postawiono również amfiteatr ze sceną o konstrukcji stalowo-drewnianej z dachem pokrytym płótnem oraz widownią
na 120 osób – na potrzeby odbywających się tutaj imprez plenerowych oraz występów artystycznych naszych teatralnych,
wokalnych i tanecznych zespołów. Małą architekturę poza
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wspomnianym amfiteatrem tworzą podest i schody na plażę,
pergole widokowe, 26 sztuk ławek parkowych, kosze na śmieci, słupki ograniczające w formie efektywnie wyglądających kul
oraz tablice informacyjne dla dzieci i młodzieży. Całość terenu
zagospodarowano zielenią przez nasadzenie blisko 3 tysięcy
sztuk krzewów iglastych, drzew liściastych i prawie 2 tysiące
metrów kwadratowych trawników.
Zmodernizowano schody prowadzące na mecheliński klif,
z którego roztacza się spektakularny widok na całą gminę,
Zatokę Pucką oraz Półwysep Helski. Poprzednie zostały całkowicie rozebrane, a w ich miejscu powstały nowe, wykonane
z tworzywa sztucznego – deski pomostowej. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych, ponadto jest antypoślizgowy i szybkoschnący.
Do drugiej nadmorskiej perełki Gminy Kosakowo, Rewy, i zarazem najbardziej turystycznej z miejscowości wchodzących
w jej skład, prowadzi droga wiodąca wzdłuż przepięknych terenów rezerwatu Mechelińskie Łąki. W trosce o bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego wybudowano na trasie nowy
chodnik i ścieżkę rowerową, a także zainstalowano oświetlenie
typu LED. Skoro jesteśmy przy tematach związanych z rozwojem Rewy, to wspomnieć również należy, że Gmina Kosakowo
otrzymała ostatnio dofinansowanie do budowy bosmanatu
w ramach programu Rozwoju turystyki w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. Kwota dofinansowania to 1,4 miliona
złotych. Cała inwestycja z pewnością będzie miała duży wpływ
na rozwój żeglarstwa w gminie Kosakowo i w znaczący sposób
poprawi ofertę miejscowości dla miłośników sportów wodnych.
Natomiast w okolicy budynku informacji turystycznej planuje
się powstanie skateparku z prawdziwego zdarzenia z boiskami do koszykówki i siatkówki. Puckie Starostwo wydało już po-
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zwolenie na budowę tej inwestycji, której szacunkowa wartość
wyniesie ponad 400 tys. zł. – pieniądze na realizację zadania
mają pochodzić z funduszy europejskich. W Rewie i Mostach,
z wykorzystaniem sieci istniejących rowów melioracyjnych, ma
powstać unikatowa Ekomarina – przystań z miejscem na dużą
ilość jachtów, pomyślana jako zbiornik retencyjny dla narażonych na podtopienia terenów, z trasami spacerowymi, ścieżkami rowerowymi, a także specjalnymi korytarzami dla dzikiej
zwierzyny oraz naturalnymi siedliskami dla ptaków.    
Warto wspomnieć o kilku innych planowanych do realizacji
przedsięwzięciach, które – na różnym etapie przygotowań –
zostały w obecnej kadencji już wdrożone.
Gmina Kosakowo planuje przystąpienie do realizacji nowej inwestycji pn. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – Partnerstwo
Gminy Puck w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności
walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020. Inwestycja zakłada stworzenie spójnych tras rowerowych łączących ze sobą wiele powiatów i gmin, w tym między innymi gminę Kosakowo z gminą Gdynia i Puck. W ramach planowanych
działań w Gminie Kosakowo zakłada się: miejscową poprawę
nawierzchni na fragmentach istniejących tras rowerowych,
wyznaczenie nowych odcinków, utworzenie miejsc postojo-

Przez szesnaście lat funkcję gospodarza naszej gminy sprawował Jerzy Włudzik. Były
to lata wyjątkowych wyzwań zarówno dla
mieszkańców, jak i władz samorządowych.
Wiele się zmieniło, na pewno przyszłość
przyniesie ze sobą nowe wyzwania. Z całą
jednak pewnością możemy powiedzieć, że
dzisiaj wszyscy mieszkamy w gminie nowoczesnej, o wartościowym i wciąż podtrzymywanym dziedzictwie historyczno-kulturalnym, dynamicznie i harmonijnie się
rozwijającej. Z bogatą przeszłością, a zarazem otwartą na przyszłość.
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wych, oznakowanie tras rowerowych oraz
ustawienie tablic informacyjnych. W partnerstwie z miastem Gdynią prowadzimy rewitalizację nadmorskiej części Babich Dołów: nowe
wspólne kąpielisko – choć nie tak popularne
jak te w Rewie czy Mechelinkach, niemniej
jednak już wcześniej przyciągające mieszkańców i turystów – liczy około 200 metrów
(w połowie po stronie gminy, w połowie po
stronie Gdyni).
Między Rewą a Mechelinkami ma powstać
ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu
Mechelińskie Łąki, wygrodzona przy pomocy
drewnianych płotków i barierek, z kładkami
w miejscach przecięcia szlaku z rowami melioracyjnymi i z plażą zachodzącą miejscami na
teren rezerwatu. A obok nowoczesnej przystani rybackiej oraz klubu żeglarskiego wybudowany zostanie
skansen rybacki – wielofunkcyjny obszar rekreacyjny eksponujący obszar rekreacyjny eksponujący dziedzictwo rybackie
w atrakcyjnej i przystępnej dla różnych grup wiekowych formie.
Działania Wójta Gminy Kosakowo doprowadziły do tego, że
zarówno regionalna kultura, jak i gminny sport miały sprzyjające warunki do rozwoju, o czym poświadczyć może nie tylko
bogaty kalendarz cyklicznych imprez kulturalnych, kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych, ale i szeroka oferta zajęć
dla osób w każdym wieku w Domu Kultury. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków do rozwoju kultury powołano
Kosakowskie Centrum Kultury, które z powodzeniem kontynuuje i rozszerza dotychczasową politykę kulturalną. Dużym
echem w mediach publicznych odbiła się zorganizowana
w Centrum Edukacyjno-Sportowym – we współpracy gminy
z lokalnym oddziałem ZKP, SP w Pogórzu oraz Przedsiębiorstwem PEKO Kosakowo – kolejna edycja Dyktanda Kaszubskiego, w którym udział wzięło 190 osób. Gmina, posiadająca
znakomite warunki do uprawiania modnych współcześnie
sportów wodnych (żeglarstwa, wind- i kitesurfingu) otworzyła jeszcze bardziej swoje okna na morze – w Rewie i Mechelinkach – za sprawą aktywnej działalności klubów żeglarskich,
szkółek sportów wodnych i wypożyczalni sprzętu.

