
Cypel Rewski (Szpyrk - Szpërk)
Największą osobliwością geograficzną Gmi-
ny Kosakowo jest Mierzeja Rewska, zwana 
Cyplem Rewskim, a w języku kaszubskim 
Szpërkiem. Ciągnący się w głąb morza niemal 
na długość 1 km cypel został usypany przez 
te same prądy morskie co Mierzeja Helska  

i oddziela ciepłe oraz spokojniejsze wody Zatoki Puckiej od bardziej sło-
nych i chłodniejszych wód Zatoki Gdańskiej, dzięki czemu w Rewie i po-
bliskich Mechelinkach panują znakomite warunki do uprawiania spor-
tów wodnych.

Ogólnopolska Aleja 
Zasłużonych Ludzi Morza 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Powstała w 2004 r. w celu upamiętnienia 
wybitnych osobistości związanych z pol-
ską tradycją morską. Aleja ma swój począ-
tek u nasady Cypla Rewskiego. Wieńczy 
ją monumentalny Krzyż Morski z ramio-
nami w kształcie kotwic. 

Plaże 
Czyste, piaszczyste plaże Rewy i Mecheli-
nek zachęcają do korzystania z kąpieli nie 
tylko wodnych, ale i słonecznych. Dodat-
kowym atutem są położone bezpośrednio 
przy plaży deptaki: Promenada w Rewie 
oraz Aleja Nadmorska w Mechelinkach.  

Outdoor fitness
Dużą popularnością cieszą się zamontowa-
ne we wszystkich miejscowościach Gminy 
tzw. siłownie plenerowe, przyciągające mi-
łośników sportu i rekreacji możliwością po-
trenowania na wolnym powietrzu. Urządze-
nia są bezpieczne i łatwe w obsłudze. 

Kluby Żeglarskie 
Entuzjaści żeglarstwa mogą doskonalić 
swoje umiejętności pod okiem instrukto-
rów Yacht Clubu Rewa oraz Stowarzy-
szenia Port Mechelinki. W klubach funk-
cjonują również wypożyczalnie sprzętu 
wodnego. 

Punkt Informacji Turystycznej
Rewa, ul. Morska 56, tel. 58 620 06 95 
Wszelkie informacje dotyczące bazy nocle-
gowej i gastronomicznej, atrakcji turystycz-
nych oraz bogatego kalendarza imprez 
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych 
i rozrywkowych, uzyskać można w Punkcie 
Informacji Turystycznej w Rewie.

REZERWATY 

Rezerwat Beka 
Położony jest u wylotu pradoliny Redy do 
Zatoki Puckiej, w granicach Nadmorskie-
go Parku Krajobrazowego, i został utwo-
rzony w 1988 r. Należy do najważniej-
szych miejsc przyrodniczych na polskim 

wybrzeżu Bałtyku jako jeden z trzech obszarów występowania nad-
morskich słonaw. W rezerwacie oprócz łąk halofilnych można zna-
leźć także bardzo rzadkie i zagrożone wyginięciem rośliny. Słonawy 
tworzą cenne siedliska lęgowe ptaków (ok. 200 gatunków). 

Rezerwat Mechelińskie Łąki 
To obszar szuwarów i łąk o po-
wierzchni 113,47 ha, położony mię-
dzy Rewą a Mechelinkami, utwo-
rzony w celu zachowania i ochrony 
miejsc lęgowych oraz bytowania 

cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, jak również 
zbiorowisk szuwarowych i łąkowych. Flora rezerwatu liczy oko-
ło 200 gatunków, w tym ponad 20 to rośliny chronione i rzadkie. 
Osobliwością przyrodniczą tego terenu jest wyjątkowo bogata 
populacja mikołajka nadmorskiego. 

Rezerwat Czapli Siwej
To kilkuhektarowy lasek jesionowo-
-olszowy położony w pradolinie rzeki 
Redy, pomiędzy Mostami a Meche-
linkami. Na jego obszarze znajduje 
się unikalna kolonia lęgowa czapli 

siwej. Gniazda czapli umieszczone są na olchach czarnych na 
wysokości ok. 8-10 metrów.

Szlak Bernarda Chrzanowskiego
Imieniem działacza politycznego 
i oświatowego, entuzjasty i piewcy 
polskiego wybrzeża, nazwano szlak 
prowadzący z Pierwoszyna przez 
Mechelinki do Rewy. Po drodze mija 
się m.in. Galerię Artystyczną Galeria 
Domowa 1, Dąb Bernard, Przystań 

Rybacką oraz Rezerwat Mechelińskie Łąki. Szlak kończy się 
w Rewie w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza. 

Trasy spacerowo-rowerowe  
W całej Gminie znajduje się wiele 
tras idealnych do uprawiania turysty-
ki pieszej i rowerowej, biegnących 
w otoczeniu lasów i morza. Jedną 
z nich jest zmodernizowana w ostat-

nich latach trasa, która powstała w ramach projektu Turystyczny 
Szlak Północnych Kaszub – budowa / przebudowa publicznej 
infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowe-
rowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego. 

Przystań rybacka   
Przystań rybacka o nowoczesnej in-
frastrukturze pozwala mieszkańcom 
i turystom przyjrzeć się pracy ryba-
ków z bliska, jak również zakupić 

świeżą rybę dopiero co złowioną z morza. Tradycje rybactwa 
sięgają w Mechelinkach XIII w.

Jesiony Mściwój i Świętopełk 
w Mechelinkach
Dwa jesiony liczące oko-
ło 250 lat, wysokie na 28 i 26 m, 
o obwodzie 475 i 330 cm, którym  
w 2006 r. nadano imiona: Mści-

wój i Świętopełk. Pomiędzy drzewami umieszczono głaz  
z informacją o wpisaniu ich jako grupowego pomnika przyrody 
do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w 1971 r. 

Widok z klifu w Mechelinkach 
Przepiękną panoramę na zatokę 
można podziwiać na mechelińskim 
klifie – rozpościera się stamtąd wi-
dok od gdyńskiej torpedowni po Cy-
pel Rewski.

Aleja Lipowa z Dworkiem 
i fontanną w Mostach 
Do Dworku ziemiańskiego z XVIII w., znajdu-
jącego się w Mostach, prowadzi Aleja, którą 
tworzy 40 lip. Przed Dworkiem znajduje się 
fontanna oraz 250-letni kasztanowiec. 

Pomnik Obrońców Kępy Oksywskiej 
W 1939 r. Kępa Oksywska była jednym 
z najdłużej bronionych miejsc w Polsce. 
Na cmentarzu w Kosakowie znajduje się 
Kwatera Żołnierzy Wojska Polskiego. Bo-
haterską Obronę Kępy Oksywskiej upa-
miętnia pomnik znajdujący się w Mostach. 

Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie   
Centrum gminnego życia kulturalnego, 
w którym obejrzeć można najnowsze 
premiery Teatru Młodzieżowego Gminy 
Kosakowo oraz występy Młodzieżowe-

go Chóru Gminy Kosakowo. Miejsce organizacji imprez o charakte-
rze kulturalnym oraz rozrywkowym. Siedziba Kosakowskiego Klu-
bu Seniora. W Domu Kultury odbywają się również różne zajęcia  
i warsztaty dla osób w każdym wieku. 

Urząd Gminy Kosakowo
Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
tel. 58 660 43 43 
Centrum Gminy – w bliskim sąsiedztwie 
znajduje się Urząd Pocztowy, Komisa-
riat Policji, Biblioteka Publiczna, Przy-
chodnia Lekarska, apteka, weterynarz.

Bogaty kalendarz imprez kulturalnych, 
sportowych i rozrywkowych
Cykl tradycyjnych, sztandarowych im-
prez odbywających się w Gminie Ko-
sakowo, m.in.: Dni Gminy Kosakowo, 
Festyn Kaszubski, Dożynki Gminne, 
regaty żeglarskie. 

Dom Kultury w Dębogórzu 
(tzw. Dom Kaszubski)   
Siedziba Chóru Morzanie, miejsce orga-
nizacji imprez o charakterze kulturalnym  
i rozrywkowym. 

Checz Nordowych Kaszebów 
Siedziba Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego oddział Dębogórze-Kosakowo 
oraz Zespół Kosakowianie, centrum kultu-
ry kaszubskiej, miejsce organizacji imprez 
o charakterze kulturalnym i rozrywkowym.

Biblioteka Publiczna 
Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla
Kosakowo, ul. Fiołkowa 2A
tel. 58 735 46 56
Wypożyczalnia książek i czasopism, ale 
również nowoczesna placówka o sze-

rokiej ofercie kulturalnej i edukacyjnej, propagującej czytelnictwo, 
działania kulturotwórcze lokalnych środowisk artystycznych, edu-
kację, malarstwo, rękodzieło. To tutaj odbywają się m.in. zajęcia 
i spotkania Klubu Małego Czytelnika, Klubu Miłośników Gier Plan-
szowych, Grupy Czytelniczej, Kosakowskiej Grupy Literackiej, za-
jęcia komputerowe dla seniorów, jak również imprezy kulturalne, 
wernisaże i wystawy.    


