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Kolejny wóz strażacki trafił do  Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kosakowie. To już drugi samochód  ratowniczo-ga-
śniczy po Mercedesie, który w tym roku nabyła kosakowska 
jednostka ratownicza.

To VOLVO FL 280 o napędzie 4×4 na pojedynczych kołach 
tylnej osi oraz  terenowym ogumieniu. Na  jego wyposażeniu 
znajduje się między innymi zbiornik wody o pojemności 2500 
litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 
litrów, autopompa o  wydajności 2900 litrów na  minutę przy 
ciśnieniu 8 bar, wyciągarka elektryczna, maszt oświetleniowy 
do działań po zmroku. Dodatkowo poza standardowym wypo-
sażeniem pożarniczym i ratowniczym w pojeździe znajduje się 
sprzęt ratownictwa lodowe-
go, wodnego oraz  przeciw-
powodziowego dotychczas 
będący na wyposażeniu wy-
służonego już pojazdu STAR 
244, który pełnił do tej pory 
służbę w Kosakowie. 

Nowo nabyty przez  jed-
nostkę ratowniczą pojazd 
będzie drugim wyjazdowym 
do zdarzeń,  pełniącym funk-
cję zarówno samochodu 
ratowniczo gaśniczego, jak 
i  wozu technicznego wy-
posażonego w  dodatkowy 
sprzęt służący do  usuwania 
skutków podtopień czy zapo-
biegania wlewaniu się wody w miejsca niepożądane. Sezonowo 
również na pojeździe znajdował się będzie zestaw ratownictwa 
lodowego umożliwiający podjęcie szybkich działań w przypadku 
zdarzeń na zamarzniętych powierzchniach akwenów. 

Promesę na  dofinansowanie zakupu samochodu, gmina 
Kosakowo otrzymała za wysoką (ponad 78%) frekwencję w II 

turze wyborów prezydenckich. Jest to nagroda w konkursie 
MSWiA –  „Bitwa o wozy – II edycja”.

– Drugi samochód marki VOLVO pozyskaliśmy w tym roku 
tak  na  prawdę dzięki determinacji i  dużej mobilizacji miesz-
kańców gminy Kosakowo. Przypomnę, w drugiej turze wyborów 
prezydenckich gmina Kosakowo uzyskała najlepszą frekwencję 
w  granicach dawnego województwa gdańskiego, dzięki temu 
z  pieniędzy rządowych otrzymaliśmy kwotę osiemset tysięcy 
złotych na  zakup drugiego samochodu Straży Pożarnej, efek-
tywność i  tak  naprawdę poprawa bezpieczeństwa   w  gminie 
i naszej Ochotniczej Straży Pożarnej  na pewno wzrośnie– mówi 
Marcin Majek Wójt Gminy Kosakowo

– Wczoraj dotarł do  nas 
kolejny samochód ratowni-
czo-gaśniczy do Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Kosako-
wie. Oprócz tych podstawo-
wych parametrów gaśni-
czych, wóz ma dodatkowe 
funkcje, ma specjalne za-
wieszenie, specjalne ogu-
mienie, co czyni go gotowym 
do  działań na  trudnym tere-
nie np. palących się torfowi-
skach czy  łąkach. Dodatko-
wo wóz będzie wyposażony 
w  specjalistyczny sprzęt ra-
townictwa technicznego, 
ciężkie podnośniki, zapory 

przeciwrozlewowe, a  także sprzęt ratownictwa drogowego – 
mówi Michał Kulig Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kosakowie.

Łączny koszt wozu to 810 000 zł, w tym 400 000 zł – dofi-
nansowanie z WFOŚiGW, 400 000 zł – dofinansowanie z KSRG, 
10 000 zł – środki własne gminy.

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy zasilił szeregi OSP Kosakowo
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RADA GMINY KOSAKOWO

1. Uchwała Nr XLV/303/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 
XXVIII/190/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 marca 2020 
roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpa-
dów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienio-
nej uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XXXI/209/2020 z dnia 7 
maja 2020 roku;
2. Uchwała Nr XLV/304/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
10 grudnia 2020 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji 
Projektu o nazwie: „Budowa Systemu Roweru Metropolital-
nego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”;
3. Uchwała Nr XLV/305/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
10 grudnia 2020 roku w  sprawie: realizacji projektu part-
nerskiego pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy”;
4. Uchwała Nr XLV/306/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
10 grudnia 2020 roku w sprawie: udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Puckiemu; 

10. Uchwała Nr XLVI/312/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 17 grudnia 2020 roku w  sprawie: zmiany przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Kosakowo na lata 2021-2027;
11. Uchwała Nr XLVI/313/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
17 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia programu osło-
nowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gmi-
ny Kosakowo” na lata 2021-2027”;
12. Uchwała Nr XLVI/314/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 2020-2023 
z perspektywą do roku 2027”;
13. Uchwała Nr XLVI/315/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
17 grudnia 2020 roku w  sprawie: przyjęcia zasad udziela-
nia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na 
„dofinansowanie kosztów związanych z  ochroną powietrza 

17. Uchwała Nr XLVII/319/2021 RADY GMINY KOSAKOWO 
z  dnia 18 stycznia 2021 roku w  sprawie: przyjęcia zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosa-

5. Uchwała Nr XLV/307/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
10 grudnia 2020 roku w  sprawie: przyjęcia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Kosakowo na lata 2021 – 2025;
6. Uchwała Nr XLV/308/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
10 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Ko-
sakowo na rok 2020;
7. Uchwała Nr XLV/309/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
10 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo 
na lata 2020-2027;
8. Uchwała Nr XLV/310/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
10 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia wysokości i za-
sad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów po-
dróży służbowych na terenie kraju; 
9. Uchwała Nr XLV/311/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
10 grudnia 2020 roku w  sprawie: zmiany uchwały Nr 
XVII/100/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie uchwa-
lenia statutu Gminy Kosakowo.

poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie 
Gminy Kosakowo; 
14. Uchwała Nr XLVI/316/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: upoważnienia Wój-
ta Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. współdziała-
nia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z prze-
znaczeniem na wspólną realizację zadań w ciągu dróg po-
wiatowych przebiegających przez Gminę Kosakowo;
15. Uchwała Nr XLVI/317/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: wieloletniej progno-
zy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021-2029;
16. Uchwała Nr XLVI/318/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia budżetu 
gminy Kosakowo na rok 2021.

kowo na „ dofinansowanie kosztów związanych z  ochroną 
powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na 
terenie Gminy Kosakowo”

Uchwały podjęte podczas XLV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  
Kosakowo w dniu 10 grudnia 2020 r.

Uchwały podjęte podczas XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  
Kosakowo w dniu 17 grudnia 2020 r.

Uchwały podjęte podczas XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  
Kosakowo w dniu 18 stycznia 2021 r.
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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 2020r., poz. 293 ze zm.), w wykonaniu uchwał Rady Gminy Kosakowo: Nr XXXII/215/2020 r. i nr XXXII/214/2020 z dnia 28 maja 2020 r. 
oraz uchwał: Nr XXXVIII/242/2020 i Nr XXXVIII/243/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 sierpnia 2020 roku;

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem wg poniższego wykazu: 

Nazwa projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

Termin wyłożenia  
do publicznego wglądu Termin dyskusji publicznej Termin wno-

szenia uwag

działek położonych w Kosakowie  
przy ul.Rzemieślniczej 01.02.2021 r. – 26.02.2021 r. 11.02.2021 r. g.16.00 (termin dodatkowy: 

12.02.2021 r., godz.15.30) 12.03.2021 r. 

działek położonych w obrębie 
 Pogórze gmina Kosakowo, przy 

ul. Jana Kasprowicza i Bolesława Prusa
01.02.2021 r. – 26.02.2021 r. 11.02.2021 r., godz.17.00 (termin dodat-

kowy: 12.02.2021 r., godz.16.30) 12.03.2021 r. 

działek przy ul. Chrzanowskiego, róg 
Rzemieślniczej w Kosakowie 17.02.2021 r. – 15.03.2021 r. 04.03.2021 r. g.16.00 (termin dodatkowy: 

05.03.2021 r. , godz.15.30) 29.03.2021 r.

terenu usług sportu i rekreacji  
w Pierwoszynie przy ul. Bocznej 17.02.2021 r. – 15.03.2021 r. 04.03.2021 r., g.17.00 (termin dodatko-

wy: 05.03.2021 r. , godz.16.30) 29.03.2021 r. 

Projekty planów udostępnione będą w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzi-
nach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Referacie Planowania i Zagospodarowania Przestrzen-
nego pod nr tel. 58 6604313. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie 
może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Projekty planów dostępny będą także na stronie internetowej: 
https://bip.kosakowo.pl/m,568,referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego.html
w zakładce „MPZP wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.
Dyskusje odbędą się w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo, przy ul. Żeromskiego 69, I piętro. W celu zapewnienia możli-

wości bezpiecznego udziału w dyskusji publicznej, w okresie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu, w przypadku zgło-
szenia większej liczby osób chętnych do udziału w dyskusji, wyznacza się termin dodatkowy dyskusji dla każdego z projektów planów. 
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o wcześniejsze zgłoszenie (pod ww. numer 
telefonu) chęci wzięcia udziału w dyskusjach publicznych. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu infor-
macji 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 
dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 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 społe-
czeństwa 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, kwalifiko-

wanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem za-
ufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,

– formularza zamieszczonego w  Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i
-zagospodarowania-przestrzennego;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie podanym w tabeli. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego 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 stano-
wi 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 odle-
głości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniach.



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 2/20214

OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  
PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW 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 Rady Gminy Kosakowo: Nr V/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz uchwały Nr 
XI/76/2019 z dnia 28 marca 2019 roku;

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o  ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem wg poniższego wykazu: 

Nazwa projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

Termin wyłożenia  
do publicznego wglądu

Termin dyskusji publicznej Termin wno-
szenia uwag

części obrębu Dębogórze gm. Kosa-
kowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz  

w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej

01.02.2021 r. – 26.02.2021 r. 18.02.2021 r. g.15.00 (termin dodatkowy: 
19.02.2021 r., godz.15.00)

12.03.2021 r. 

części obrębu Pierwoszyno  
gm. Kosakowo 

17.02.2021 r. – 15.03.2021 r. 18.02.2021 r., godz.16.00 (termin dodat-
kowy: 19.02.2021 r., godz.16.00)

29.03.2021 r. 

Projekty planów udostępnione będą w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w go-
dzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Referacie Planowania i Zagospodarowania Prze-
strzennego pod nr tel. 58 6604313. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomiesz-
czeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Projekty planów dostępne będą także na stronie internetowej: 
https://bip.kosakowo.pl/m,568,referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego.html
w zakładce „MPZP wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.
Dyskusje odbędą się w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie, przy ul. Kaszubskiej 11. 
W  celu zapewnienia możliwości bezpiecznego udziału w  dyskusji publicznej, w  okresie wyłożenia projektów planów do pu-

blicznego wglądu, w przypadku zgłoszenia większej liczby osób chętnych do udziału w dyskusji, wyznacza się termin dodatkowy 
dyskusji dla każdego z projektów planów. 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o wcześniejsze zgłoszenie (pod ww. 
numer telefonu) chęci wzięcia udziału w dyskusjach publicznych. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu in-
formacji 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 nie-
zbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na 
środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz opinią Regionalnego Dyrek-
tora 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, kwalifi-

kowanego 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-planowania-i
-zagospodarowania-przestrzennego;
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 

w nieprzekraczalnym terminie podanym w tabeli. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez roz-
patrzenia.

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 fi-
zycznych 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 sta-
nowi 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.
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Podczas trwającej w dniu 17 grudnia XLVI Sesji Rady Gmi-
ny Kosakowo, radni uchwalili budżet na 2021 rok. Ponad 110 
milionów złotych gmina wyda na realizację wszystkich zadań 
związanych z bieżącą działalnością inwestycyjną, edukacją, 
transportem publicznym, utrzymaniem porządku i poprawą 
bezpieczeństwa. Po stronie dochodów zaplanowana kwota 
przekracza 113 milionów.

Do najważniejszych składowych budżetu gminy możemy 
zaliczyć:
– dochody budżetu 110.249.368,00
– wydatki budżetu 113.567.072,00
– wydatki bieżące 91.118.333,00
– wydatki inwestycyjne 22.448.739,00

Przyjęty przez Radę Gminy budżet przewiduje wysokie do-
tacje na: oświatę i wychowanie 33% , pomoc społeczną 24%, 
transport publiczny 11% i gospodarkę komunalną 10%. 

Do najważniejszych inwestycji planowanych na 2021 rok 
zaliczymy:

przebudowę ul. Rzemieślniczej 4.210.057,00
budowę strażnicy OSP Kosakowo 2.034.536,00
modernizację SUW Suchy Dwór 1.089.485,00
budowę SP w Pogórzu 3.000.000,00
harmonogram Budowy Dróg 2.000.000,00
budowę Trasy Rowerowej R-10 1.148.180,00
wykup gruntów 2.900.000,00
oświetlenie terenów publicznych 300.000,00
zagospodarowanie wód opadowych 500.000,00

– Myślę że  jest to  najbardziej optymalny budżet na  2021 r. 
Gratulacje dla wszystkich Radnych za  sprawne procedowanie, 
merytoryczną dyskusję i  uchwalenie Budżetu na  2021 r. wraz 
z Wieloletnią Prognozą Finansową – mówi Marcin Majek Wójt 
Gminy Kosakowo 

W oparciu o uchwalony budżet gmina Kosakowo nadal bę-
dzie się prężnie rozwijała realizując zamierzone cele, dbając 
przede wszystkim o potrzeby naszych mieszkańców.

Budżet gminy Kosakowo na 2021 rok uchwalony

Przypominamy, że  w  sezonie zimowym 2020/2021 utrzy-
maniem dróg gminnych, chodników, placów oraz  chodników 
przy drogach powiatowych, zajmują się następujące firmy:

• Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Me-
chelinki, Pierwoszyno i Kosakowo PP MAJA Maria Bigott, ul. 
Kaszubska 16, 81-198 Pierwoszyno, tel. 781-911-112 

• Rejon nr 3 i 4 obejmujący miejscowości Pogó-
rze i  Suchy Dwór PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, 
ul. Kilińskiego 58, 84-230 Rumia, tel. 58/671-57-91, 
728-556-110 

• Rejon nr 5 obejmujący miejscowości Dębogó-
rze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz Firma 
Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław Nagel, ul. 
Grzybowa 7, 81-198 Dębogórze, tel. 505-059-120. 

Kontakt w Urzędzie Gminy: Referat ds. Zarządu 
Dróg i  Zieleni tel. 58/660-43-37 lub 58/660-43-09, 
e-mail: utrzymanie@kosakowo.pl. Jednocześnie 
zwracamy się z prośbą do właścicieli pojazdów par-
kujących przy posesjach, aby w  sezonie zimowym 
umożliwili firmie swobodne odśnieżanie jezdni, 
chodników itp.

Zimowe utrzymanie dróg sezon 2020/2021

 subwencje    dotacje    PIT i CIT    dotacje z UE    dochody własne

 pomoc społeczna i rodzinna    oświata i wychowanie    transport i łączność    
 administracja    gospodarka komunalna    gospodarka mieszkaniowa    pozostałe
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Biuro Polityki Społecznej informuje, że nowe wnioski o świad-
czenie wychowawcze (500+) na  okres zasiłkowy 2021/2022 
można składać elektronicznie od 1 lutego 2021 r. a dodatkowo 
papierowo od 1 kwietnia 2021 r. Dla wniosków złożonych do 30 
kwietnia 2021 r. zachowana zostanie ciągłość wypłaty świad-
czenia. Świadczenia przyznawane będą na okres od 1 czerwca 
2021 r. do 31 maja 2022 r. Dodać należy, by nie stracić świad-
czenia za miesiąc czerwiec, wniosek musi zostać złożony naj-
później do 30 czerwca 2021 r.

Wnioski elektroniczne składać można poprzez banko-
wość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS 
oraz  za  pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego 
Emp@tia. W  przypadku korzystania z  Portalu Emp@tia, nie-

zbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego.

Dodatkowo przypominamy, iż świadczenie wychowawcze 
należy się od dnia urodzenia do ukończenia przez dziecko 18 
roku życia. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w ciągu 
trzech miesięcy od narodzin dziecka, świadczenie wychowaw-
cze wypłacone zostanie od dnia urodzenia.

Do  wniosku dołączyć należy odpowiednio (do wniosku 
elektronicznego – jako załącznik skan lub zdjęcie dokumentu):
•	 odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego roz-

wód lub separację w  przypadku osoby samotnie wycho-
wującej dziecko – również w przypadku orzeczenia opieki 
naprzemiennej nad dzieckiem/dziećmi;

•	 odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego 
przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego 
lub ośrodka adopcyjnego o  prowadzonym postępowaniu 
sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

•	 orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
•	 kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ze-
zwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z oko-
licznościami, o  których  mowa w  art. 127 ustawy z  dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. 
zm.);

•	 kartę pobytu i  decyzję o  udzieleniu zezwolenia na  pobyt 
czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę 
pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
W  przypadku, gdy rodzina przeprowadziła się na teren 

gminy Kosakowo, a  świadczenie wychowawcze pobierane 
jest w innej gminie, należy poprzedni Ośrodek poinformować 
o zmianie miejsca zamieszkania i przenieść dokumenty do-
tyczące świadczenia do Urzędu Gminy Kosakowo. W w/w sy-
tuacji, w pierwszej kolejności polecamy kontakt telefoniczny 
z Ośrodkiem, który wypłaca świadczenie wychowawcze.

WAŻNE dla rodzin, w których jeden z rodziców  
przebywa poza granicami kraju

W sprawach wiążących się z koniecznością zastosowania 
przepisów o  koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego, tj.  w  sytuacji gdy  jeden z  rodziców przebywa w  celach 
zarobkowych poza granicami Polski, na  terenie innego kraju 
Unii Europejskiej oraz Norwegii i Konfederacji Szwajcarskiej, 
wniosek o  świadczenie wychowawcze wraz z  załącznikami 
przekazywane są do  Wydziału Koordynacji Świadczeń Po-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po informację o niezbęd-
nych dokumentach, które należy dołączyć do wniosku – zapra-
szamy do kontaktu telefonicznego.

Więcej szczegółowych informacji znaleźć można na stronie 
kosakowo.pl w zakładce „Polityka społeczna” oraz pod nr tele-
fonu (58) 732-50-16.

Na  podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kosakowo 
z  dnia 13 stycznia 2021 roku ustalono następujący roz-
kład pracy Biura Polityki Społecznej Urzędu Gminy Kosa-
kowo:
•	 Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwart-

ku w godzinach pracy Urzędu Gminy

•	 piątek jest dniem pracy wewnętrznej Biura, bez przyjęć 
interesantów
Zaistniała sytuacja spowodowana jest wzmożoną pracą 

w okresie przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń 
500+ na  każde dziecko i  realizacją świadczeń z  programu 
“Dobry Start”.

Zmiana rozkładu pracy Biura Polityki Społecznej w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r.

Data złożenia 
wniosku na okres 

2021/2022

Do kiedy  
rozstrzygnięcie 

i wypłata

Od kiedy  
przyznane  

świadczenie

od 01.02.2021 r. 
do 30.04.2021 r.

do 30.06.2021 r. od 01.06.2021 r.

od 01.05.2021r. 
do 31.05.2021 r.

do 31.07.2021 r. od 01.06.2021 r.

od 01.06.2021 r. 
do 30.06.2021 r.

do 31.08.2021 r. od 01.06.2021 r.

od 01.07.2021 r. 
do 31.07.2021 r.

do 30.09.2021 r. od 01.07.2021 r.

od 01.08.2021 r. 
do 31.08.2021 r.

do 31.10.2021 r. od 01.08.2021 r.

od 01.09.2021 r. 
do 31.05.2022 r.

zgodnie z przepi-
sami kodeksu po-
stępowania admi-

nistracyjnego

od miesiąca zło-
żenia wniosku, 

nie wcześniej niż 
od dnia urodzenia 

się dziecka
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Od lutego 2021 roku zmianie ulegają dotychczasowe zasa-
dy dystrybucji worków na selektywną zbiórkę odpadów komu-
nalnych w zabudowie jednorodzinnej (plastik i metale, makula-
tura, szkło, odpady zielone). 

Obecna wymiana worków w systemie sztuka za sztukę zo-
stanie zastąpiona dystrybucją jednorazową tzn. mieszkańcy 
otrzymają pakiet worków na 
cały rok. Pakiet będzie skła-
dał się z: 36 worków na metale 
i plastik, 24 worków na maku-
laturę, 24 worków na szkło, 36 
worków na odpady zielone.

Pakiety będą dostarczane 
mieszkańcom przez pracow-
ników firmy Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych z  siedzi-
bą w  Rumi. Dystrybucja wor-
ków rozpocznie się w  styczniu 
2021  r. Odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w  go-
dzinach: 7:00 – 15:00, a  worki dostarczone będą w  specjalnie 
oznaczonej torbie. Proces dostawy udokumentowany będzie 
przy pomocy elektronicznych środków zapisu.

W przypadku wykorzystania przez dane gospodarstwo do-
mowe przysługującego mu rocznego pakietu worków będzie 
możliwość pobrania dodatkowego worka/worków z  Referatu 
ds. Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

Dopuszcza się również wykorzystanie worków bez logo fir-
my wywozowej, czyli zakupionych we własnym zakresie, pod 

warunkiem zachowania odpowiedniej kolorystyki tj.: worek 
żółty – metale i  plastik, worek niebieski – makulatura, worek 
zielony – szkło oraz worek brązowy – odpady zielone. 

Zmiana w  sposobie dostarczania do mieszkańców wor-
ków na odpady związana jest z problemami, jakie powodował 
dotychczasowy sposób dostarczania worków – np. brakiem 

wyposażania nieruchomości 
w worki w sytuacji, gdy miesz-
kaniec nie wystawił zapełnio-
nych worków w  terminie od-
bioru (zjawisko powszechne 
w  okresie wakacyjnym), czy 
też pozostawianiem worków 
w  sposób pozwalający na ich 
zniszczenie np. przez zwie-
rzęta, niekorzystne warunki 
atmosferyczne, a  także po-
zostawianie worków w  ilości 

nieodpowiadającej zapisom uchwały rady gminy. 
Wdrożony przez nas system ma na celu usprawnienie funk-

cjonowania systemu gospodarowania odpadami, a  także po-
prawę wizerunku gminy. 

Liczymy, że zaproponowane zmiany spotkają się z Państwa 
akceptacją i  poprawią system gospodarowania odpadami 
w Gminie Kosakowo. Zapewniamy, że jeśli zmiana dostarcza-
nia worków spotka się z Państwa krytyką i niezadowoleniem 
po upływie roku, rozważymy powrót do dotychczas obowiązu-
jącej formy. 

Zmiana dotychczasowych zasad dystrybucji worków na selektywną 
zbiórkę odpadów komunalne w zabudowie jednorodzinnej

Informujemy, iż Biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zmieniło swoją siedzibę i  mieści 
się obecnie przy ul. Żeromskiego 53 w Kosakowie.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku potrzeby złoże-
nia wniosku o  zobowiązanie do  poddania się leczeniu odwy-
kowemu, do Państwa dyspozycji po-
zostają trzy punkty, w  których  taki 
wniosek może być złożony:
• Biuro Obsługi Interesanta Urzędu 

Gminy Kosakowo ul.  Żeromskie-
go 69, Kosakowo (w  godzinach 
pracy Urzędu)

• Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w  Kosakowie ul.  Fiołko-
wa 2b, Kosakowo (w  godzinach 
pracy GOPS) Biuro Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Kosakowie 
ul.  Żeromskiego 53, Kosakowo 
(w  godzinach pracy GOPS, pod-
czas posiedzeń oraz  pełnionych 
przez Komisję dyżurów)

Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie i za-
adresowany do  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Ważne, aby wypełniając wniosek, poza szcze-
gółowym opisem problemu i  czasu jego trwania, zawrzeć 
w nim jak najwięcej informacji o osobie zgłaszanej (w tym imię, 

nazwisko, adres, numer kon-
taktowy) oraz  pozostawić dla 
Komisji również numer kon-
taktowy do siebie.

Komisja pozostaje do dys-
pozycji mieszkańców w ostat-
nią sobotę każdego miesią-
ca (grudzień przedostatnia) 
w  godzinach 10:00-12:00 
w  gabinecie GKRPA w  Kosa-
kowie, ul Żeromskiego 53.

Kontakt z  Komisją możli-
wy jest również drogą telefo-
niczną pod numerem 692 943 
433, bądź za  pomocą poczty 
elektronicznej komisja@ko-
sakowo.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych ma nową lokalizację



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 2/20218

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kosakowo,
w  związku z  podjętą przez  Radę Miasta Gdyni uchwałą, 

której zapisy wykluczają możliwość pochówku na cmenta-
rzu komunalnym w Kosakowie, między innymi mieszkańców 
Gminy Kosakowo, a zapisy te rażąco naruszają prawo, pra-
gnę przedstawić swoje stanowisko w sprawie.

Cmentarz komunalny w Kosakowie jest cmentarzem współ-
użytkowanym przez miasto Gdynia i Gminę Kosakowo oraz jest 
miejscem pochówku, mieszkańców obydwu gmin. Potwierdza 
to korespondencja Prezydenta Miasta Gdyni z lat ubiegłych.

W  dniu 28 października 2020 roku Rada Miasta Gdyni 
przyjęła Uchwałę Nr  XIII/781/20 w  sprawie zmiany uchwały 
Nr  XX/646/20 Rady Miasta Gdyni z  dnia 24 czerwca 2020 r. 
w  sprawie ustalenia zasad korzystania z  cmentarzy komu-
nalnych. Z treści tejże uchwały wynika, że Rada Miasta Gdyni 
przyjęła „Regulamin cmentarzy komunalnych, dla których pod-
miotem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni”.

Zapisy powyższego regulaminu wyłączają możliwość do-
konania pochówku na  terenie Cmentarza Komunalnego przy 
ul. Rzemieślniczej w Kosakowie (a zatem położnego na terenie 
gminy Kosakowo) jakichkolwiek innych zmarłych osób, w tym 
mieszkańców gminy Kosakowo.

Powyższe potwierdza stanowisko Zarządu Cmentarzy Ko-
munalnych w  Gdyni, który  w  ostatnich dniach informuje za-
kłady pogrzebowe świadczące usługi pogrzebowe zmarłych 
z terenu gminy Kosakowo, że od dnia 28 listopada 2020 roku 
odmawiać będą pochówku zmarłych nie spełniających kryte-
riów opisanych w Regulaminie.

W ocenie gminy Kosakowo przedmiotowa uchwała narusza 
szereg przepisów w tym m.in. ustawę o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 roku oraz ustawę o cmentarzach i chowa-
niu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku.

– W imieniu Gminy Kosakowo pragnę wyrazić mój sprzeciw 
co do podjętej uchwały, jak i formy w jakiej został przyjęty Re-
gulamin przez Radę Miasta Gdyni, gdzie w żaden sposób gmina 
Kosakowo, na terenie której znajduje się jeden z Cmentarzy Ko-
munalnych miasta Gdyni nie została powiadomiona o podjętych 
zamiarach. Co więcej naszym zdaniem, podjęcie przez  Radę 
Miasta Gdyni przedmiotowej uchwały, jako aktu prawa miejsco-
wego, wywołuje swe skutki prawne na terenie Gminy Kosakowo 

Projekt pn.: „Budowa skweru w  Dębogórzu z  fragmentem 
drogi rowerowej” uzyskał wsparcie ze  środków Unii Europej-
skiej z  Programu Operacyjnego „Rybactwo i  Morze” 2014-
2020 – w  ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 
na  lata 2014-2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Ry-
backiej we  Władysławowie. Umowa o  dofinansowanie z  dnia 
24.11.2020 r. na kwotę do 300 000 zł. Cel projektu to: utworze-
nie jednego obiektu rekreacyjnego w  Dębogórzu pn.: Skwer 
w Dębogórzu wraz z fragmentem drogi rowerowej w lokalizacji 

a podjęcie takiej uchwały narusza prawo w zakresie stanowienia 
aktów prawa miejscowego. Rada Miasta Gdyni nie  jest upraw-
niona do uchwalania Regulaminu Cmentarza na terenie admini-
stracyjnym Gminy Kosakowo. Jedynym organem uprawnionym 
do tego jest Rada Gminy Kosakowo – mówi Marcin Majek Wójt 
Gminy Kosakowo.

– Na  wstępie należy zaznaczyć, że  władze miasta Gdyni 
na  żadnym etapie procedowania uchwały nie  konsultowały jej 
zapisów z Gminą Kosakowo. O treści uchwały Wójt Gminy Kosa-
kowo poinformowany został przez osoby, którym Zarząd Cmen-
tarzy odmówił pochówku co jest niedopuszczalne i w żaden spo-
sób nieakceptowane. W  momencie powzięcia informacji, Wójt   
Gminy Kosakowo natychmiast poinformował o zaistniałej sytu-
acji organy nadzoru Wojewody Pomorskiego oraz pisemnie wy-
raził swój sprzeciw na ręce Prezydenta miasta Gdyni oraz Prze-
wodniczącej Rady miasta Gdyni. Również tego samego dnia 
tj. 3 grudnia skierowane zostało zawiadomienie do prokuratury 
okręgowej w Gdańsku z wnioskiem o wystąpienie w trybie art. 
70 Prawa o prokuraturze i złożenie skargi do sądu administra-
cyjnego oraz  osobną skargą do  Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Gdańsku – mówi Marcin Kopitzki Zastępca Wój-
ta Gminy Kosakowo.

W  związku z  powyższym, mając na  uwadze dobro miesz-
kańców naszej gminy, Wójt Gminy Kosakowo podjął stosowne 
działania w  celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Niezależnie 
od podjętych już działań prawnych, zostały również rozpoczę-
te rozmowy z  miastem Gdynia w  kwestii wypracowania sto-
sownego porozumienia.

sprzyjającej odciążeniu od ruchu turystycznego najcenniej-
szych obszarów gminnych pod względem przyrodniczym.

W ramach zadania przewidziane są m.in.: roboty przygoto-
wawcze i ziemne, nawierzchniowe (w tym budowa ciągów pie-
szych i ścieżki rowerowej), montaż elementów małej architek-
tury, zestawów zabawowych oraz  zestawu „street workout”, 
a także oświetlenie terenu, urządzenie zieleni oraz wykonanie 
tablic informacyjno-edukacyjnych.

Termin zakończenia inwestycji planowany do końca 2021 r.

Stanowisko Wójta Gminy Kosakowo w sprawie  
ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych

SKWER W DĘBOGÓRZU dofinansowany z Unii Europejskiej
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Gmina Kosakowo podjęła starania w zakresie dołączenia 
do systemu Mevo. Na przełomie 2020 roku pojawiła się możli-
wość rozszerzenia Mevo o nowe Gminy. W grudniu 2020 Rada 
Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realiza-
cji  projektu o nazwie: Budowa Systemu Roweru Metropoli-
tarnego Obszaru Metropolitarmego Gdańsk Gdynia Sopot.

Jakie będzie nowe Mevo
System mieszany, ponad 4 tys. rowerów, w  tym przynaj-

mniej tysiąc tradycyjnych, kontrakt na  6 lat, decentralizacja 
ładowania baterii, abonament nie wyższy niż 30 zł – to głów-
ne założenia nowego systemu Mevo, które zespół projektowy 
przedstawił na spotkaniu z mieszkańcami metropolii we wto-
rek 12 stycznia.

Dobiega końca ogłoszony w  kwietniu dialog konkurencyj-
ny, w którym bierze udział trzech potencjalnych wykonawców. 
W  najbliższych dniach zostaną oni zaproszeni do  składania 
ofert. Nowe Mevo obejmie swoim zasięgiem wszystkie dotych-
czasowe gminy. Do projektu dołączają Kosakowo i Kolbudy. 

We  wtorek 12 stycznia odbyło się kolejne spotkanie 
z mieszkańcami metropolii dot. przyszłości Mevo. Podczas po-
przednich spotkań i warsztatów użytkownicy rowerów przed-
stawiali swoje rekomendacje i propozycje zmian w nowym sys-
temie. Na  wtorkowym spotkaniu zespół projektowy, złożony 
m.in. z oficerów rowerowych, specjalistów ds. zamówień pu-
blicznych i finansów oraz prawników, przedstawił główne za-
łożenia nowego systemu. Zostały one wypracowane podczas 
dialogu konkurencyjnego z trzema wybranymi firmami. 

Dialog konkurencyjny na finiszu
W  grudniu 2020 zakończyły się rozmowy z  potencjalnymi 

wykonawcami Mevo w ramach dialogu konkurencyjnego ogło-
szonego w  kwietniu ubiegłego roku. Potencjalni wykonawcy 
przedstawili swoje możliwości techniczne i wspólnie z zespo-
łem projektowym pracowali nad  rozwiązaniami najkorzyst-
niejszymi dla mieszkańców metropoliii. Kolejnym krokiem 
jest zaproszenie wykonawców uczestniczących w  dialogu 
do składania ofert, co planowane jest na drugą połowę stycz-
nia. Od  momentu wysłania zaproszenia   Wykonawcy będą 
mieli 30 dni na przesłanie ofert.  Zgodnie z ustawą o zamówie-
niach publicznych – dialog konkurencyjny jest poufny. Siwz, 
zawierająca podjęte na  podstawie informacji pozyskanych 
od Wykonawców w dialogu ustalenia, zostanie opublikowana 
na stronie internetowej zamawiającego wraz ze skierowaniem 
do wykonawców zaproszenia do składania ofert. Wybór najko-
rzystniejszej oferty i podpisanie 6-letniej umowy planowane 
jest na marzec. Zgodnie z zapowiedziami potencjalnych wy-
konawców – system mógłby ruszyć do końca 2021 r. 

System mieszany, usługa, a nie dostawa
Zgodnie z  rekomendacjami mieszkańców przedstawiony-

mi podczas warsztatów i spotkań, a także po przeprowadze-
niu szczegółowych analiz (Analiza modelu funkcjonowania 
SRM Mevo, Analiza przyłączy elektrycznych, Analiza finanso-
wo-ekonomiczna SRM Mevo, Analiza rozwiązań dot. funkcjo-
nowania SRM Mevo), a także na podstawie badań ankietowych 
użytkowników Mevo zostały wypracowane główne założenia 
nowego Mevo.

Mevo 2.0 będzie systemem mieszanym złożonym z  4099 
rowerów, przy czym przynajmniej 1000 stanowić będą rowery 
tradycyjne. Infrastruktura oraz  rowery będące w  posiadaniu 
OMGGS zostaną wykorzystane w nowym systemie. W przeci-
wieństwie do Mevo 1.0 tym razem zamawiana będzie usługa, 
a nie dostawa rowerów. Oznacza to, że operator otrzymuje za-
płatę za usługę w równych ratach za każdy miesiąc działania 
systemu. System ładowania baterii będzie zdecentralizowany.

Bez  zmian pozostanie system zwrotu rowerów. Będzie 
można zwracać je, tak jak do tej pory, również poza stacjami. 
System będzie działał w sezonie 9+3 – przez 9 m-cy 100% flo-
ty, od grudnia do końca lutego 50% floty.

Abonament nie  będzie kosztował więcej niż 30 zł. W  ra-
mach tej opłaty będzie można korzystać przez 60 minut z ro-
werów elektrycznych i  120 minut z  rowerów tradycyjnych 
dziennie.

System swoim zasięgiem obejmie 16 gmin – dotychczaso-
we 14 (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, 
Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck 
i Władysławowo), a także dodatkowo Kolbudy i Kosakowo.

Mevo coraz bliżej gminy Kosakowo

W  związku z  nadejściem okresu grzewczego, Straż Gminna Kosa-
kowo przypomina wszystkim mieszkańcom gminy Kosakowo, że obo-
wiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomo-
ści oraz w  piecach domowych. Spalanie niedozwolonych materiałów 
wytwarza silne trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich 
dolegliwości i  chorób. W  związku z  powyższym funkcjonariusze będą 
przeprowadzać regularne kontrole spalania.

Straż gminna przypomina o zakazie spalania odpadów



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 2/202110

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

Dnia 23 grudnia  została podpisana w Urzędzie Marszał-
kowskim umowa na  dofinansowanie przebudowy ul.  Rze-
mieślniczej w  Kosakowie z  udziałem 
środków Unii Europejskiej w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Wartość całej inwestycji to  4,2 mln 
zł, z  czego w  ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich otrzymamy 2,1 
mln zł. W  zakresie przedsięwzięcia jest 
między innymi remont całej nawierzchni 
od  ul.  Chrzanowskiego do  ul.  Rumskiej, 
budowa chodników i  ścieżki rowerowej, 
przebudowa zatok autobusowych, re-

mont parkingów oraz wymiana i budowa nowego oświetlenia. 
Inwestycja planowana jest do realizacji w przyszłym roku.

Gmina Kosakowo uzyskała dofinansowanie 
na ul. Rzemieślniczą w Kosakowie

W tegorocznym – XVII Konkursie Szopek Bożonarodzenio-
wych, zorganizowanym przez Wójta oraz Gminną Bibliotekę, 
wzięło udział 13 Rodzin z terenu gminy Kosakowo.

Jury w  składzie: Zdzisław Karbowiak – przewodniczący 
(artysta malarz), Renata Parzuchowska (rękodzieło) oraz Mał-
gorzata Balcerowska (artysta malarz) jak zwykle stanęło przed 
nie lada wyzwaniem. Każda praca jest bowiem wyjątkowa! 
Niemniej jednak decyzje musiały zostać podjęte. Komisja zde-
cydowała się przyznać trzy miejsca na podium oraz aż cztery 
wyróżnienia!

Z  przyjemnością informujemy, że wraz 
z początkiem roku rozpoczęliśmy realizację 
nowego programu w  Bibliotece Publicznej 
Gminy Kosakowo. Od stycznia udostępnia-
my naszym czytelnikom bezpłatne kody do 
Legimi, dzięki którym otrzymacie dostęp 
do ponad 60 tysięcy tytułów e-booków!!!

Oto wyniki: I miejsce – Rodzina Wiców, II miejsce – Rodzi-
na Wełnickich, III miejsce – Rodzina Labudów. Wyróżnienia: 
Rodzina Stefanowskich, Rodzina Domańskich, Rodzina Wy-
chockich, Rodzina Glonków. 

Ponadto, podobnie jak w  latach ubiegłych, wszystkie Ro-
dziny otrzymały dyplomy oraz upominki za trud pracy włożony 
w wykonanie szopek. 

Zwycięzcom gratulujemy, a  Wszystkim dziękujemy za 
udział w Konkursie i zapraszamy za rok!

W  każdym miesiącu do rozdysponowa-
nia będzie 15 kodów. Każdy z  nich będzie 
ważny 30 dni od momentu aktywacji. 

Zapraszamy!

Szczegóły akcji: 
http://biblioteka.kosakowo.eu/38384-2/

Wyniki XVII Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Czytaj e-booki z Legimi za darmo!
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Miło nam poinformować, że nasz biblioteczny księgozbiór 
w  2020 roku wzbogacił się o  1129 nowości książkowych 
o łącznej wartości 29 526,58 zł! 

Od września do grudnia 2020 r. trwała kolejna edycja pro-
gramu „SensoRaczki”. W  zajęciach poprowadzonych przez 
terapeutkę Katarzynę Kubacką-Dziadak uczestniczyły dzie-
ci podzielone na cztery grupy wiekowe. Mali odkrywcy uczyli 
się poznawać świat przy pomocy wszystkich zmysłów: węchu, 
wzroku, dotyku oraz smaku.

Niestety, ze względu na sytuację pandemiczną i wprowa-
dzane obostrzenia zostaliśmy zmuszeni do zaprzestania ”kon-
taktowych” spotkań w  Bibliotece. Z  konieczności na stronie 
kosakowskiej biblioteki publikowane były zadania z  zakresu 
integracji sensorycznej, które uczestnicy programu wykony-
wali samodzielnie w  domu, w  razie potrzeby konsultując się 
bezpłatnie z Panią Terapeutką. 

W  ten sposób dzieci poznały skarby jesieni. Natomiast 

W niedzielę, 7 lutego, minie dziesiąta rocznica śmierci Ta-
deusza KRZYSZTOFA, mieszkańca Rewy, pasjonata historii na-
szej gminy i pomysłodawcy wielu ciekawych związanych z nią 
inicjatyw. Chociaż urodził się w dalekim Będzinie, swoje zawo-
dowe życie związał z morzem, które urzekło go tak bardzo, że 
postanowił osiąść nad nim na stałe.

W 1979 r. odkupił dom dawnego rewskiego armatora – Kle-
mensa Długiego – w którym osiedlił się z rodziną, a w następ-
nym roku otworzył mini muzeum tutejszych szkut. Swoją pasję 

Z tego:
– 757 książek na kwotę 20 109,80 zł zakupiliśmy z budżetu Bi-

blioteki;
– zakup 205 pozycji książkowych na kwotę 5 000 zł zrealizo-

waliśmy ze środków finansowych Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego w  ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa;

– 167 woluminów otrzymaliśmy w  formie darów, w  tym  54 
książki o  wartości 1999,91 zł sprezentowało nam Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni.

Zapraszamy do Biblioteki - jest co czytać :)

w  ostatnim miesiącu zajęcia zostały zdominowane przez 
świąteczną tematykę.

Z  przyjemnością stwierdzamy, że pomysł Michała Przy-
sieckiego, Radnego Gminy Kosakowo, okazał się był przysło-
wiowym „strzałem w dziesiątkę”! Należy jednak uczciwie przy-
znać, że zastąpienie w pełni integracyjnych spotkań zajęciami 
zdalnymi obniżyło ich metodyczną wartość. Terapii nie da się 
przecież zastąpić zdalnymi poradami…

Mimo wszystko pragniemy w tym miejscu podziękować Po-
mysłodawcy projektu oraz Pani Terapeutce. Nie mniejsze wy-
razy wdzięczności kierujemy jednak również do Urzędu Gminy 
Kosakowo. Bowiem tylko dzięki jego finansowemu wsparciu 
możliwa była realizacja zajęć.

badania lokalnych dziejów w  świetny sposób „przelewał” na 
papier. Spod Jego ręki wyszły m.in. Gmina Kosakowo – zarys 
geograficzno-historyczny (na prawach rękopisu) (1993), Wieś 
Rewa (1993), Józef Klebba. Działacz niepodległościowy z  Ko-
sakowa (2003), Klemens Długi. Armator kaszubski z  Rewy 
(2005), Bedeker kosakowski (2008), Kapliczki w gminie Kosa-
kowo (wspólnie z Jadwigą Piernicką) (2009) czy Kościół na zie-
mi kosakowskiej (wspólnie z Wojciechem Cichoszem) (2009). 
Był pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naczelnym rocz-

Nabytki książkowe 2020

„SensoRaczki” – czas podsumowania

To już dziesięć lat…  
Wspomnienie o Tadeuszu Krzysztofie
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1. 4.01.2020 „Noworoczna gala operetki z lampką szampana.” 
Tego dnia gościliśmy w Kosakowskim Centrum Kultury zespół 
Artres Ensamble. 
2. 11.01.2020 z cyklu spotkań ”Ludzie z pasją” odwiedził nas 
kapitan ż. w. Rafał Szymański, który na Darze Młodzieży do-
wodził podczas Rejsu Niepodległości.
3. 13.01-26.01.2020 Ferie w KCK. Winter English Project- Mo-
vie Magic to pierwszy tydzień spotkań z dziećmi, zaś w drugim 
tygodniu zabraliśmy uczestników w świat Czarodziejskich Ba-

jek i Muzyki. Dzieci uczestniczyły w licznych atrakcjach i przy-
godach.
4. 24.01.2020 projekcja filmu w  reżyserii Filipa Bajona „Ka-
merdyner”. Tego dnia gościliśmy producenta oraz scenarzy-
stę filmu Mirosława Piepke.
5. 25.01.2020 odbył się u nas wyjątkowy pokaz tańca towarzy-
skiego. Gorące rytmy i standardy wykonała mistrzowska para 
taneczna: Kacper Sąsiadek i Oliwia Ziętowska.
6. 01.02.2020 odbył się u nas w siedzibie po raz pierwszy wer-

nika społeczno-kulturalnego Polska Gmina Kosakowo (gmina 
kaszubska), którego wydawcą jest obecnie Biblioteka Publicz-
na Gminy Kosakowo.

Był też Pan Tadeusz wiernym przyjacielem naszej bibliote-
ki. Z tego względu czujemy się szczególnie w obowiązku kul-
tywować pamięć tego znakomitego kronikarza historii gminy. 
Materialna spuścizna dokumentacyjna jaką po sobie pozo-
stawił znalazła poczesne miejsce w  bibliotecznych zbiorach. 
Część pomysłów niezrealizowanych za Jego życia ma nadal 
szansę zmaterializować się (jeden z nich być może już w bie-
żącym roku).

Non omnis moriar… Nie wszystek umrę. Te znane słowa 
wydają się idealnie pasować do dzieła Pana Tadeusza. Cho-
ciaż od dekady nie możemy już pogawędzić z  Nim przy fili-
żance herbaty, rzut oka na Aleję Zasłużonych w Rewie albo na 
stojący tam krzyż daje nam do zrozumienia, że w jakiś sposób, 
materialnie nadal jest wśród nas.

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Od  1 stycznia 2021 roku Kosakowskie Centrum Kultury ma 
nowego dyrektora. Stanowisko to objął dotychczasowy pełnią-
cy  obowiązki dyrektora – Tomasz Świercz.

W Kosakowskim Centrum Kultury p. Tomasz Świercz pracuje 
od stycznia 2020. Związany z gminą Kosakowo od 8 lat. Akt po-
wołania na stanowisko dyrektora Kosakowskiego Centrum Kultu-
ry wręczył Marcin Majek Wójt Gminy Kosakowo.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów, a także nieustającej 
motywacji do dalszego działania na rzecz krzewienia kultury ka-
szubskiej.

Nowy dyrektor Kosakowskiego 
Centrum Kultury

Podsumowanie wydarzeń przygotowanych  
przez KCK w roku 2020

11 28 30
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nisaż z muzyką na żywo. Pani Anna Henkiel zaprezentowała 
swoje prace szerokiej publiczności a całemu przedsięwzięciu 
towarzyszył występ zespołu Jazz Nova Kwintet. 
7. 22.02.2020 miała miejsce premiera spektaklu przygoto-
wanego przez Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo pt. „Mały 
Książe” w reżyserii Lidii Mikulskiej.
8. 14.02.2020 z  okazji Walentynek przygotowaliśmy słodko-
gorzką inscenizację, spektakl „Ławeczka” o relacjach dwojga 
dojrzałych ludzi poszukujących miłości.
9. 25.02.2020 w  Domu Kaszubskim w  Dębogórzu odbył się 
koncert karnawałowy. Artres Duo małżeński duet w  karna-
wałowych rytmach dookoła świata, zabrał uczestników na wy-
jątkowe wydarzenie muzyczne.
10. 28.02.2020 projekcja filmu „Wyklęty” a po niej spotkanie 
z historykiem Arkadiuszem Ordyńcem.
11. 06-08.2020 Weekend Kobiet. Rozpoczęliśmy wernisażem 
Małgorzaty Trystuły i  recitalem Magdaleny Mrówczyńskiej, 
kolejnego dnia odbyły się dwa koncerty zespołu Tre Voci a za-
kończyliśmy „Babskimi Targami”.
12. 27.03.2020 EMOTKOLUBNI konkurs filmowy na FB polega-
jący na odgadywaniu tytułów filmowych.
13. 30.03.2020 konkurs z cyklu „Niezwykli ludzie - niezwykłe 
biografie”- William Szekspir.
14. 07.04.2020 spotkanie online z  Robertem Gondkiem 
„W drodze na najwyższe szczyty Afryki” wraz z konkursem. 
15. Zabawa „Jak dobrze się znamy…” aktywność dla całej ro-
dzinny na świąteczny czas.
16. Rodzinny konkurs ozdoba wiosenno-wielkanocna- kon-
kurs online.
17. 02- 03.05.2020 Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji. 
W  Mechelinkach z  tej okazji przygotowaliśmy Grę Terenową 
z hasłem przewodnim.” Gmina Kosakowo- kulturalne miejsce 
Kaszub Północnych”.
18. 16.05.2020 NOC MUZEÓW po raz pierwszy w wersji online. 
Z tej okazji przygotowaliśmy spotkanie z Marcinem Pejaszem 
historykiem i znawcą ludów Ameryki Północnej, obrazy Szku-
ty Rewskie powędrowały w plener, aby zaprezentować się na 
tle morza, zaś na ławeczkach gminnych na trasie Pierwoszy-
no-Kosakowo, rozsiadły się obrazy najsławniejszych mala-
rzy światowych z cyklu –„Odpocznij ze sztuką.” „Galeria pod 
chmurką”- we wszystkich sołectwach pojawiły się banery 
z pracami sławnych polskich artystów jak i obrazy naszych ro-
dzimych artystek Ewy Narloch oraz Aleksandry Krause. Teatr 
Młodzieżowy Gminy Kosakowo przedstawił projekt online „Ma-
skarada - czyli historia jednej maski. ”
19. 18.05.2020 podróż wspomnień z Janem Pawłem II z oka-
zji 100 rocznicy urodzin papieża. Przygotowaliśmy filmik pre-
zentujący pamiątki po JPII zgromadzone przez mieszkańców 
Gminy Kosakowo. 
20. 20.05.2020 Światowy dzień pszczół. W ramach kultural-

nej wiosny przy-
gotowaliśmy cykl 
filmików edukacyj-
nych o pszczołach.
21. 26.05.2020 
Dzień Matki nie 
z a p o m i n a m y 
o  wszystkich ma-
mach i składamy im 
życzenia.

22. 28.05.2020-02.07.2020 „Mały książę” tym razem w wersji 
online przedstawiamy kolejne części spektaklu przygotowa-
nego przez Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo.
23. 01.06.2020 Dzień Dziecka wspominamy poprzednie impre-
zy i składamy życzenia wszystkim dzieciom z okazji ich święta.
24. 15.06.2020 pięciodniowy projekt „Śladami Kaszub Pół-
nocnych” promujący wyjątkowo cenne walory naszego rejonu 
i  tradycji oraz charakterystyczne z  nim tradycje, przedmioty 
oraz ludzie. 
25. 23.06.2020 Cuda wianki w Kazimierzu.
26. 27.06.2020 po raz pierwszy kino plenerowe w  Rewie na 
powitanie lata, projekcja filmu „Kogel Mogel 3”.
27. 08.08.2020 „Morskie opowieści” w Rewie SUMMER TIME 
wraz z Projekt Zdrowie Kosakowo zabawy z dziećmi na plaży.
28. 12.08.2020 pierwszy Pieszy Rajd Śladami Kaszub Północ-
nych po pięknych terenach Gminy Kosakowo.
29. Organizujemy wakacyjny konkurs fotograficzny „Twoje 
wakacyjne zdjęcie”, ukazujący piękno naszego regionu.
30. 17.08.2020-21.08.2020 wakacyjny projekt „Wyraź siebie
-Express Yourself.” Pięć dni wypełnionych wspaniałą zabawą, 
wyzwaniami i emocjami dla dzieci.
31. 20.08.2020 Kolejna projekcja w kinie plenerowym w Rewie. 
Zaprezentowaliśmy film „W deszczowy dzień w Nowym Jorku.”
32. 22.08.2020 Wakacyjny Festyn Rodzinny na scenie plene-
rowej w Mechelinkach na pożegnanie lata.
33. 09.09.2020 „Spójrz w gwiazdy” spotkanie z astronomem 
Karolem Wójcickim.
34. 20.09.2020 uczta dla miłośników Bolesława Leśmiana, 
spektakl „Zakazany Las” w reżyserii Lidii Mikulskiej przygoto-
wany przez młodzież Teatru Gminy Kosakowo.
35. 26.09.2020 Rajd Śladami Gryfa Pomorskiego. Wędrując 
poznajemy piękne zakątki Gminy Kosakowo.
36. Niestety z  powodu pandemii, musimy odwołać przygoto-
wane wydarzenia: spotkanie z Ojcem Leonem Knabitem i Mię-
dzynarodowy Dzień Seniora.
37. 01-02.11.2020 z  okazji Zaduszek wspominamy ludzi kul-
tury, tych co odeszli w  2020 r. prezentacja online. Z  okazji 
Wszystkich Świętych przygotowaliśmy również wirtualny 
spacer po Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza.
38. 11.11.2020 z  okazji Święta Niepodległości przygotowali-
śmy iluminację świetlną na budynku KCK, a także przybliżyli-
śmy w wersji online postać Antoniego Abrahama.
39. Zorganizowaliśmy po raz kolejny konkurs fotograficzny 
„Twoje jesienne zdjęcie”. 
40. 25.11.2020 Światowy Dzień Misia, konkurs literacki pt. 
”Mój przyjaciel miś w czasach pandemii” oraz zabawy i wspo-
mnienia online.
41. 01.12.2020 wspólna zabawa rodzinna „Słodki kalendarz ad-
wentowy”- tutorial, przygotowany przez pracowników KCK.
42. 01.12-24.12.2020 Zabawa online „ Co kryje się pod pre-
zentem” – kalendarz adwentowy- przygotowany przez pra-
cowników KCK.
Od września ruszyliśmy też z bardzo różnorodną ofertą z zaję-
ciami dla dzieci i dorosłych: GORDONKI, MAKRAMA, LEGO RO-
BOTYKA, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z WOKALU, GRY NA GITA-
RZE oraz INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH, JOGA, ZDROWY 
KRĘGOSŁUP a  także ZAJĘCIA Z  ANGIELSKIEGO DLA DZIECI 
i DOROSŁYCH.
Zapraszamy na nasz FB oraz stronę, aby powspominać mi-
niony rok!

32
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Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Laureatów kon-
kursu zorganizowanego przez Kosakowskie Centrum Kultury 
z  okazji Dnia Misia. Wydarzenie zostało przeprowadzone na 
FB, gdzie przez cały dzień prezentowaliśmy Wam ciekawostki 
o niedźwiedziach oraz wspomnienia z poprzednich misiowych 
imprez.
1 miejsce: Helena Szczepaniak
2 miejsce ex aequo: Pola Wienczonek oraz Miłosz Rakowski
3 miejsce ex aequo: Milena Dalecka oraz Maria Szczepaniak

Poniżej nagrodzone opowiadanie pt. „Staś” autorstwa He-
leny Szczepaniak – zdobywczyni 1 miejsca.

Drodzy Seniorzy, pozostajemy aktywni! Nie dajemy 
się żadnemu „ukoronowanemu wirusowi”, naszą ak-
tywnością i zaangażowaniem, przestrzeganiem rządo-
wych zaleceń oraz roztropnością zrzucimy niecnemu 
przeciwnikowi jego koronę z wirusowej głowy! 

Przypominamy: bogatą ofertę spotkań i zajęć znajdą 
Państwo na naszej podstronie internetowej:

http://gminakosakowo.pl/seniorzy/ 
W każdej sytuacji, w każdej sprawie i o każdej godzinie 

możecie liczyć na pełne wsparcie pod numerami telefo-
nów: 604 948 363 (dr Karol Dettlaff, pełnomocnik Wójta 
ds. Seniorów), 510 335 041 (Paula Dobrowolska, najbar-
dziej pozytywna wśród pozytywnych kobiet, prowadząca 
zajęcia z gimnastyki mózgu i gimnastyki tanecznej). 

Liczymy na to, że epidemia wkrótce się skończy i bę-
dzie mogli znowu spotykać się w  naszej rewskiej siedzi-
bie. Tęsknimy! Uwaga: zdjęcie zostało zrobione w okresie 
przed pandemią.

Mam na imię Helena. Bardzo tęsknię za zwyczajnym ży-
ciem. Teraz jest czas pandemii i zdalne nauczanie - czyli uczy-
my się w domu, a nie w szkole. W lekcjach pomaga mi mój miś 
– Staś. On jest wyjątkowy!

Pisałam np. sprawdzian z matematyki i bardzo się dener-
wowałam. Jednak, kiedy spoglądałam na Stasia, mogłam 
w jego myślach wyczytać prawidłowe odpowiedzi. A dziś wy-
darzyła się kolejna niesamowita historia. Miałam zadaną pra-
cę domową z  plastyki - musiałam namalować swój prezent 
gwiazdkowy.

– Stasiu, taka jestem zmęczona, chyba nie dam rady wyko-
nać tej pracy.

– powiedziałam do przyjaciela.
Odeszłam na chwilę od biurka, by do-

kończyć śniadanie. Kiedy wróciłam zoba-
czyłam przed sobą gotową pracę.

– To niemożliwe! Kto to zrobił? - za-
stanawiałam się.

Obrazek był piękny, a na nim prezent, 
który naprawdę chciałam dostać na 
Święta.

Za to mój Staś uśmiechał się tajemni-
czo i był...cały umazany w farbie. Przytu-
liłam go mocno, a on wtulił się we mnie.

– Jesteś najlepszym misiem na świe-
cie. To było bardzo miłe, choć wiem, że 
sama muszę wykonać tę pracę. Czy po-
trafisz sprawić, że pandemia zniknie?

Staś nic nie odpowiedział, tylko przy-
tulił się do mnie jeszcze mocniej.

Światowy Dzień Misia 25.11.2020- Konkurs literacki 
pt. „Mój przyjaciel miś w czasach pandemii.”

Zajęcia online

STRONA SENIORA
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Zachęcamy do skorzystania z  oferty zajęć z  pilate-
su i gimnastyki kręgosłupa online, prowadzonych przez 
pana Łukasza Dziadaka. Pozostańmy aktywni! Zajęcia 
online odbywają się trzy razy w tygodniu według harmo-
nogramu:

Poniedziałki od godz. 11.00, 
Wtorki od godz. 16.00, 
Czwartki od godz. 10.00 
Nie obowiązują żadne zapisy – wszystko, co trzeba 

zrobić, to połączyć się zdalnie z  prowadzącym. Jak to 
zrobić? Zajęcia prowadzone są na darmowej platformie 
SKYPE.

Proces instalacji i  logowania opisany jest na stro-
nie internetowej: https://support.skype.com/pl/faq/
FA11098/jak-rozpoczac-korzystanie-ze-skype-apos-a
oraz tu:
1. Przejdź na stronę pobierania Skype’a.

https://www.skype.com/pl/get-skype/
Wybierz:

Lewa strona: pobierz skype dla: (system operacyjny, 
najczęściej Windows)

Aktywna, zaangażowana, pełna pasji i kreatywności. Wulkan energii, 
burza pozytywnych myśli, niewyczerpana studnia pomysłów. Współcze-
sna Kobieta Renesansu, która gdyby nie była małżonką naszej senioral-
nej ostoi muzyki, kabaretu i francuszczyzny, czyli wielce sympatycznego 
pana Zdzisława Urli, to jedynym godnym jej życiowym partnerem mógłby 
być jedynie Leonardo da Vinci. A do tego i nasza seniorska sportsmenka, 
która nie boi się żadnych rowerowych czy pieszych kilometrów. Ale dość 
tych komplementów, do rzeczy, drodzy Państwo, do rzeczy!

W Konkursie Kosakowskiego Centrum Kultury Twoje jesienne zdję-
cie bezkonkurencyjna okazała się pani Aleksandra Urla, która zasłuże-
nie zgarnęła Nagrodę Internautów za zdjęcie Jesienne Róże. Serdecznie 
gratulujemy! 

Niepewnym zwycięstwa pani Aleksandry mógł być tylko ten, kto nie 
zna pani Oli, nie rozpoznał jeszcze Jej talentów, jak również nie dostrzegł 
potencjału, jaki tkwi niewzruszenie w seniorskim środowisku gminy Ko-
sakowo.

Prawa strona: (jeśli przez telefon komórkowy).
2. Wybierz swoje urządzenie i rozpocznij pobieranie*.
3. Możesz uruchomić Skype’a  po zainstalowaniu go na 

urządzeniu.
*Skype dla Windowsa 10 jest już zainstalowany w  naj-
nowszej wersji systemu Windows 10.
Następnie:
Jak utworzyć nowe konto Skype’a?
1. Uruchom Skype’a  i  kliknij opcję  Utwórz nowe konto 

(albo przejdź bezpośrednio do strony Utwórz konto).
2. Przeprowadzimy Cię przez proces tworzenia nowego 

konta – proszę postępować zgodnie z opisem
Po stworzeniu loginu (swojej nazwy) proszę o przesła-

nie jej na maila: luk.1990@wp.pl wraz z informacjami ile 
osób będzie na tym koncie ćwiczyć (imię nazwisko) i wy-
braną godzinę.

Instruktor (Łukasz Dziadak) prześle wtedy tak zwane 
pozdrowienie – proszę je zaakceptować, dzięki temu bę-
dzie miał państwa w kontaktach.

Na 10 minut przed planowaną godziną ćwiczeń uru-
chomi konferencję – zaproszenie wyświetli się na ekra-

nie komunikatora SKYPE, proszę zaakceptować 
i w ten sposób będą Państwo dodani do ćwiczeń.

Jeśli będzie taka potrzeba, dodatkowe in-
strukcje i opcje omówione zostaną podczas po-
łączenia.

W  razie problemów z  instalacją proszę napi-
sać smsa do prowadzącego (żeby uzyskać numer, 
prosimy o kontakt telefoniczny do pełnomocnika 
Wójta ds. seniorów) o treści: Zajęcia dla seniorów 
– prowadzący oddzwoni.

Ćwiczyć można przez laptop (większość z nich 
jest wyposażona w  kamerę, głośnik i  mikrofon), 
przez komputer stacjonarny (lecz musi on mieć 
wtedy dodatkową kamerę i  mikrofon) oraz tele-
fon (smartfon).

Pilates i gimnastyka kręgosłupa online

Aleksandra Urla bezkonkurencyjna 
w konkursie fotograficznym
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Sołtys wsi Dębogórze Józef Melzer 
składa podziękowania Panu Karolowi Lip-
kowskiemu, właścicielowi firmy ELEC-
TRO-INSTALL za zakup i montaż nowego 
oświetlenia Krzyża wiejskiego w  Dębo-
górzu. Oświetlenie zamontowali Panowie 
Karol Lipkowski i  Krzysztof Gloza. Jed-
nocześnie sołtys dziękuje wszystkim 
mieszkańcom czynnie zaangażowanym 
w  prace społeczne, w  celu upiększenia 
wsi Dębogórze w 2020 roku. 

DĘBOGÓRZE

Z ŻYCIA SOŁECTW

Gmina Kosakowo zakończyła realizację dotacji celowej na 
dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogra-
mowania przydatnego w  prowadzeniu zajęć realizowanych 
z  wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość. 
W  ramach przyznanej dotacji Gmina jako organ prowadzący 
otrzymała kwotę 91 500 zł. Bon w maksymalnej kwocie 500 zł 
otrzymało 163 nauczycieli, spełniających kryteria wynikające 
z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 
2020r. ( Dz.U. 2020 r. poz.2047) na łączna kwotę 79 796,75zł. 
Pozostałe niewykorzystane środki finansowe organ prowa-
dzący przeznaczył na zakup 4 laptopów firmy HP wraz z tor-
bami oraz myszkami. Laptopy zostały przekazane przez z-ca 
Wójta Gminy Kosakowo Marcina Kopitzkiego do nowo po-
wstałej Szkoły Podstawowej w  Kosakowie. Zakupiony sprzęt 
powiększy zasoby szkoły oraz ułatwi uczniom pracę w szkole 
oraz domu.

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

W ramach Mikołajek uczniowie klasy 2f w grupach rodzinnych 
uczestniczyli w  Rajdzie Mikołajkowym. Każda grupa otrzymała 
mapę z zaznaczonymi charakterystycznymi punktami. Następnie 
trzeba było odnaleźć punkt trasy, odesłać zdjęcie do „centrum 
dowodzenia” i w zamian otrzymywało się zadanie do wykonania. 
Prawidłowe wykonanie upoważniało do kontynuowania trasy. Tak 
się szczęśliwie złożyło, że uczniom udało się nawet spotkać Mi-
kołaja. Po 1,5 - 2,5 godzinnym marszu wszyscy cało i zdrowo wró-
cili do domów. Rajd zorganizował pan Marek Kułakowski.

Rajd Mikołajkowy  
klasy 2f
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Szkoła Podstawowa w Dębogórzu

W okresie przedświątecznym ożywa w nas chęć dzielenia 
się z  innymi. Chłód za oknem i zbliżająca się zima powoduje, 
że zaczynamy myśleć o bezdomnych zwierzętach, które w tym 
czasie licznie trafiają do schronisk. Uczniowie klasy III f posta-
nowili chociaż w niewielkim stopniu przyczynić się do złago-
dzenia trudów „pieskiego życia” i wsparli gdyńskie schronisko 
„Ciapkowo”. Pomimo utrudnionych kontaktów z powodu pan-
demii, udało się zebrać karmę dla zwierząt oraz rzeczy, które 
posłużą za legowiska. Nawet najmniejsza pomoc się liczy. Or-
ganizatorem pomocy była pani Aleksandra Kierońska.

Miło nam poinformować, iż uczennica z  naszej szkoły Iga 
Kołodziejska zajęła II miejsce. Brawo Iga.

Konkurs zorganizował Departament Programów Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich UMWP. Pomorzanie nadsyłali zdjęcia 
obszarów wiejskich, które zmieniły się dzięki dotacjom z Unii 
Europejskiej. Nadesłano 166 zdjęć. Gratulujemy!

Uczennice naszej szkoły zajęły I i II miejsce w: XXVIII KÒNKÙRS 
KASZËBSCZI GÔDCZI „BË NIE ZABËC MÒWË STARKÓW” MIONA 
JANA DRZEŻDŻONA

I miejsce  
w kategorii klas 7-8 zajęła  

Klaudia Kaczyńska z klasy 7a

II miejsce  
w kategorii klas 7-8 zajęła  

Julia Skóra z klasy 7a 

Gratulujemy! 

Uczniowie 1f zrobili sobie ogromną niespodziankę, przesy-
łając do siebie kartki świąteczne w tradycyjny sposób. To od 
kogo dostaną kartkę, było do końca trzymane w  tajemnicy, 
więc tym większe emocje wzbudzało otwieranie koperty. 

Takimi drobnymi gestami sprawili, że na twarzach pojawia-
ją się uśmiechy, a osoby obdarowane wiedzą, że o nich pamię-
tamy. Pomysłodawcą akcji była wychowawczyni pani Agniesz-
ka Hołubowska.

Akcja dla Ciapkowa

Wyniki Konkursu fotograficznego  
„Tu jest moje miejsce – Pomorskie!”

Konkurs Recytatorski  
Mowy Kaszubskiej

Nie o smsie, lecz o kartce 
Pamiętaj
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Nasz Szkolny Wolontariat nie próżnuje.
Dary świąteczne wraz z życzeniami otrzymały od nas nas 

dzieci z  Hospicjum „Burszty-
nowa Przystań”

Bardzo chciałybyśmy przy 
okazji podziękować, naszej 
uczennicy Marcelinie Ka-
szuba,, która zorganizowała 
zbiórkę najbardziej potrzeb-
nych rzecze wśród całej swo-
jej rodziny, angażując nie tyl-
ko rodziców i  dziadków, ale 
również dalszych krewnych. 
Jesteśmy dumni, że takich 
uczniów z  wielkim sercem 
mamy u nas w szkole. Posta-
wa godna naśladowania.

W tym roku, w związku z obecną sytuacją, zachowując pro-
cedury bezpieczeństwa, 
zebraliśmy dla zwierzaków 
ze schroniska karmę. W ten 
sposób chociaż troszecz-
kę pomożemy kochanym 
stworzeniom ze schroniska 
przetrwać zimę. W  akcje 
zaangażowana była nasza 
nowa pani pedagog Kata-
rzyna Kacprzak – bardzo 
dziękujemy uczniom oraz 
rodzicom za „prezenty” 
dla Schroniska Dąbrówka 
k/o Wejherowa.

Dary dla dzieci z Hospicjum 
„Bursztynowa Przystań”

Zbiórka karmy dla 
Schroniska Dąbrówka 

k/o Wejherowa

Mimo przeciwności związanych z pandemią i obostrzenia-
mi sanitarnymi Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” jako or-
ganizator z radością informuje, iż tegoroczna – XV edycja Fe-
stiwalu Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej w zmienionej 
znacznie formie ale odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 r. 

Ponieważ w świetle wytycznych sanitarnych Chóry i Zespo-
ły nie mogły się z gromadzić -organizator przyjął elektroniczną 
formę przeprowadzenia konkursu. Jury złożone z  zawodo-
wych muzyków w składzie : Tomasz Fopke (przewodniczący), 
Anna Rocławska-Musialczyk i Karol Kisiel w dniu 28 grudnia 
2020 r. oceniało zgłoszone zespoły na podstawie nadesłanych 
przez nie nagrań utworów zgłoszonych do konkursu oraz za-
łączonych do tych nagrań partytur wyłaniając tegorocznych 
zwycięzców.

W listopadzie i grudniu 2020 roku, Adam Pałasz sołtys wsi 
Pogórze, Mateusz Szmidt (Rada Sołecka) i  Michał Przysiecki 

I. Chór „Laudate Dominum” z Wejherowa
II. Ex eqo zespoły „Strzelenka” z Tuchomia i „Kosakowianie”
III. Zespół „Kaszubki” z Chwaszczyna

Jury przyznało także w wyróżnienia: 
Zespołowi „Strzelenka” z Tuchomia - za walory językowe
Dyrygentowi zespołu „Kaszubki” – Szymonowi Chylińskie-

mu - za nowatorski charakter aranżacji 
Zdobywca pierwszej nagrody zdobył także nagrodę spe-

cjalna Prezesa rady Chórów Kaszubskich.
Wykonywane w konkursie utwory będzie można wysłuchać 

w sieci- na stronie www.Morzanie.pl, i Facebooku.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy a Jurorom dziękujemy. 
Do zobaczeni i usłyszenia a za rok –oby w normalnych już 

warunkach- na XVI Festiwalu. 

Radny Rady Gminy Kosakowo, udali się z wizytą do Szkoły Pod-
stawowej w  Pogórzu oraz Szkoły Podstawowej w  Kosakowie, 
gdzie na ręce Pana Dyrektora Rafała Juszczyka i Pani Dyrek-
tor Moniki Pawlickiej, przekazali:
– zawieszki odblaskowe twarde dla każdego ucznia (klasy 0-3),
– samozaciskowe opaski odblaskowe dla każdego ucznia 

(klasy 4-8),
– Fantoma do nauki resuscytacji Little Anne,
– Defibrylator szkoleniowy AED,
– TRAUMAKIT Punkt Pierwszej Pomocy składający się 

z czterech modułów (apteczek):
Ochrona Osobista/RKO, Krwotoki, Zranienia, Plastry.
Apteczki stanowią kompletne rozwiązania podczas ko-

nieczności udzielania pierwszej pomocy. Skład apteczek zo-
stał tak przygotowany, aby maksymalnie zabezpieczyć ratow-
nika (osobę udzielającą pierwszej pomocy) oraz zwiększyć 
komfort pracy. Apteczki stanowią niezależny produkt gotowy 

Wirus nie przeszkodził Festiwalowi

Bezpieczna gmina – bezpieczny mieszkaniec
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Od 15 stycznia ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko CO-
VID-19 dla osób powyżej 80. roku życia. 22 stycznia rozpoczną 
się zapisy na szczepienia dla osób mających powyżej 70 lat. 
 Na szczepienie można zapisać się:
• telefonicznie 798-816-649 lub samodzielnie w  punkcie 

opieki zdrowotnej NZOZ Kosakowo,
• drogą elektroniczną,
• poprzez Internetowe Konto Pacjenta (niezbędne jest po-

siadanie Profilu Zaufanego),
• poprzez ogólnopolską infolinię (pod numerem 989).

Gmina Kosakowo zorganizuje również specjalny transport 
do punktu szczepień NZOZ Kosakowo dla osób niepełno-
sprawnych (z  aktualnym orzeczeniem o  niepełnosprawności 
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę 
z  ww. schorzeniami) i/lub mających ograniczone możliwości 
skorzystania z własnego dojazdu. Do tego celu zostaną prze-
znaczone pojazdy dostosowane do potrzeb seniorów i  osób 
z  niepełnosprawnościami. Pojazdy te o  umówionej godzinie 
będą przywoziły i odwoziły osoby, które zdecydują się przyjąć 
szczepionkę.
Ważne numery:

• W  sprawie zapisu na 
szczepienia- tel. 798-816-
649 (NZOZ Kosakowo)

• W  sprawie bezpłatnego 
transportu -tel. 797-098-
918 (Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Kosa-
kowie)

• W  koordynacji działań 
i  udostępnianiu trans-
portu – tel. 58 660 43 36, 
kom. 664 928 121 (Inspek-
tor ds. Zarządzania Kry-
zysowego).

  Szczepienia w  ośrodku 
NZOZ Kosakowo będą się 
odbywały:

poniedziałki 15.00-18.00
wtorki 12.00-14.00
środy 13.00-15.00

czwartki 14.00-15.30

do użytku lub mogą być częścią apteczki modułowej.
– Jak dobrze wiemy każda szkoła w gminie wyposażona jest 

w Defibrylator AED. Jednak bardzo ważne jest to, aby wiedzieć 
jak z niego korzystać. Dlatego jesteśmy przekonani, że zestaw 
szkoleniowy dobrze posłuży dzieciom, jak i pedagogom w nauce 
i doskonaleniu umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Może 
w ramach „godziny dla bezpieczeństwa” – komentuje wniosko-
dawca przedsięwzięcia Mateusz Szmidt.

– Bardzo się cieszymy, że obie szkoły do których uczęszczają 
dzieci z Pogórza będą mogły szkolić się i poszerzać swoją wie-
dzę. A to wszystko w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogórze 
– dodaje sołtys Adam Pałasz.

– To ważne, aby również takie zadania były realizowane z bu-
dżetu sołeckiego. Ta inwestycja przysłuży się całej społeczno-
ści, ponieważ każda przeszkolona osoba może uratować komuś 
życie – podkreśla Radny Gminy Kosakowo Michał Przysieki.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Seniorze ruszyły zapisy na szczepienia 
COVID-19 Gmina Kosakowo pomoże  

Ci w transporcie do ośrodka  
NZOZ Kosakowo
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W  związku ze zbliżającą się zimą i  związanymi z  nią 
zjawiskami w  postaci ostrych mrozów czy intensywnych 
opadów śniegu, zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia 
zdrowia i życia, szczególnie wśród osób bezdomnych, z nie-
pełnosprawnościami, czy starszych i samotnych.

Przypominamy, że wszystkie służby lokalne gminy Kosako-
wo – pracownicy socjalni i służby zdrowia, Straż Gminna i Poli-
cja, służą pomocą osobom, których życie z powodu warunków 
zimowych może być zagrożone.

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszej gminy 
z prośbą o wzmożenie opieki domowej nad bliskimi sobie ludź-

Mimo, że tradycja opieki społecznej w Polsce sięga po-
czątków XII wieku i wiąże się z działalnością zakonów i stowa-
rzyszeń religijnych, a pierwsze wzmianki o zorganizowanych 
formach pomocy dotyczą już XVII wieku, instytucja pomocy 
społecznej nigdy nie znajdowały się w centrum polskiej polity-
ki. Dopiero po pierwszej wojnie światowej w konstytucji znalazł 
się zapis, że „każdy obywatel ma prawo do opieki państwa nad 
jego pracą, a w razie braku pracy, choroby, nieszczęśliwego 
wypadku i niedołęstwa – do ubezpieczenia społecznego, które 
ustali osobna ustawa”. Uchwalenie przez Sejm Ustawy z dnia 
16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej dało w Polsce początek 
państwowego systemu opieki zdrowotnej. Dobrowolność zo-
stała zastąpiona obowiązkiem udzielania świadczeń z fundu-
szy publicznych. Ustawa ta przetrwała ponad pół wieku. 

Wracając do braku zainteresowania tematem pomocy spo-
łecznej, to mógł on w tym okresie wynikać z faktu, że od same-
go początku funkcjonowania pomocy społecznej pojawiały się 
głosy o szybkim zaniku tej instytucji, czy też o przejęciu jej roli 
przez dynamiczniej rozwijające się instytucje. 

W okresie międzywojennym, a potem w latach 1945-1990 
opieka społeczna przechodziła różne przekształcenia, a w la-
tach sześćdziesiątych została podporządkowana strukturom 
służby zdrowia. Rok 1970 wprowadził zarys obecnych struktur. 
Utworzono zespoły opieki zdrowotnej z wyodrębnionymi dzia-
łami pomocy społecznej. Działalność ich polegała na udziela-
niu świadczeń materialnych, organizacji pomocy środowisko-
wej i koordynacji działań.

Przeniesienie, po czterech dekadach, obszaru opieki spo-
łecznej z resortu zdrowia do resor-
tu pracy, nastąpiło 6 kwietnia 1990 r. 
mocą ustawy o przekazaniu ministro-
wi pracy i polityki socjalnej działań z 
zakresu pomocy społecznej. Wiosną 
1990 r. miejskie i gminne rady narodo-
we zaczęły powoływać jednostki orga-
nizacyjne w postaci ośrodków pomocy 
społecznej, które przejmowały wszyst-
kie zadania z zakresu pomocy społecz-
nej. Wyłączono „opiekę społeczną” z 

mi o ograniczonej samodzielności życiowej, zwrócenie uwagi 
na najbliższych sąsiadów oraz zwiększenie stopnia wrażliwo-
ści społecznej na sytuację rodzin lub osób, które mogą być do-
tknięte tragicznymi skutkami zimy.

Szczególna w  tej sytuacji uwaga i  troska może zapobiec 
nieszczęściom, przemarznięciom, bądź śmierci. 

Bliższych informacji udziela: 
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiołkowa 2 B, 81-198 
Kosakowo, tel. (58) 620-82-02; 
• Straż Gminna, tel. (58) 732-50-11, 0-606-731-985; 
• Ośrodek Zdrowia Kosakowo, tel. (58) 679-13-23.

zakresu działań Ministerstwa Zdrowia i pod nazwą „pomoc 
społeczna” włączono do kompetencji Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej. 

Ostatnim elementem zmiany było przyjęcie pierwszej od 
czasów II Rzeczpospolitej ustawy o pomocy społecznej 29 
listopada 1990 r. Ustawa ta odpowiadała ówczesnym potrze-
bom i określiła miejsce pomocy społecznej w systemie zabez-
pieczenia społecznego. Kładła nacisk na rozwój form pomocy 
niematerialnej, wprowadziła pracę socjalną oraz różne formy 
poradnictwa. System pomocy społecznej objął pomoc środo-
wiskową oraz instytucjonalną. Ustawa określiła zadania orga-
nów administracji rządowej i samorządowej. 

W dzisiejszych czasach pomoc społeczna nie tylko wspiera 
osoby i całe rodziny, ale też umożliwia przezwyciężanie trud-
nych sytuacji życiowych*, których nie są one w stanie poko-
nać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 
Głównym celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbęd-
nych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im by-
towania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
Powołane w tym celu Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzą 
szereg zadań, które w przyszłości pozwolą takim jednostkom się 
usamodzielnić oraz umożliwią im integrację ze środowiskiem. 
Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej starają się również 
wprowadzać działania zapobiegające powstawaniu sytuacji 
powodujących konieczność korzystania z pomocy społecznej.  
W wielu przypadkach taka pomoc udzielana jest na zasadach 
współdziałania, aby mobilizować osoby potrzebujące do ak-
tywnego i samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych 
sytuacji życiowych.

Pomimo ponad 100-letniej tradycji, 
wielu przemian i wzrastającej złożo-
ności struktur, które mają dotrzy-
mywać kroku rosnącym potrzebom 
mieszkańców, rozwój pomocy spo-
łecznej w Polsce jest daleki od sta-
nu, który można by określić mianem 
końcowego. Zmiany cywilizacyjne, 
gospodarcze i społeczne powodują, 
że Ośrodki Pomocy Społecznej nie za-
wsze są w stanie sprostać wszystkim 
potrzebom mieszkańców. 

Nie bądźmy obojętni na bezdomność i samotność

Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta  
na Potrzeby Społeczne” – Pomoc Społeczna
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SPORT

„Yacht Club Rewa 
serdecznie zaprasza na 
bezpłatne zajęcia ogól-
norozwojowe, które 
odbywają się w  każdą 
środę i  piątek w  godzi-
nach 16:30-18:00 na sali 
gimnastycznej w  szkole 
podstawowej w  Pogó-
rzu. Zajęcia dedykowane 
są dla dzieci i młodzieży 
w  wieku 7-18 lat. Wszel-
kie informacje oraz zgło-
szenia proszę kierować 
do trenera Jędrzeja 
Charłampowicza, nr tel.  
504-620-100.”

W grudniu, w hali sportowej w Kosakowie rozegrany został 
wewnętrzny turniej piłki nożnej dla seniorów. Do gry przystąpi-
ły 4 drużyny (w tym 1 trenerów). Rozegrano 12 meczów, w któ-
rych padło łącznie 46 bramek. Królem strzelców, z dorobkiem 

8 goli, został Jacek Pieprzyk; nagroda dla najlepszego bram-
karza trafiła do Józefa Stromskiego. Gratulacje należą się 
również Marcinowi Nikelskiemu – kierownikowi zespołu – za 
debiut w bramce zespołu trenerów.

Turniej wewnętrzny Sztormu Kosakowo

Mimo nie zawsze sprzyjających warunków i możliwości 
Pomoc Społeczna w Gminie Kosakowo ciągle się rozwija i do-
skonali standardy prowadzonych przez siebie usług, realizu-
jąc działania, których głównym celem jest pomoc i wsparcie 
mieszkańców Gminy Kosakowo.

*Trudne sytuacje życiowe to w tym przypadku okoliczności 
wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej m.in. ubó-
stwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnospraw-
ność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, 
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrad-

ność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, brak umiejętności w przystosowa-
niu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo
-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, któ-
rzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia 
po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, 
zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub 
ekologiczne z uwzględnieniem dochodu niższego od kryte-
rium dochodowego. 
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Młodsze roczniki Sztormu Kosakowo aktywnie spędza-
ją czas na grach i  zajęciach sportowych. Zima nie odstrasza 
Sztormowców – opady śniegu utrudniają trening na boisku 

ale kreatywność trenerów i zawodników pozwala na aktywne 
spędzanie czasu – rocznik 2008 przykładowo aktywnie spędzał 
czas na gdyńskim Bulwarze.

Ferie ze Sztormem Kosakowo

Nabór do wszystkich grup wiekowych Sztormu Kosakowo
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Ś.P. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w ostatnich dniach  

odeszli od nas

Zofia Buchna z Mostów, lat 69

Jerzy Ciesielczyk z Suchego Dworu, lat 91

Tadeusz Fifielski z Mechelinek, lat 82

Augustyn Formella z Dębogórza, lat 87

Marek Gola z Pogórza, lat 69

Franciszek Marek z Kosakowa, lat 86

Jadwiga Matyaszek z Pogórza, lat 82

Zofia Płonczak z Suchego Dworu, lat 79

Jerzy Zahor z Mostów, lat 80

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
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Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
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Druk i opracowanie graficzne: DRUKARNIA Waldemar Grzebyta, ul. Kossaka 108, Piła, tel. 67 215 85 89, www.drukgrzebyta.com.pl

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 im. kontradmirała Xawerego Czernic-
kiego w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk tel. 58 665 76 30

- Szkoła Podstawowa w Kosakowie – dyrektor Monika 
 Pawlicka tel. 58 679 23 90
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu – dyrektor Hali-

na Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor Anna 

Szymborska, tel. 58 679 13 21;
- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – 

dyrektor Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo 

– prezes Danuta Tocke, tel. 691 747 775;
- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes Hildegarda 

Skurczyńska, tel. 501 753 251;
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” – prezes Piotr Fos, 

tel. 501 326 119;

- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” Andrzej Za-
wadzki, tel. 888 095 035 

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

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

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

Telefony alarmowe:
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej,  

tel. 696 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy 

Kosakowo, tel. 58 660 43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie, sekretariat: tel. 47 742 53 91
– Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku tel. 47 742 52 22
- 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

 

 

ZAPISY - INFORMACJE:   
 

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH 
MIŁOŚNIKÓW KRÓLEWSKIEJ GRY. 

 

✓ zasady gry 
✓ taktyka, strategia 
✓ zadania szachowe 
✓ miniturnieje 
✓ szachy szybkie i błyskawiczne 
✓ rozgrywki stacjonarne i on-line 

 
ON-LINE ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego (wytyczne GIS) 
 

ŚWIETLICA SOŁECKA w Suchym Dworze, ul. J.Ch.Paska 6 (stacjonarnie po zniesieniu ograniczeń) 
 
 
 

Prowadzący – Marzena Gajlewicz 
e-mail:   szachy.mgajlewicz@gmail.com 
telefon:  606 940 872 
 

W KOSAKOWIE 
SZACHY 
WTORKI 18.00-19.30 
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1) KUPUJESZ ? stary sprzęt oddaj w punktach sprzedaży detalicznej (1 za 1) lub bez konieczności zakupu jeżeli 
żaden jego wymiar nie przekracza 25cm 

2) KUPUJESZ Z DOSTAWĄ? stary sprzęt tego samego rodzaju oddaj w miejscu dostawy nowego sprzętu (1 za 1) 
po zgłoszeniu w momencie zakupu (także w formularzu zakupu sprzętu online) 

3) NAPRAWIASZ? stary sprzęt oddaj w punkcie serwisowym jeżeli naprawa okaże się niemożliwa 
Jeżeli z różnych względów nie uda Ci się skorzystać z możliwości opisanych w pkt. 1, 2, 3 :  
• ODDAJ zużyty sprzęt w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych PZON na terenie PUK PEKO 

ul. Chrzanowskiego 44 czynnego w poniedziałki i środy 15:00-18:00, soboty 8:00-12:00) 
 lub podczas zbiórek objazdowych (OZON) 

• ZGŁOŚ do indywidualnego odbioru pod. nr. 686246611; 609045410 (kompletny sprzęt o wadze 20-60 kg 
/sztuka sprzętu) 

PAMIĘTAJ! Hierarchia postępowania ze zużytym sprzętem RTV i AGD 
(pochodzącym z gospodarstw domowych): 

 


