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RADA GMINY KOSAKOWO

1. Uchwała Nr XLVIII/320/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia sieci publicznych 
szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy 
Kosakowo oraz granic obwodów szkół podstawowych;
2. Uchwała Nr XLVIII/321/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kosakowo na lata 2021-
2025;
3. Uchwała Nr XLVIII/322/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
4. Uchwała Nr XLVIII/323/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 stycznia 2021 roku w  sprawie: zasad, trybu przyznawa-
nia i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla 
zawodników z  terenu Gminy Kosakowo za osiągnięte wyniki 
sportowe;
5. Uchwała Nr XLVIII/324/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 stycznia 2021 roku w sprawie: nadania rondu znajdujące-
mu się w  Kosakowie u  zbiegu ulic Żeromskiego i  Hieronima 
Derdowskiego imienia Obrońców Kępy Oksywskiej;
6. Uchwała Nr XLVIII/325/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gmi-
ny Kosakowo Nr LVI/116/2001 z dnia 5 października 2001 roku 
w sprawie: nadania nazw nowym ulicom powstałym w Gminie 
Kosakowo oraz zmiany nazwy części ulicy Gdyńskiej, zmie-
nionej uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LI/138/2018 z dnia 8 
lutego 2018 roku;
7. Uchwała Nr XLVIII/326/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gmi-
ny Kosakowo Nr XXXV/74/05 z  dnia 23 sierpnia 2005 roku 
w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w obrębie geo-
dezyjnym MOSTY na terenie Gminy Kosakowo;
8. Uchwała Nr XLVIII/327/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 stycznia 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieod-
płatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kosakowo 
w drodze darowizny nieruchomości - działki nr 207 obręb Po-
górze gmina Kosakowo;
9. Uchwała Nr XLVIII/328/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 stycznia 2021 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położnego 

w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejo-
nie ulic: Jana Chryzostoma Paska i Przepiórczej;
10. Uchwała Nr XLVIII/329/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie: uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części dzia-
łek nr 147/71 i 146/9 obręb Rewa gmina Kosakowo;
11. Uchwała Nr XLVIII/330/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia zasad udzielania 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na „za-
dania służące ochronie środowiska polegające na utylizacji 
odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć 
dachowych i  elewacji zawierających azbest w  budynkach 
mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich”;
12. Uchwała Nr XLVIII/331/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2021 roku;
13. Uchwała Nr XLVIII/332/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu gmi-
ny Kosakowo na rok 2021;
14. Uchwała Nr XLVIII/333/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 26 stycznia 2021 roku w  sprawie: zmiany uchwały 
w  sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy 
Kosakowo na lata 2021-2029;
15. Uchwała Nr XLVIII/334/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
16. Uchwałę Nr XLVIII/335/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi 
na działalność Sołtys Wsi Suchy Dwór;
17. Uchwała Nr XLVIII/336/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
18. Uchwałę Nr XLVIII/337/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi 
na działalność Sołtys Wsi Suchy Dwór;
19. Uchwała Nr XLVIII/338/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
20. Uchwała Nr XLVIII/339/2021 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Kosakowo.

Uchwały podjęte podczas XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 26 stycznia 2020 r.

Nigdy nie należy wrzucać do pojemnika gorącego po-
piołu – Popiół, który dopiero co opuścił piec, nie tylko znisz-
czy Państwa pojemnik, ale również może spowodować pożar 
śmieciarki, co może być zagrożeniem dla zdrowia i życia pra-
cowników obsługujących śmieciarkę. Trzeba więc unikać tego 
typu sytuacji. Dobrym sposobem wydaje się  pozostawienie 
resztek po procesie spalania w bezpiecznym miejscu do na-
turalnego wystygnięcia.

Nie należy zalewać pojemnika z  po-
piołem wodą –  Zalanie wodą pojemnika, 
zawierającego ciepły popiół przy tempe-
raturach powietrza poniżej 0oC spowodu-
je że mokry popiół przymarznie do pojem-
nika, co z kolei uniemożliwi jego całkowite 
opróżnienie, a  dodatkowo może spowo-
dować uszkodzenie pojemnika.

W trwającym sezonie grzewczym przypominamy 
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa
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Stosownie do przyjętej uchwały Rady Gminy Kosakowo NR 
XLVII/319.2021 Kosakowo z dnia 18 stycznia 2021 r. określają-
cej zasady przyznawania dotacji celowych na rzecz poprawy 
jakości powietrza na terenie gminy Kosakowo, informujemy, 
że z  dniem 22.02.2021 r. rusza nabór wniosków o  udzielenie 
dofinansowania.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o  przyznanie 
dotacji celowej mogą być osoby fizyczne nieprowadzące dzia-
łalności gospodarczej, zameldowane na terenie Gminy Kosa-
kowo i posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej 
na terenie Gminy Kosakowo na której ma być realizowana wy-
miana istniejącego źródła ciepła, zasilanego paliwem stałym.

Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż i  uruchomienie 
nowego źródła ciepła. 

Wysokość dotacji to 50% udokumentowanych fakturami 
wydatków, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł. 

Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotych-
czasowego źródła ciepła oraz złożenie wniosku przed rozpo-
częciem inwestycji.

Dotacji nie podlegają koszty inwestycji polegającej na wy-
mianie węglowych źródeł ogrzewania poniesione przed dniem 
podpisania umowy z Gminą Kosakowo na dofinansowanie pla-

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Gmina Ko-
sakowo podjęła szeroko zakrojone działania, których celem 
jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 

Od dnia 15 lutego 2021r. w naszej gminie działa system mo-
nitoringu jakości powietrza, który pozwala na bieżąco śledzić 
poziom zanieczyszczeń. 

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji Syngeos – Na-
sze Powietrze na telefony komórkowe z  systemem Android 
oraz IOS (Apple). Aplikacja poinformuje o bieżącym stanie po-
wietrza w Państwa okolicy. Bazuje ona na własnej infrastruk-
turze czujników oraz na danych pobieranych z  Głównego In-
spektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzięki czemu dane są 
bardzo szczegółowe i aktualne. Oprócz stężenia pyłów zawie-
szonych PM 1, PM 2,5 oraz PM10 – w aplikacji można sprawdzić 
aktualną temperaturę, wilgotność powietrza oraz ciśnienie 
atmosferyczne. Aplikacja łączy się automatycznie z  najbliż-

nowanej inwestycji.
Kompletne wnioski wraz z  załącznikami można składać 

osobiście w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosa-
kowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo w godzinach pra-
cy Urzędu, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy 
e-puap.

Wnioski o  udzielenie dotacji rozpatrywane będą według 
kolejności złożenia kompletnego wniosku, w ramach środków 
finansowych przewidzianych w budżecie gminy na dany rok. 

W roku 2021 na przedmiotowy cel w budżecie Gminy Kosa-
kowo zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem do-
tacji.

Szczegóły dotyczące warunków przyznawania dotacji 
i sposobów jej rozliczania określać będzie umowa o udzielenie 
dotacji, której wzór został udostępniony wraz z formularzami 
wniosków i zasadami przyznawania dotacji.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami 
przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ko-
sakowo na dofinansowanie kosztów związanych z  ochroną 
powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na 
terenie Gminy Kosakowo.

szym czujnikiem na podstawie uruchomionej w telefonie loka-
lizacji, pozwalając również na wyszukanie i dodanie dowolnej 
miejscowości w Polsce, która podłączona jest do sieci Synge-
os lub GIOŚ. 

Zachęcamy do korzystania z informacji przesyłanych przez 
system. 

Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń, ma służyć miesz-
kańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz bu-
dynków osób, szczególnie narażonych na działanie smogu 
(dzieci, osoby starsze, kobiety w  ciąży, osoby z  chorobami 
układu oddechowego).

Gmina Kosakowo, która sfinansowała montaż czujników, 
pragnie by miały one również działanie prewencyjne, uświa-
damiające mieszkańcom, jak duży wpływ na jakość powietrza, 
ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. oraz ogrzewanie 
domów słabej jakości paliwem.
Wygląd aplikacji dostępny jest na stronie www.kosakowo.pl

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie  
wymiany pieców węglowych

Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze
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Tłusty czwartek to  święto z  długoletnią tradycją, obcho-
dzone od pokoleń, to jeden z najchętniej kultywowanych zwy-
czajów związanych z karnawałem. 

To  doskonała okazja by  w  tym dniu skosztować tradycyj-
nych przysmaków, jakimi są serwowane w  zależności od  re-
gionu pączki, faworki, pampuchy i  inne słodkości na ostatki. 
Choć pyszności te dostępne są przez cały rok, tego dnia sma-
kują wyjątkowo. Jak głosi tradycja, w tłusty czwartek nie po-
winniśmy liczyć kalorii, wręcz przeciwnie, w  tym dniu każda 
ilość pączków jest dozwolona.

Kosakowskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na ro-
dzinny konkurs z okazji Dnia Ochrony Bałtyku. Dzień ten został 
zainicjowany w 1996 r. przez Komisję Helsińską (HELCOM),któ-
rej celem działania jest monitorowanie oraz ochrona Bałtyku. 
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Fundato-

Z  tej  okazji na  korzystających z  komunikacji miejskiej 
mieszkańców gminy Kosakowo czekała w  czwartkowy pora-
nek słodka niespodzianka. Na pokładzie autobusu można było 
spotkać wójta gminy Kosakowo Marcina Majek i  towarzyszą-
cego mu zastępcę Marcina Kopitzkiego, którzy częstowali po-
dróżujących znanym tłustoczwartkowym przysmakiem.

W  tym dniu nie  zabrakło również nieoczekiwanej wizyty 
ze słodką niespodzianką w szkołach podstawowych w naszej 
gminie.

rem głównej nagrody jest Stena Line Scandinavia AB, która 
dla zwycięzcy ufundowała Rejs dla dwóch osób dorosłych 
wraz z dwójką dzieci promem Stena Vision lub Stena Spirit. 
Nagroda obejmuje 24- godzinny rejs rozrywkowy bez zejścia 
na ląd, kabinę 4- os. Comfort plus, rozrywkę na promie oraz 

ubezpieczenie NW i  KL. Zaproszenie- nagroda 
ważna do 4/12/2021.

Zasady konkursu są bardzo proste. Zbuduj-
cie makietę statku z  wykorzystaniem materia-
łów recyclingowych tj. papier, karton, tektura, 
butelka po napoju PET itp. Makieta powinna być 
o wymiarach 20- 50 cm. Szczegóły konkursu (re-
gulamin i załącznik- karta uczestnika) znajdziecie 
na stronie Kosakowskiego Centrum Kultury. Na 
Wasze prace czekamy do 22 marca. Wyniki kon-
kursu zostaną podane 31 marca. O  więcej infor-
macji o konkursie i nagrodach odsyłamy na adres 
mail: kontakt@kulturakosakowo.pl lub pod nr tel. 
515 752 680. 

Słodka niespodzianka w Tłusty Czwartek  
dla mieszkańców Gminy Kosakowo

Rodzinny konkurs pt.” Dbajmy o morze”  
z okazji Dnia Ochrony Bałtyku 22 Marca 2021

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 3/2021 5

31 stycznia br. odbył się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Kosakowskie Centrum Kultury z  tej okazji 
zainicjowało wirtualną E- skarbonkę oraz zaprosiło do współ-
pracy organizacje oraz stowarzyszenia, które podarowały 
vouchery na licytację. Dzięki Waszej hojności i dobroci serca 
udało nam się uzbierać 2 560.50 zł. Szczególne podziękowania 
kierujemy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie, Sto-
warzyszenia Port Mechelinki, Stowarzyszenia Nasze Meche-
linki, Yacht Club Rewa oraz Aloha Kiteboarding. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli i  zasilili skarbonkę 
oraz brali udział w  licytacjach na rzecz WOŚP. Wylicytowane 
nagrody to: Rodzinny rejs łodzią turystyczną na Ryf Mew od 
Stowarzyszenia Port Mechelinki, voucher na wypożyczenie 
SUPa od Aloha Kitesurfing, patent żeglarza jachtowego od 
Yacht Clubu Rewa, rodzinny rejs motorówką do torpedowni 
od Stowarzyszenia Nasze Mechelinki oraz przejazd nowym 
wozem strażackim ufundowany przez Ochotniczą Straż Po-
żarną w Kosakowie. 

29 Finał WOŚP z Kosakowskim Centrum Kultury

14 lutego br. w Kosakowskim Centrum Kultury miał miejsce 
walentynkowy wieczór z projekcją filmu „Chocolat” w rolach 
głównych Juliette Binoche, Johnny Deep oraz Judi Dench. 
Tego wyjątkowego wieczoru pełnego miłości i  przyjaźni na 
obecnych czekały czekoladki, balony, fotobudka oraz losowa-
nie nagród. W serduszkowej loterii można było wygrać roman-

tyczną kolację dla dwojga, przepiękny bukiet czerwonych 
róż oraz czekoladowe słodkości. Wieczór umilał przy forte-
pianie Tomasz Hrycz grając najsławniejsze miłosne utwory. 
Ten wyjątkowy niedzielny wieczór był szczególny, bowiem było 
to pierwsze wydarzenie w roku 2021 z udziałem publiczności. 
Spotkanie odbyło się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Walentynkowy wieczór  
w Kosakowskim Centrum Kultury
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W czasie ferii, które przypadły wyjątkowo w innym okresie 
niż planowane dla naszego rejonu, w  Kosakowskim Centrum 
Kultury odbyły się zajęcia dla dzieci z naszej Gminy. W dniach 
4-8.01 młodzi uczestnicy zajęć spotkali się wirtualnie, aby 
wspólnie rozwiązywać zagadki, bawić się a wszystko to z dużą 
dawką kreatywności. Dzieci przeniosły się w  świat naukow-
ców, projektantów, detektywów, astronautów itp. Dodatkową 
atrakcją dla wszystkich uczestników były „teczki szalonego 
naukowca” pełne materiałów plastycznych, aby móc w  ten 
sposób wspólnie bawić się i pracować nad projektami. Nasze 
on- line spotkania relacjonowaliśmy na FB. 

Ferie on- line z Kosakowskim Centrum Kultury  
pt. „Lab of ideas – Laboratorium pomysłów”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Przemoc to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne 
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra oso-
biste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby 
na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność, w  tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicz-
nym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą”.

„Przemoc wcale nie zaczyna się od bicia, siniaków, rozcię-
tych warg, wykręconych rąk. Przemoc jest jak kropla drążąca 
skałę, prawie niezauważalna, często wnikająca w nasze życie 
podstępnie. Bo gdzie znajduje się granica między opieką a izo-
lacją, między troską a  kontrolą, bliskością a  zniewoleniem? 
(...) Przemoc zaczyna się czasami od małych gestów, czynów 
- narzucania woli, braku zgody na kompromis, manipulacji, 
wywierania wpływu, poniżania, ośmieszania, izolowania, de-
precjonowania, wykorzystywania, wymuszania.” (Michalska, 
Jaszczak-Kuźmińska, 2014)

Wiele osób doznaje przemocy w  swoim domu. Nie mó-
wią o tym, bo się boją i wstydzą. Często też czują się winne 
za zaistniałą sytuację. Trzeba jednak pamiętać, że: Nic nie 
usprawiedliwia przemocy. Przemoc w  rodzinie jest prze-
stępstwem! Nawet po wielu latach możesz szukać pomocy. 
Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć nie!

Przemoc nie skończy się sama z  siebie. Pierwszym kro-
kiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Nie masz 
powodu, by się wstydzić.
Pamiętaj, że:
•	 Masz	prawo	żyć	w domu	wolnym	od	przemocy.
•	 Masz	prawo	czuć	się	bezpiecznie	w swoim	domu.
•	 Masz	prawo	do	szacunku	i godnego	traktowania.
•	 Masz	prawo	do	swobodnego	wyrażania	swojego	zdania.
•	 Masz	prawo	współuczestniczyć	w podejmowaniu	decyzji	od-

nośnie spraw związanych z waszą rodziną, domem, dziećmi, 
wydatkami. Twoje potrzeby, sprawy są jednakowo ważne.

•	 Masz	prawo	szukać	profesjonalnej	pomocy	w sytuacji,	gdy	
jesteś niezadowolona lub zaniepokojona tym co się dzieje 
w domu.

•	 Masz	prawo	do	swobodnego	kontaktowania	się	z bliskimi,	
rodziną, przyjaciółmi.

•	 Masz	prawo	popełniać	błędy.
MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY,  
GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

(cały artkuł na https://www.facebook.com/GOPSKOSAKOWO 
z dnia 12.02.21)

Przemoc w rodzinie
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Z danych z 2018 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wynika, że w Polsce alkoholu nad-
używa blisko 12% dorosłych Polaków (ponad 2,5 mln). W  ro-
dzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 
1,5-2 mln dzieci. Z kolei 700-900 tys. osób w naszym kraju jest 
uzależnionych od alkoholu.

Alkohol osłabia serce, obniża odporność, prowadzi do za-
ników pamięci i bezwiednego drżenia mięśni. Nadmierne spo-
żywanie alkoholu prowadzi do nieodwracalnych zmian w orga-
nizmie, jak np. marskość wątroby, choroba wrzodowa żołądka 
i dwunastnicy.

Elvin Morton Jellinek wykazał, że istnieje schemat po-
wstawania i narastania uzależnienia, który podzielił na cztery 
etapy:
1. Picie towarzyskie. Podczas tego etapu wzrasta tolerancja 

na alkohol.
2. Tzw. faza ostrzegawcza: niespotykane dotąd zachowania, 

poczucie winy, rozwój tolerancji alkoholowej oraz pojawie-
nie się luk pamięciowych. 

3. Faza utraty kontroli nad piciem. W tej fazie alkoholicy po-
dejmują liczne próby okresowej abstynencji, nieudane 
próby kontroli nad piciem stanowią początek wchodzenia 
w  alkoholizm. Na tym etapie następuje zwykle zerwanie 
więzi towarzyskich i rodzinnych. Codzienne picie staje się 
oczywistością i nawykiem. 

4. Picie przewlekłe, które zaczyna się wraz z  wystąpieniem 
wielodniowych ciągów. Na tym etapie tolerancja alkoholu 
gwałtownie spada. Alkoholik upija się natychmiast. 
28 października 1982 weszła w życie ustawa o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2277), która zezwala sądowi zobowiązać chorego do le-
czenia.

Alkoholizm powoduje problemy rodzinne oraz trudności 
w środowisku zawodowym. Jest zjawiskiem o wieloczynniko-
wych uwarunkowaniach, co sprawia, że zarówno profilaktyka, 
jak i jego leczenie stanowią prawdziwe wyzwanie dla cywiliza-
cji, a sam alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substan-
cją psychoaktywną. Alkohol jest też zakorzeniony w kulturze 
i obyczajowości wielu krajów, co sprawia, że istnieje niestety 
przyzwolenie społeczne na jego nadużywanie.
(cały artkuł na https://www.facebook.com/GOPSKOSAKOWO 
z dnia 22.01.2021 r.)

Alkoholizm cz. 1 - czym jest i jak do niego dochodzi?

Już od najbliższego poniedziałku Punkt Konsultacyj-
ny-Punkt Pomocy Rodzinie wznawia poradnictwo prawne 
dla osób potrzebujących (m.in. rodzin w  problemie alko-
holowym, uzależnienia i przemocy).

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną 
w Polsce oraz mając na uwadze komfort osób korzystają-
cych z poradnictwa konsultacje będą się odbywały w po-
niedziałki w  godzinach 13:00-15:00 po wcześniejszym, 
telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz formy kontaktu.

W  zależności od zgłoszonej sytuacji i  potrzeby, czy 
możliwości odbycia konsultacji przez osoby potrzebujące, 
istnieje możliwość wyznaczenia terminu poza stałymi go-
dzinami.

Kontakt ws. konsultacji: tel. 606 731 674 - Główny spe-
cjalista ds. profilaktyki uzależnień. 

Konsultacje prawne w Punkcie 
Pomocy Rodzinie w Kosakowie
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Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Uczniowie klas czwartych i piątych wzięli udział w warsz-
tatach z  komunikacji organizowanych przez Metropolitalny 
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. 

Miały one na celu kształtowanie uczniów na świadomych 
użytkowników komunikacji miejskiej, przekonanie najmłod-

szych, że podróżowanie pociągiem, czy autobusem może być 
nie tylko tańsze i bardziej ekologiczne, ale również komforto-
we i  przyjemne. Poruszono również kwestie bezpieczeństwa 
i kultury zachowania, a wszystko odbyło się w formie interak-
tywnej zabawy.

Warsztaty z komunikacji

Szanowni Sołtysi Gminy Kosakowo

Dzień Sołtysa to doskonała okazja by złożyć wszystkim sołtysom naszej gminy  

najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania za codzienny trud i pracę  

na rzecz gminy i lokalnej społeczności. 

 Niesłabnące zaangażowanie, profesjonalizm i sumienność w realizowaniu powierzonych  

obowiązków na potrzeby naszej małej ojczyzny zasługują na najwyższą ocenę.

 W tym szczególnym dniu pragnę życzyć w imieniu swoim, jak i mieszkańców,  

realizacji planów i zamierzeń w tej jakże niezwykłej i potrzebnej misji,  

wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z pełnienia zaszczytnej funkcji gospodarza wsi.

Wójt Gminy Kosakowo

Marcin Majek
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Wielu z nas patrząc aktualnie przez okno chętnie przenio-
słoby się do ciepłych krajów, choć na moment. 1F miała jednak 
inny pomysł. Uczniowie spakowali najpotrzebniejsze rzeczy 
i....wylądowali na Antarktydzie, a  co najlepsze- spędzili tam 
całe dwa tygodnie!

Wszystko za sprawą pierwszej, czytanej samodzielnie 
przez uczniów lektury- „Zaczarowanej Zagrody”. Przez cały 
pobyt w krainie wiecznych mrozów, podejmowali różne aktyw-
ności: zamknęli lekturę w  lapbooku, a  zaczarowaną zagrodę 
dla pingwinów - w  pudełku. Zdobyli ogrom wiedzy oglądając 
filmy przyrodnicze i  wymieniając się informacjami między 
sobą. Podgrzali też atmosferę tworząc własne gry planszo-
we na podstawie lektury i zdobytych informacji. To był wspa-
niały czas, dlatego postanowili wrócić na Antarktydę już 
15.02...a relację z tego wydarzenia na pewno wszystkim poka-
żą wraz z wychowawczynią Agnieszką Hołubowską.

Co to są minerały? Jak 
powstają skały? Jakie mają 
właściwości? Czy każda ska-
ła jest twarda? Na te i  inne 
pytania uczniowie klasy 2b 
uzyskali odpowiedzi w  czasie 
zajęć o  minerałach. W  czasie 
lekcji geologii, wysłuchali mini 
wykładu, oglądali zbiór mine-
rałów, przeprowadzili ekspe-
ryment (filtracji wody), lepili 
z gliny. Zajęcia przeprowadziła 
pani Joanna Nowosielska.

W  pierwszym semestrze Zerówkowicze z  Pogórza mieli 
niebywałą okazję skorzystania z zajęć rozwojowo-ruchowych 
z elementami Judo dzięki Sołtysowi wsi Pogórze i Funduszowi 
Sołeckiemu przy wsparciu Referatu ds. sportu, turystyki i re-
kreacji Urzędu Gminy Kosakowo. Dzięki tej inicjatywie pogór-
skie 6-latki wykorzystały czas, kiedy sala gimnastyczna szkoły 
stała praktycznie pusta. Dla dzieci był to wspaniały czas, który 
zachęcił je do dalszego rozwoju sprawności fizycznej. Dyrek-
tor szkoły jeszcze raz dziękuje Sołtysowi wraz z Radą Sołecką 
oraz pani Annie Padée.

Dwa tygodnie na biegunie południowym

Mali geolodzy Zajęcia  
rozwojowo-ruchowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

W  roku szkolnym 2020/2021 w  Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Mostach działa koło „Fabryka Szycia” pod opieką 
p. K. Warzewskiej i D. Miszewskiej. 

Koło cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci 
chętnie uczą się szycia i własnoręcznie wykonują wiele przed-
miotów użytkowych oraz ozdób. Bardzo cieszy fakt, że w do-
bie komputerów, telefonów, gier i wirtualnego świata powrót 
do tradycyjnych form pracy daje tyle radości, a  jednocześnie 
uczy i   rozwija nowe umiejętości, wyobraźnię i  kreatywność, 
logiczne myślenie, a przed wszystkim daje poczucie sprawno-
ści. Realizacja własnych projektów daje dzieciom niesamowi-
tą satysfakcję i buduje poczucie własnej wartości. Uczestnicy 
zabierają ze sobą do domu wszystko, co zostanie przez nich 
wytworzone w  ramach zajęć. Ze względu na duże zaintere-
sowanie zajęciami, chętnie przyjmiemy wszelkie materiały, 
z których będziemy tworzyć nowe rzeczy.

Jeśli ktoś chciałby przekazać materiały, czy też nici to za-
praszamy do kontaktu: wesole-akwarium@wp.pl

Fabryka szycia
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trzecią siłę w Polsce w ilości osobo-startów. Do zawodów do-
puszczeni zostali tylko zawodnicy posiadający aktualne 

licencje Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Największą niespodziankę sprawiła NATALIA 

KUŁAKOWSKA, która w  biegu na 200 metrów 
prowadząc od startu do mety uzyskała najlep-
szy czas z  pośród rywalizujących sprinterek 
(55) i  zdobyła tytuł Mistrzyni Memoriału Ireny 
Szewińskiej 2021. Świetny czas 30.78 s zapew-

nił Natalii pierwsze miejsce na listach rankingo-
wych w Polsce w kat U-12.
Natalia otwiera również krajową listę w biegu na 

300 m. Za przykładem młodszej koleżanki klubowej poszli 
(pobiegli) WOJTEK LUNIAK, który został Mistrzem Okręgu Po-
morskiego na dystansie 300 m(40.78 s.) i ZOSIA KLEIN trzecia 
na dystansie 1000 m. (3;24.32). Ponadto w Memoriale bardzo 

W ramach konkursu bibliotecznego na zimową rymowan-
kę powstało dużo ciekawych wierszyków, których autorzy nie 
tylko opisują zimowy krajobraz i zabawy na śniegu, ale ukazują 

zimę w powiązaniu do swojego miejsca zamieszkania. Należy 
doceniać związek z  miejscem zamieszkania i  poczucie wła-
snej tożsamości.

SPORT

31 stycznia 2021 roku na pięknej hali lekkoatle-
tycznej w  Toruniu odbył się III Memoriał Ireny Sze-
wińskiej traktowany jako Halowe Mistrzostwa Pol-
ski w  Lekkiej Atletyce w  kategoriach U-12, U-14 
i  U-16. W  ramach tej imprezy Okręg Pomorski 
i  Kujawsko-Pomorski przeprowadził również 
swoje mistrzostwa dla kategorii młodzika (U-
16). Laureaci memoriału będący z  tych dwóch 
województw w kat. U-16 mogli aż 2-krotnie sta-
nąć na podium w glorii chwały.

W  zawodach rywalizowało ponad 1200 lek-
koatletów z  całego kraju. W  związku z  pandemią 
wszystkie procedury przebiegały w  reżimie sanitarnym, 
a  rekordowa obsada zawodów wymusiła aż ośmiogodzin-
ną rywalizację. Gminę Kosakowo licznie reprezentowała 35 
osobowa grupa zawodników Skoczka Pogórze. Stanowiliśmy 

III – Memoriał Ireny Szewińskiej - Ogólnopolskie 
Halowe Zawody Lekkoatletyczne Toruń 2021

Znakomicie swoje występy w  rozgrywkach JomaFive Ju-
nior rozpoczął rocznik 2012 Sztormu Kosakowo. W  trzech 
pierwszych meczach (24 stycznia br.) Sztorm odniósł 2 zwy-
cięstwa i 1 zremisował. Pierwszy weekend lutego zespół z kolei 
aktywnie spędził na obiektach Akademii Piłkarskiej Dąbrowa, 
gdzie wziął udział w  turnieju Gdynia Cup Turnieje Piłkarskie. 
W  sobotę drużyna „A” zakończyła zmagania w  mocno obsa-
dzonej grupie z  bilansem 4 zwycięstw, 1 remisu i  2 porażek, 

Rozgrywki Turniejowe Sztormu Kosakowo
a w niedzielę – drużyna „B” zakończyła turniej z 2 zwycięstwa-
mi, 1 remisem i 3 porażkami.

W  turnieju organizowanym przez AP Dąbrowa wystąpił 
również rocznik 2008 Sztormu Kosakowo. W dwa kolejne dni 
weekendu dwie drużyny Sztormu rywalizowały z innymi zespo-
łami, wkładając w grę mnóstwo walki i prezentując wiele cie-
kawych akcji. Finalnie drużyny Sztormu ukończyły zawody na II 
oraz na VI miejscu. Gratulujemy!

Zimowa rymowanka

Klara Iwoła w zwycięskim biegu przez płotki
Wojciech Luniak Mistrz Województwa Pomorskiego  

w biegu na 300 m w kategorii U-16
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Pierwszy z nich to Gdynia Zina Cup.
Zawodnicy UKS Lidera Dębogórze 2010 uczestniczyli 

w dwudniowym  Turnieju Halowym Gdynia Zina Cup.
W grupie eliminacyjnej graliśmy z drużynami:
AP Bałtyk Gdynia, MUKS Stal Niewiadów A, Dragon Bojano, 

Bałtyk Gdynia B, UKS Lider Dębogórze i GAP Dąbrowa.
Niedzielne finały stały na wysokim poziomie, nasi adep-

ci nie mogli ustabilizować formy turniejowej, grając mecze 

Zawodniczki i  zawodnicy rocznika 2010 i  młodsi, pod-
opieczni Trenera Tomasza Tuttas rozgrywają różnego rodzaju 
mecze towarzyskie. Ostatnio młodzi adepci lidera zagrali wła-
śnie taki sparing z rówieśnikami z Bałtyku Gdynia. W spotkaniu 
nie brakowało walki i  emocji, a  oczywiście jak to podkreślali 
obaj trenerzy wynik był drugorzędnym czynnikiem.  

Za młodymi adeptami piłkarstwa, drużyny UKS Lidera Dę-
bogórze są trzy rozegrane turnieje halowe. 

Zimą również bawimy się w sport

wysokie lokaty, ustanawiając jednocześnie wartościowe re-
kordy życiowe zdobyli : KLARA IWOŁA 4 miejsce na 200 m 
(28.21s)

U-14, KARINA ŁAPKA na 600 m (1.47.81 s.), HELENA FA-
BISZ i   SZYMON DZIRBA 6 miejsce w  biegu na 60 m. w  kat. 
U-12, MATYLDA OSTASZEWSKA 6 miejsce w  skoku wzwyż 
oraz długodystansowcy: KRYSTIAN PIOTROWSKI, który po 
pięknie rozegranym i  zwycięskim biegu na 1000 m. (3,03.23 s) 
poprawił rekord życiowy aż o 7 sekund, a  IGA KŁOSIŃSKA i JU-

LIA PILARSKA (3.25.51 s) o 12 sekund. „Jestem bardzo zado-
wolony z sezonu halowego, który mimo pandemii zaowocował 
znaczącymi sukcesami i rekordami życiowymi moich zawod-
ników” powiedział trener Wojciech Niemkiewicz. Zawodnicy 
licencjonowani mogą na szczęście trenować, a takich mamy 
w klubie ponad pięćdziesięciu.

Trenujemy ambitnie dalej i już czekamy niecierpliwie na se-
zon letni i kolejne starty.

GRATULUJEMY!!!

Natalia Kułakowska I miejsce w Polsce w biegu na 200 m w kategorii U-12
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w kratkę, UKS Lider Dębogórze w składzie: Miłaszewski Tymo-
teusz, Burmer Bartłomiej, Rekieć Mateusz, Cybulski Igor, Mar-
czak Dawid, Szneler Bartek, Madelska Lena, Szymańska Julka, 
Nikielscy Adam i Paweł.

Drugi turniej to Superpuchar GLH Decathlon 2021.
Drużyna UKS Lidera Dębogórze r. 2008 wzięła udział w Tur-

nieju o Superpuchar GLH Decathlon 2021. Trenerzy po turnieju 
zadowoleni z zaangażowania i walki ale apetyty były większe. 

Nasza drużyna w  składzie: Wójcikowski Antoni, Startek 
Eryk, Dias Filip, Marek Filip, Bułach Norbert, Gierszewski Bar-
tosz, Nadolski Michał.

Trzecim turniejem był Żukowska Liga Futsalu Junior. 
Zawodnicy UKS Lider Dębogórze gościli na Żukowskiej Li-

dze Futsalu Junior, zawodnicy roczników 2009/2011. Do roz-
grywek zgłosiło się osiem zespołów, podzielono je w  wyniku 
losowania na dwie grupy:
Grupa A
1. GKS Żukowo
2. UKS Lider Dębogórze
3. Qumple
4. AP Filsport Nowa Karczma
Grupa B
1. Tiki Taka Gdańsk
2. EX- Siedlce
3. Prometeusz Tuchomie
4. AP Szczecinek
Faza grupowa
UKS Lider Dębogórze - GKS Żukowo 3:1
Bramki dla Lidera strzelali: (2) Miki, (1) Bartek
UKS Lider Dębogórze - Qumple 2:0 
Bramki dla Lidera strzelali:  (1) Bartek, (1) Michał
UKS Lider Dębogórze – AP Filsport Nowa Karczma 5:0
Bramki dla Lidera strzelali: (2) Mati, (1) Michał, (1) Olek, (1) Bartek 

Po ostatnim meczu fazy grupowej, zawodnicy UKS Lider 
Dębogórze są liderem grupy!!

Z kompletem punktów awansują do kolejnej rundy turnieju 

z pierwszego miejsca w grupie!!
Mecz półfinałowy
UKS Lider Dębogórze – Tiki Taka Gdańsk 4:1 
Bramki dla Lidera strzelali: (2) Mati, (2) Miki
FINAŁ JEST NASZ!!
Żukowska Liga Futsalu Junior
WIELKI FINAŁ 
UKS Lider Dębogórze – GKS Żukowo I  3:0 
Po jednej bramce strzelili: Michał, Miki i Bartek. 
Organizatorzy Turnieju jednogłośnie orzekli, iż Najlepszym 

Bramkarzem został bramkarz UKS Lidera Dębogórze – Maksy-
milian Sośnicki. 

Wielkie Gratulacje Maksymilian!!

Nasz bramkarz przez cały turniej wyjmował piłkę z  siatki 
tylko raz, oby tak dalej!!

Jak w każdym turnieju Organizatorzy wybierają Most Valu-
able Player, czyli MVP Turnieju.

I tym razem nie było inaczej, tytuł przyznany przez Organi-
zatora padł łupem zawodnika UKS Lidera Dębogórze, najbar-
dziej wartościowym graczem został Mati!!!

Najskuteczniejszym snajperem UKS Lider Dębogórze Miki. 
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Zespół Kosakowianie wziął udział w  II Pomorskim Prze-
glądzie Kolęd i   Pastorałek w  Lęborku. Z  uwagi na trwający 
stan epidemiczny, odbył się on w  formie streamingowej, po-
legającej na wcześniejszym nagraniu wykonawców w koście-
le pw. Św. Jakuba Apostoła i emisji zmontowanego materiału 
w  Internecie. Wszystkim chętnym, którzy chcieliby obejrzeć 
i  wysłuchać nagrań udostępniamy link: https://youtu.be/
ulpzBmMp1bc

ZKP o/Dębogórze-Kosakowo
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Ś.P. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że w ostatnich dniach  

odeszli od nas

Andrzej Borysiuk z Dębogórza, lat 52

Antoni Gudanowski z Suchego Dworu, lat 71

Genowefa Kończak z Suchego Dworu, lat 67

Teresa Nadolska z Kazimierza, lat 84

Henryk Nikelski z Dębogórza, lat 67

Grzegorz Nowc z Kosakowa, lat 79

Zenobia Pankau z Mostów, lat 94

Stanisław Romanowski z Rewy, lat 77

Laura Treder z Pogórza, lat 17

Stanisław Tyszka z Pierwoszyna, lat 70
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Ważniejsze telefony:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie 

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

- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych tel. 606 731 674;

- Szkoła Podstawowa 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

Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze 
Rozwijamy pasję i wychowujemy przez sport!
Stwarzamy odpowiednie warunki do gry  

uwzględniając potrzeby osobowościowe  
każdego zawodnika/zawodniczki.
•	 Drużyna	seniorska	2005	i starsi
•	 Drużyna	rocznika	2008/2009/2010
•	 Drużyna	rocznika	2011/2012	i młodsi
•	 Lider	KIDS	

Zajęcia prowadzimy już od 5 roku życia. 
Zapraszamy na zajęcia, odwiedź Nas –  

hala sportowa SP w Dębogórzu!
•	 Spróbuj	swoich	sił	
•	 Dołącz	do	Nas	
•	 Bądź	aktywny/aktywna
•	 Zadbaj	o swoje	zdrowie	
•	 Lider	dla	Wszystkich
•	 Zostań	częścią	Naszej	Liderowej	Społeczności!

Kontakt: 888 095 035
liderdebogorze@onet.pl
lider.sportbm.com

Trwają otwarte nabory 

do grup piłkarskich  

dziewcząt i chłopców!
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