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RADA GMINY KOSAKOWO

1. Uchwała Nr XLIX/340/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 
lutego 2021 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Puckiemu;
2. Uchwała Nr XLIX/341/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 lu-
tego 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości – działki nr 5/9 obręb Dębogórze gmina Kosakowo;
3. Uchwała Nr XLIX/342/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 
25 lutego 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie nieruchomości - działek nr 60/8 i 61/10 obręb Pogórze 
Gmina Kosakowo;
4. Uchwała Nr XLIX/343/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 
lutego 2021 roku w  sprawie: sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej w  Załączniku do Uchwały Nr XLVIII/323/2021 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zasad, 
trybu przyznawania i  pozbawiania oraz wysokości stypendiów 
sportowych dla zawodników z terenu Gminy Kosakowo za osią-
gnięte wyniki sportowe;
5. Uchwała Nr XLIX/344/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 
lutego 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo 
na rok 2021;
6. Uchwała Nr XLIX/345/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 
lutego 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przy-
jęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 
2021-2029;
7. Uchwała Nr XLIX/346/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 
lutego 2021 roku w sprawie: odwołania członka Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Kosakowo;
8. Uchwała Nr XLIX/347/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 
lutego 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Kosakowo;
9. Uchwała Nr XLIX/348/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 
lutego 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana A. J. z 24 
stycznia 2021 roku;
10. Uchwała Nr XLIX/349/2021 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 
25 lutego 2021 roku w  sprawie: rozpatrzenia wniosku pana 
A.J. z dnia 8 lutego 2021 roku;
11. Uchwała Nr XLIX/350/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 
lutego 2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powo-
łania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zmienionej uchwałą Nr 
XIII/89/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 kwietnia 2019 roku 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i  Petycji, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/226/2020 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie: 
powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz zmia-
ny uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopa-
da 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Pe-
tycji zmienionej uchwałą Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwały podjęte podczas XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 25 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo

Stosownie do art.11 p.1 ustawy z  dnia 27 marca 2003r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z  2020, 
poz.293 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 i  art.54 ust.3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. 2020, poz.283 ze 
zm.); 

Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kosakowo – w oparciu o uchwałę Nr XLII/285/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 października 2020 r. oraz zawiadamia 
o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji studium.
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać wnioski do w/w projektu 
studium. Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Kosakowo w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskie-
go 69, 81-198 Kosakowo lub w  postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy 
pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem po-
twierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, formularza zamieszczonego w Biuletynie 
Informacji Publicznej UG Kosakowo https://bip.kosakowo.pl/m,568,referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego.
html; z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r.

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
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Zgodnie z Rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii w  Pucku z  dnia 22.02.2021 roku zmieniającym rozpo-
rządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpie-
niem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirusa 
grypy podtypu H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących 
na tym obszarze, miejscowość Rewa, gm. Kosakowo znalazła 
się na liście obszarów, na których istnieje zagrożenie wystą-
pieniem choroby zakaźnej zwierząt.

W  związku z  powyższym, zwracamy się do  wszystkich 
mieszkańców oraz turystów przebywających na terenie naszej 
gminy o niezbliżanie się do łabędzi oraz innego ptactwa prze-
bywającego na terenie naszej gminy, w szczególności na tere-
nie miejscowości Rewa oraz o ich nieprzenoszenie w sytuacji 
znalezienia martwych ptaków.

Prosimy o  zachowanie ostrożności oraz  niezwłoczne 
zgłaszanie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu 
pod nr telefonu 664 928 121.

Ważna informacja w sprawie występowania „ptasiej grypy”

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy i Goście
Zwracamy się do Państwa z prośbą o jeszcze większą tro-

skę i dbałość o środowisko, przyrodę oraz czystość i porządek 
w  najbliższej okolicy. Postawy ekologiczne, prawidłowa go-
spodarka odpadami, ochrona powietrza i wody, oszczędzanie 
energii elektrycznej, nie są już tylko wyborem czy modą ale 
naszym obowiązkiem. Zmieniając swoje zachowanie, możemy 
wytworzyć nawyki, które przyczynią się do ograniczenia za-
nieczyszczenia środowiska.

Dlatego też apelujemy do Państwa o przestrzeganie okre-
ślonych w  gminie zasad ochrony środowiska uregulowanych 
obowiązującymi normami prawnymi tj. ustawą o  utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439 t.j.), 
Regulaminem utrzymania czystości i  porządku na terenie 
Gminy Kosakowo a także poczuciem społecznej odpowiedzial-
ności za otaczającą nas przyrodę.

W  roku 2020 gmina systematycznie prowadziła działania 
związane z  likwidacją dzikich wysypisk śmieci, na których 

znajdowały się m. in. stare meble, zużyty sprzęt RTV i  AGD, 
opony samochodowe, butelki i wiele innych odpadów. Całość 
została odebrana przez pracowników Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych PEKO i poddana segregacji oraz utylizacji.

Pragniemy przypomnieć, że w  naszej gminie sprawnie 
działa system gospodarki odpadami. Wszystkie powstające 
w  gospodarstwach domowych śmieci zgodnie z  zasadami 
segregacji są odbierane przez Firmę PUK z siedzibą w Rumi – 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, który jest również 
dostępny na stronie www.kosakowo.pl w zakładce „gospodar-
ka odpadami”. 

Wszystkim nam zależy, aby Gmina Kosakowo była czystym, 
przyjaznym do życia, pracy i  wypoczynku miejscem nie tylko 
dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń. Od naszej świa-
domości oraz postawy troski o  porządek i  estetykę otocze-
nia zależeć będzie jakość środowiska w gminie. Zróbmy więc 
wspólnie wszystko, by zadbać o  nie teraz, a  naszym następ-
com zostawić je czyste.

Dbajmy o środowisko, przyrodę oraz czystość i porządek w naszej gminie
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Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą być 
odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat 
w  jednym związku małżeńskim. Medal jest nadawany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członko-
wie rodziny (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą Jubilatów. 

W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwisko jubilatów, ad-
res ich stałego zameldowania na pobyt stały w gminie Kosa-
kowo, informację o dacie i miejscu zawarcia małżeństwa oraz 
informację o adresie kontaktowym.

Wniosek dotyczący zgłoszenia jubileuszu Długoletniego 
Pożycia Małżeńskiego, dostępny jest na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy w  Kosakowie w  zakładce: 
Urząd Stanu Cywilnego.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ko-
sakowie. O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
jubilaci zostaną powiadomieni przez kancelarię Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia wręczane są jubila-
tom przez Wójta Gminy Kosakowo w  terminie 6 miesięcy od 
nadania medali.

Urząd Stanu Cywilnego w Kosakowie powiadomi jubilatów 
o terminie wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Podstawa prawna: Ustawa z  dnia 16 października 1992  r. 
o  orderach i  odznaczeniach, Rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania w  sprawach o  nadanie 
orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumen-
tów.

Procedura składania wniosków o przyznanie  
medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Konkurs “Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” to najwięk-
sze i najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie w kraju wytycza-
jące nowe trendy w budownictwie oraz promujące najlepsze 
modernizacje i najciekawsze inwestycje w Polsce.

Celem konkursu jest wyłonienie i  nagrodzenie realizacji 
przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku, wyróż-
niających się szczególnymi walorami. Jego ideą jest propago-
wanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dzie-
dzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy 
i rozbudowy obiektów oraz urządzeń dla uzyskania efektów użyt-
kowych i estetycznych. Gmina Kosakowo zgłosiła do konkursu 
budowę Bosmanatu w  Rewie jako najciekawszą inwestycję 
ukończoną w grudniu w 2019 roku.

Przypomnijmy, iż bosmanat w Rewie przy ulicy Koralowej 5 
powstał dzięki staraniom gminnego samorządu i  środowiska 

żeglarskiego przy wsparciu funduszy zewnętrznych. Jego re-
alizacja stanowi I etap projektu pod nazwą: „Rozwój oferty tu-
rystyki wodnej w  obszarze Pętli Żuławskiej i  Zatoki Gdańskiej 
w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomo-
stu i  budowa bosmanatu” w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na  lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrak-
cyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budynek bosmanatu stanowi m.in. nowe zaplecze sanitarne 
i  organizacyjne dla Stowarzyszenia Żeglarskiego, jak również 
dla innych żeglarzy i  mieszkańców wsi. Obiekt jest dostoso-
wany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek zapewnia 
komfortowe warunki dla żeglarzy – do  szkoleń, odpoczynku 
po regatach czy integracji środowiska związanego z morzem.

Gmina Kosakowo nominowana do finału ogólnopolskiego 
konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o to, 
by nie wyrzucać odpadów do przydrożnych rowów oraz nie wy-
wozić ich do lasu czy w inne miejsce publiczne. Starajmy się 
także ograniczyć zużycie plastiku i szkła.

Pamiętajmy, że wszystkie odpady są regularnie odbierane 
z  Państwa nieruchomości oraz w  ramach organizowanej 4 razy 
w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Nie bądźmy obojęt-
ni, tyle możemy przecież zrobić dla środowiska i dla nas samych.

Dnia 15 marca br.  odbyły się konsultacje społeczne do-
tyczące projektu koncepcyjnego obwodnicy Pierwoszyna. 
W  trakcie spotkania mieszkańcy naszej gminy mogli zabrać 
głos w dyskusji poprzez udostępniony czat. 

Projektowana droga łącząca ulicę Derdowskiego w Kosa-
kowie z ul. Gdyńską w Mostach omija istniejące zabudowania 
w Pierwoszynie od strony zachodniej. Opracowanie analizuje 
warianty dla planowanej drogi obwodnicy Pierwoszyna. Doce-
lowo planowana ulica ma skierować ruch tranzytowy wystę-
pujący na terenie Gminy Kosakowo poza obszar zabudowany 
miejscowości Pierwoszyno.

W ramach opracowania zaprojektowano drogę podzieloną 
na odcinki A-B, B-C, C-D, D-E (z oznaczeniami na planie orien-
tacyjnym). Zaplanowano 4 warianty przebiegu trasy projekto-
wanej drogi. Istotne różnice pomiędzy poszczególnymi wa-
riantami stanowią odcinki drogi A-B-C-D. Natomiast odcinek 
D-E jest taki sam we wszystkich wariantach.

Wszystkim zainteresowanym uczestnikom dziękujemy 
za  udział w  konsultacjach. Zachęcamy do zapoznania się 
z dokumentacją w omawianym zakresie dostępną na stronie 
www.gminakosakowo.pl.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu 
koncepcyjnego obwodnicy Pierwoszyna



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 4/2021 5

10 marca br.  w  Kosa-
kowskim Centrum Kultury 
w Pierwoszynie odbyła się 
Uroczysta Gala Nagród 
Wójta Gminy Kosakowo, 
podczas której wręczono 
nagrody za  szczególne 
osiągnięcia w  dziedzinie 
twórczości artystycz-
nej oraz  wysokie wyniki 
sportowe mieszkańców 
naszej Gminy. Gala nie-
co inna niż poprzednie, 
gdyż  ze  względu na  obo-
strzenia odbyła się wy-
łącznie przy udziale lau-
reatów i zaproszonych gości, bez publiczności.

Tegoroczna odsłona nagród była wyjątkowa właśnie 
ze względu na okres, w jakim się odbyła. Ostatni rok skutecz-
nie rozbił niejeden kalendarz imprez, a twórców kultury i spor-
towców zmusił do działania w specyficznych okolicznościach. 
Nasza Uroczystość była tym ważniejsza dla tegorocznych lau-
reatów, że pomimo warunków i wielu przeciwności, nie pod-
dali się, walczyli i krok po kroku osiągali kolejne sukcesy.

Kultura i sport to dziedziny wyjątkowo ważne w życiu czło-
wieka. Dlatego też w trosce o nieustanny rozwój różnych dzie-
dzin kultury i dyscyplin sportowych Wójt Gminy Kosakowo jak 

co roku wręczył specjal-
ne nagrody, wyróżnienia 
i  stypendia najzdolniej-
szym, młodym mieszkań-
com naszej gminy.

W  tym roku przyzna-
no 9 stypendiów sporto-
wych, 5 nagród w dziedzi-
nie kultury, 4 wyróżnienia 
i  10 nagród w  dziedzinie 
sportu. Nagrody wręczył 
Wójt Gminy Kosakowo 
Marcin Majek wraz z  Za-
stępcą Wójta Marcinem 
Kopitzkim, a całą uroczy-
stość poprowadziła Anna 

Padée – kierownik Referatu ds. sportu, turystyki i rekreacji.
Całość zwieńczył wspaniały występ wokalny naszych lau-

reatów – Zuzanny Polańskiej, Mikołaja Szwochera i Magdaleny 
Mikulskiej.

STYPENDYŚCI SPORTOWI
Zuzanna Polańska (strzelectwo), Katarzyna Truszczyńska

-Gzyl  (pływanie) Mateusz Kowalski (pływanie), Roksana Ro-
galska (karate), Marta Wojtunik (karate), Martyna Ossowska 
(jeździectwo), Radosław Siejka (judo), Magdalena Białek (lek-
koatletyka), Jakub Padzik (żeglarstwo). 

NAGRODY WÓJTA W DZIEDZINIE KULTURY
Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” (20-lecie działal-

ności), Zespół Kosakowianie (10-lecie działalności), Magda-
lena Mikulska (śpiew), Zuzanna Polańska (aktorstwo, śpiew), 
Mikołaj Szwocher (śpiew, aktorstwo).

NAGRODY WÓJTA W DZIEDZINIE SPORTU
Stowarzyszenie Port Mechelinki (10-lecie działalności), 

Amelia Jaskólska (taniec), Lena Jaskólska (taniec), Wiktoria 
Kohnke (taniec), Julia Kohnke (taniec), Tamara Pawłowska 
(taniec klasyczny – balet), Kamil Gregorczyk (fitness, kultury-
styka), Magdalena Białek (lekkoatletyka), Mateusz Kowalski 
(pływanie). Martyna Ossowska (jeździectwo), Marta Wojtunik 
(karate), Roksana Rogalska (karate), Katarzyna Truszczyńska
-Gzyl (pływanie), Jakub Padzik (żeglarstwo).

Więcej informacji o  laureatach można znaleźć na stronie 
internetowej gminy www.gminakosakowo.pl.

Uroczysta Gala Nagród Wójta Gminy Kosakowo 2021
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

6 marca br. w Kosakowskim Centrum Kultury miał miejsce 
wyjątkowy koncert – widowisko pt. „Wędrująca Eurydyka”. Pa-
tronat nad wydarzeniem organizowanym z okazji Dnia Kobiet 
objął Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek. Jak co roku ten 
szczególny wieczór dla wszystkich pań rozpoczął się od wrę-
czania symbolicznego kwiatka. Na deskach sceny Kosakow-
skiego Centrum Kultury z  repertuarem najpiękniejszych pio-
senek Anny German wystąpiła Agnieszka Babicz, aktorka scen 
muzycznych teatralnych, wokalistka. Artystce towarzyszył 
Krzysztof Stasierowski, aktor scen muzycznych i  filmowych, 
wcielając się w rolę narratora. Oprawę muzyczną dostarczy-
ła kultowa, trójmiejska formacja jazzowa zespół Rama 111. Tło 
muzycznego spektaklu stanowiły słowa samej Anny German, 
wspomnienia bliskich jej ludzi zebranych w książkach Marioli 
Pryzwan i  Iwana Iliczewa-Wołknowskiego, jak i  strofy poezji 
Haliny Poświatowskiej. Dwa koncerty pełne wzruszeń, nostal-
gii ale i radości, wszystko to złożyło się na wyjątkowy wieczór.

21 lutego br. na deskach sceny Kosakowskiego Centrum 
Kultury odbył się magiczny, zimowy spektakl przygotowa-
ny przez aktorów Studia Teatralnego Krak-Art z  Krakowa pt. 
„Lodowa Kraina” nawiązujący tematem do popularnej histo-
rii z  filmu dla dzieci o  przygodach dwóch sióstr: Elzy i  Anny. 
Spektakl przeniósł najmłodszych widzów w niezwykły, zimowy 
świat baśni, gdzie dobro i  miłość potrafi pokonać najcięższe 
mrozy i rozgrzać serca na nowo. Spektakl spotkał się z ogrom-
nym zainteresowaniem, z czego bardzo się cieszymy i liczymy, 
iż jak tylko sytuacja pozwoli nam na dalsze działania kulturalne 
zaprosimy Was ponownie na kolejne wydarzenia artystyczne 
przy obecności widzów.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony www.kulturakosa-
kowo.pl oraz FB.

28 lutego br. seansem filmowym pt. 
„Hop” rozpoczął się cykl Poranków Ro-
dzinnych z  Kosakowskim Centrum Kul-
tury. Temat filmu nie był przypadkowy, 
bowiem nawiązywał do zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych i przedstawiał hi-
storię zajączka wielkanocnego. Po se-
ansie wszyscy widzowie, młodsi i starsi, 
zostali zaproszeni do konkursów z  na-
grodami oraz warsztatów plastycznych. 

Dziękujemy za liczne przybycie 
i  zapraszamy do odwiedzania Kosa-
kowskiego Centrum Kultury osobiście 
jak i  wirtualnie na naszym FB oraz na  
www.kulturakosakowo.pl

Gminny Dzień Kobiet w Kosakowskim Centrum Kultury

Spektakl „Lodowa Kraina”

Cykl poranków rodzinnych w KCK
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Już po raz trzeci Kosakowskie Centrum Kultury zaprosiło 
mieszkańców do fotograficznego konkursu. Tym razem apara-
ty uczestników zostały skierowane na zimowy krajobraz, który 

w tym roku na długo i w bajecznej scenerii zawitał do naszej 
gminy. Spośród wielu przepięknych prac nadesłanych do nas, 
jury konkursu przyznało 3 nagrody oraz jedno wyróżnienie.

Konkurs fotograficzny „Twoje zimowe zdjęcie”

Laureatem 
1.  miejsca  

zimowego konkursu 
został  

Michał Kiełpiński  
za zdjęcia  

pt. „Po sztormie” 

2. miejsce  
trafiło do  
Agnieszki Folega  
za fotografię pt.  
„Ptasia rodzina” 

 Wyróżnienie otrzymał Marek Zapart za zdjęcie pt. „Droga 
do Rumi”.

Dziękujemy i  gratulujemy laureatom oraz wszystkim 
uczestnikom, którzy tak licznie wzięli udział w naszym konkur-

sie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem waszej wrażliwości 
na piękno natury i dziękujemy, że tak chętnie bierzecie udział 
w naszych konkursach.

Równocześnie już dziś zapraszamy Was do ostatniego kon-
kursu fotograficznego z  cyklu “Gmina Kosakowo w  czterech 
porach roku”. Na Wasze zdjęcia wiosennego krajobrazu Gminy 
Kosakowo czekamy do 7 maja.

3. miejsce  
przyznano  

Katarzynie  
Stawskiej  
za zdjęcia 

pt. ”Śnieżna 
droga w blasku 
zachodzącego 

słońca” 
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

Od wielu dziesiątków lat ósmy dzień marca nieodłącznie 
kojarzy się m.in. z goździkami lub tulipanami wręczanymi pa-
niom z  okazji ich dorocznego święta. Własną tradycję z  tej 
okazji postanowiła zapoczątkować również Biblioteka Gminna 
w Kosakowie.

Czytelniczki, które tego dnia zdecydowały się osobiście 
nas odwiedzić, zostały obdarowane miłym upominkiem. Wy-
starczyło wypożyczyć jedną książkę i odpowiedzieć na jedno 
pytanie poświęcone kobietom w  literaturze, aby otrzymać 
w prezencie torbę na książki. Panie były również zachęcane do 
sięgnięcia po wy-
jątkowe pozycje li-
teratury. Bibliogra-
fie słynnych kobiet 
przegrywają z  re-
guły w konfrontacji 
z  tytułami książ-
kowych superno-
wości. Tym razem 
jednak zniknęły 
z  półek niemal na-
tychmiast. Okazało 
się, że wspomnie-

nia Brigitte Bardot, czy Anny Dymnej mogą stanowić równie 
ciekawą lekturę. 

Bibliotekarze zawsze się cieszą, kiedy Czytelnicy z  przy-
jemnością stwierdzają, że duchowa podróż przez świat nie-
znanej im wcześniej literatury sprawiła radość i  wracają po 
kolejne książki. 

Pomimo obostrzeń spowodowanych pandemią zaprasza-
my do kosakowskiej Biblioteki (szczegóły znajdą Państwo na 
stronie biblioteki: http://biblioteka.kosakowo.eu/ lub na profilu 
Facebook).

Tulipany, goździki… a może książka?
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STRONA SENIORA

Któż z nas nie zna Christiana Diora? Może co prawda 
nie osobiście, ale nazwisko każdy gdzieś kiedyś usły-
szał. Nawiasem mówiąc, jest on autorem słynnego po-
wiedzenia, że Kobiety rzadko przekraczają czterdziest-
kę i mogą wiek ten zachować w nieskończoność. Słynny 
projektant mody nie zdążył co prawda za życia zawitać 
do rewskiej siedzi-
by senioralnej, ale 8 
marca – w  ten jeden 
szczególny dzień 
w roku, w którym ko-
biety wypada czcić 
i wielbić jeszcze bar-
dziej niż na co dzień – 
duch jego słów uno-
sił się w  powietrzu 
aż nader wyraźnie. 
Jak seniorzy zwią-
zani z rewską siedzi-
bą świętowali dzień 
kobiet? Muzyką – na 
żywo, o  nią zadbali 
niezastąpieni: Zdzi-
sław Urla i  Jerzy 
Czuczman. Słodyczą 
– nie mogło zabrak-

W  każdą środę w  godz. 9.00-10.00 zachęcamy na-
szych seniorów do udziału w  nowych zajęciach online 
z gimnastyki kręgosłupa. Zajęcia obejmować będą ćwi-
czenia rehabilitacyjne z głównym naciskiem na problemy 
z kręgosłupem, problemy związane z siedzącym trybem 
życia, ćwiczenia bardziej nakierowane na pomoc w roz-

nąć pysznych tortów, ciast, ciastek i ciasteczek. Biały-
mi różami i czekoladkami Merci – o te przyjemności wrę-
czone każdej przybyłej Pani zatroszczyli się Wójt Gminy 
Kosakowo Marcin Majek wraz z  Zastępcą Marcinem 
Kopitzkim, przy okazji jednego z  konkursów udowad-
niając, że gminę Kosakowo rzeczywiście znają jak nikt 

inny (trafnie odgadli 
wszystkie gminne 
zakamarki na zdję-
ciach z  wycieczek 
pieszych i  rowero-
wych naszych se-
niorów). Wspaniałą 
atmosferą – chyba 
nie trzeba dodawać, 
że innej w naszej se-
nioralnej siedzibie 
nie znamy… (Około) 
czterdziestoletnie 
w  nieskończoność 
towarzystwo po-
twierdziło, że umie 
śpiewać, brać udział 
w  konkursach i  się 
bawić… niemal 
w nieskończoność.

wiązaniu konkretnych problemów ruchowych, które pro-
simy zgłaszać bezpośrednio prowadzącemu. Dokładne 
informacje, jak połączyć się online z  prowadzącym za-
jęcia (dotyczy to wszystkich zajęć ruchowych online dla 
seniorów) znajdą Państwo na stronie internetowej:
https://gminakosakowo.pl/seniorzy/pilates-i-gimnasty-

ka-kregoslupa-online/
W przypadku jakichkolwiek pro-

blemów natury technicznej, pro-
simy o  kontakt z  pełnomocnikiem 
wójta ds. seniorów pod nr. tel. 604 
948 363.

Przypominamy również, że 
w każdy poniedziałek w godz. 11.00-
12.00, w  każdy wtorek  w  godz. 
10.00-11.00, w  każdy czwartek 
w  godz. 10.00-11.00 odbywają się 
zajęcia online z pilatesu.  

Dzień Kobiet w Rewskiej Siedzibie Seniorów

Nowe zajęcia z gimnastyki kręgosłupa online  
dla seniorów



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 4/202110

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Przy okazji szwedzkich badań dotyczących alkoholizmu 
wśród ankietowanych mężczyzn i kobiet zauważono dwa typy 
osobowości alkoholika:
•	 pierwszy	z nich	cechuje	nieśmiałość	i wysoki	poziom	lęku,
•	 drugi	to	typ	pewny	siebie,	pełen	energii,	który	po	spożyciu	

alkoholu wykazuje tendencje do zachowań aspołecznych.
Ponieważ badane osoby pod wpływem alkoholu prezento-

wały typ osobowości swoich biologicznych, a nie przybranych 
rodziców wysnuto stąd wniosek, że to geny są motorem roz-
woju tych dwóch, różnych typów osobowościowych.

Wśród przyczyn alkoholizmu, poza genetycznymi wymienia 
się również aspekty psychologiczne i  społeczno-ekonomicz-
ne. Niewątpliwie czynnikami mającymi wpływ na alkoholizm 
są bezrobocie, brak widoków na przyszłość czy poczucie bez-
radności. To wszystko dotyka coraz większej części społe-
czeństwa. Problemy nawarstwiają się i kumulują w kolejnych 
pokoleniach. W  zetknięciu z  powszechnością alkoholu owo-
cuje to dużym odsetkiem osób uzależnionych, często bardzo 
młodych.

Nie trzeba skrajnej nędzy, by w obecnych czasach wpaść 
w   nałóg. Alkoholizm może być reakcją na transformacje za-
chodzące we współczesnym świecie i  idące w  parze z  nimi 
zmiany cywilizacyjne. Postęp techniczny, znaczna ilość bodź-
ców, tempo w  jakim upływa czas, wszechobecna rywalizacja 
i konieczność adaptacji – wszystko to powoduje, że życie spo-
łeczne jest dziś pełne lęków i  obaw. Alkohol staje się często 
próbą ucieczki od nich.

W  przypadku niepodjęcia działania, jakim jest terapia le-
czenia alkoholizmu osoba chora wywiera coraz silniejszy 
wpływ na siebie i  najbliższe otoczenie. Z  jednej strony, pro-
wadząc do wykluczenia społecznego, konfliktów rodzinnych, 
możliwości utraty pracy - co z  kolei prowadzi do problemów 
finansowych i  pogłębienia problemów rodzinnych. Z  drugiej 

strony, przyczyny choroby pogłębiają się, prowadząc do coraz 
poważniejszych konsekwencji społecznych. Osoba uzależnio-
na staje się toksyczna i ma negatywny wpływ na osoby zarów-
no z bliskiego jak i dalekiego otoczenia. Najpoważniejsze kon-
sekwencje dotyczą jednak bezpośrednio chorego. Zaczynając 
od problemów zdrowotnych jak marskość wątroby, zapalenie 
żołądka, niedożywienie, wyniszczenie, uszkodzenie układu 
nerwowego, zanik mięśni i zaburzenia psychiczne - skutki są 
widoczne przede wszystkim w psychice, ponieważ alkohol wy-
wiera znaczny wpływ na mózg. 

Zmiana zachowania po wypiciu alkoholu jest widoczna 
u niektórych osób już po wypiciu jednego trunku. Poprawa na-
stroju, większa pewność siebie czy rozluźnienie to jedne z naj-
bardziej powszechnych zmian zachowania. Alkohol sprawia, 
że nawet najcichsze i spięte osoby stają się głośne, radosne 
i  pomysłowe. Chwila przyjemności może się jednak zamienić 
w  długie lata cierpienia i  nieodwracalne zmiany w  psychice. 
Problem zaczyna się wtedy, gdy alkohol staje się lekiem na 
problemy, smutki i sposobem na dobry humor.

Alkoholicy wciągają w  nałóg małżonków, dzieci, rodzeń-
stwo, rodziców i innych krewnych.

Dzieci wychowujące się w domu, gdzie najważniejsza jest 
butelka, doświadczają ciągłego stresu, strachu przed wła-
snym rodzicem, ale także mogą mieć zachwiane poczucie 
bezpieczeństwa. Zmiany psychologiczne i  zamknięcie w  pa-
tologicznej przeszłości mają wpływ na późniejszy, zniekształ-
cony obraz rzeczywistości, która jest w nieświadomy sposób 
oceniana przez pryzmat dzieciństwa.

Małżonkowie i  dzieci osoby uzależnionej od alkoholu albo 
rozpaczliwie próbują powstrzymać jej picie, albo rezygnują 
z nadziei na lepsze życie. Współuzależnienie to bardzo krzyw-
dzący proces. Niszczy poczucie własnej wartości, obniża pew-
ność siebie, a także ma wpływ na życie w poczuciu kłamstwa 
i  winy. Cierpienie całej rodziny widać wyraźne, przyglądając 
się zjawisku jakim jest zaprzeczanie. Członkowie rodziny wpa-
dają w spiralę manipulacji. Żyją w przekonaniu, że alkoholizm 
członka rodziny jest pod kontrolą i że nie potrzebują pomocy. 
Tak jednak niestety nie jest.

Rodzina z problemem alkoholowym czuje się napiętnowa-
na, co wzbudza tendencję do unikania ludzi lub do sprawowa-
nia nieustannej kontroli nad sytuacjami, w  których się znaj-
duje. U wielu domowników pojawia się też poczucie krzywdy, 
które powstaje, gdy członek rodziny pod wpływem sytuacji do-
mowych przeżywa dotkliwe cierpienia, poczucie bezsilności, 
bezradności, niesprawiedliwości i  burzenia porządku osobi-
stego. 

Jak wyjść z alkoholizmu? 
Leczenie alkoholizmu jest procesem długotrwałym i w pełni 

możliwym do zrealizowania jedynie przy współpracy chorego.
Tak, jak w  przypadku każdego rodzaju uzależnienia, pod-

stawą do rozpoczęcia leczenia jest uświadomienie sobie wagi 
problemu przez osobę, której on dotyczy. W praktyce jest to 

Alkoholizm cz. 2 – sylwetka alkoholika, 
wpływ alkoholu na rodzinę, leczenie
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bardzo trudne. Osoba uzależniona stosuje wobec siebie i oto-
czenia system iluzji i  zaprzeczeń. Nie potrafi przyznać się 
przed samą sobą, że straciła kontrolę nad alkoholem, nawet 
będąc świadomym zagrożeń z  tym związanych. Dlatego po-
moc alkoholikowi jest skuteczna, dopiero gdy ten uświadomi 
sobie swój problem.

Pierwszą fazę leczenia stanowi detoksykacja, inaczej od-
trucie, uwolnienie organizmu od toksyn alkoholowych. Jest to 
zarazem faza sprawdzająca siłę postanowień trzeźwiejącego 
alkoholika. Wiele osób już na tym etapie kończy terapię, nie 
chcąc do niej wracać.

Po odtruciu konieczne jest wsparcie psychoterapeuty. 
Psychoterapia alkoholików spełnia funkcje podtrzymujące 
i rekonstruujące.

Terapia społeczna jest zasadniczą terapią ułatwiającą 
„przywrócenie” alkoholika społeczeństwu. Niekiedy chorego 

poddawanego psychoterapii wspiera się jeszcze dodatkowo 
lekami ułatwiającymi odrzucenie alkoholu, hamującymi psy-
chiczne lub somatyczne powikłania.

Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest bardzo trud-
ny i  skomplikowany, uzależniony przede wszystkim od chęci 
i dobrej woli zainteresowanego. Około 70% pacjentów po te-
rapiach nie osiąga trwałych efektów.

Wszelkie informacje dotyczące placówek leczniczych, po-
mocowych oraz terapeutycznych można uzyskać kontaktując 
się z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kosakowie drogą mailową oraz telefoniczną.

e-mail: komisja@kosakowo.pl 
tel.: 692 943 433

Przewodniczący Komisji pełni również dyżury w  każdą 
ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 10:00-12:00 w gabine-
cie przy ul. Żeromskiego 53 w Kosakowie.

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Mamy to ogromne szczęście, że mieszkamy blisko morza. 
Raczy nas ono kojącym szumem fal, dostarcza jodu, a popu-
larność tego miejsca jest widoczna najbardziej latem:) 

Czy jednak zastanawiamy się, co tak naprawdę kryje Bałtyk 
w swoich głębinach? 

Klasa 1F z  wychowawcą, Agnieszką Hołubowską miała 
okazję dowiedzieć się tego wszystkiego na warsztatach online 
zorganizowanych przez Akwarium Gdyńskie. 

Data warsztatów również jest warta wspomnienia, ponie-
waż spotkaliśmy się 10 lutego - dokładnie w 101. rocznicę za-
ślubin Polski z morzem 

Z prowadzącą zajęcia Panią Dominiką uczniowie wchodzi-
li do Bałtyku powoli, krok za krokiem, zwiedzając jego brzeg, 
a następnie udając się coraz głębiej i przypatrując wszystkim 
stworzeniom, jakie można tu spotkać, także na dnie. Wspa-
niałą możliwością było oglądanie niektórych drobnych orga-
nizmów przez mikroskop i tak wiemy już, jak wygląda małgiew, 
sercówka czy omułek, a także znany jest nam widlak, garnela 
czy igliczna. 

Klasa 1F wykazała się ogromną wiedzą i  z  zaangażowa-
niem zadawała Pani Dominice pytania. Jeden z uczniów zajął 
się graficznym notowaniem przebiegu wykładu, co świadczy 
o tym, że uczniowie 1F to prawdziwi pasjonaci. 

Od dwóch tygodni w klasach 5-8 trwają dyskusje o hejcie 
– czym jest, jak na niego reagować, gdzie jest granica między 
byciem konfidentem a pomocą osobie lub grupie, która hejtu 
doświadcza. Rozmawiamy o  odwadze, mocy sprawczej i  sile 
naszych słów – tych mówionych i tych pisanych. 

W  klasach 4 natomiast zastanawiamy się, kiedy możemy 
mówić o  uzależnieniu od gier, jakie są tego konsekwencje, 
jak odciągnąć siebie i/lub kolegów/koleżanki od ekranu, jaki 
wpływ mają na nas gry, Youtube, portale społecznościowe.

Jeszcze raz dziękujemy Pani Dominice i  Akwarium Gdyń-
skiemu za wspaniałe zajęcia. Po cichutku trzymamy kciuki, 
żeby udało nam się spotkać na warsztatach nad naszym pięk-
nym Bałtykiem.

Inspiracją do przeprowadzania warsztatów był Dzień 
Bezpiecznego Internetu, który odbył się 9 lutego 2021 roku. 
Zachęcamy zarówno uczniów jak i  rodziców do zapoznania 
się z  materiałami związanymi z  tą tematyką, które zostały 
umieszczone na padlecie pedagoga i  psychologa szkolnego, 
gdzie można dowiedzieć się między innymi:
- jak radzić sobie z cyberprzemocą w 5 punktach
- jak pomóc osobie doświadczającej cyberprzemocy w  5 

krokach

Morze Bałtyckie online

Rozmawiamy o hejcie
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- jak dbać o swoją prywatność w Internecie? 
- fakt czy fake - jak demaskować fałszywe informacje poja-

wiające się w Internecie 
- o  zjawisku FOMO – strachem przed pominięciem „czegoś 

ważnego”
- czym są patostreamy – co powinno zaniepokoić rodzica, 

jak pomóc?

- co moje dziecko robi na YouTube?
Inicjatywa warsztatów została zgłoszona i  zatwierdzona 

przez organizatorów Dnia Bezpiecznego Internetu, którym od 
2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), 
które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fun-
dacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu 
„Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Szkoła Podstawowa w Kosakowie

W  ramach projektu „Pomagajmy! Pomaganie jest fajne!” 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w  Kosakowie wspólnie z  ro-
dzicami zorganizowali zbiórkę niezbędnych przedmiotów dla 
ciężko chorych dzieci przebywających w  Domu Hospicyjnym 
Bursztynowa Przystań w Gdyni. Cała społeczność uczniowska 
czynnie włączyła się w akcję. 

Szkoła Podstawowa w Kosakowie 
dołączyła do Projektu BohaterON – 
włącz historię! W  tej ogólnopolskiej 
kampanii o  tematyce historycznej, 
mającej na celu upamiętnienie i uho-
norowanie uczestników Powsta-
nia Warszawskiego oraz promocję 
historii Polski XX w. uczestniczyły 
dzieci podczas zajęć świetlicy szkol-
nej. W  ich trakcie dzieci zapozna-
ły się z  historią powstańców War-
szawskich, nauczyły się nadawania 
pseudonimów oraz posługiwania się 
nimi. Wspólnymi siłami stworzyliśmy 
album, który następnie powędrował 
do wybranej przez nas osoby biorącej 
udział w tamtych wydarzeniach.

Projekt BohaterON

Jak mawiał Czesław Niemen:
„(...) Lecz ludzi dobrej woli jest więcej 
I mocno wierzę w to, że ten świat 
Nie zginie nigdy dzięki nim (...)”
Ta ważna inicjatywa wsparła potrzebujących i zjednoczyła 

uczniów, rodziców i grono pedagogiczne szkoły.

Pomagajmy!  
Pomaganie jest fajne!
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Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kosakowie w imieniu całej 
społeczności szkolnej składa serdeczne podziękowania Fir-
mie Intel Technology Poland za przekazanie szkole laptopów, 
które zostaną wykorzystane do nauki zdalnej w czasie pande-
mii oraz do celów edukacyjnych, przyczyniając się tym samym 
do rozwoju umiejętności informatycznych naszych uczniów 
i nauczycieli.

Podziękowania

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Chętni uczniowie z  klas 7 wraz z  nauczyciel-
ką języka niemieckiego Dagmarą Miotk od 9 lu-
tego biorą udział w krajowym projekcie e-Twin-
ning. Projekt „Fiktive Familie” jest skierowany 
do uczniów szkół podstawowych oraz ponad-
podstawowych. Uczniowie przedstawią się oraz 
stworzą fikcyjną rodzinę z  wykorzystaniem na-
rzędzi TIK. Wspólnie wymyślą postaci członków 

rodziny oraz informacje o nich. Nauczą się opo-
wiadać o sobie i rodzinie oraz przeprowadzać wy-
wiad. Poznamy aplikacje służące efektywnej na-
uce słownictwa oraz urozmaicające lekcje języka 
niemieckiego w  trakcie edukacji zdalnej. Ostat-
nio tworzyli logo projektu. W wyniku głosowania 
wybrano logo Mai Kortas z 7D, które bierze udział 
w głosowaniu na logo krajowe.

Projekt e-twinning „Fiktive Familie”

Szkoła Podstawowa w  Mostach w  bieżącym roku szkol-
nym realizuje Międzynarodowy projekt edukacyjny „CZYTAM 
Z  KLASĄ lekturki spod chmurki”. Projekt skierowany jest 
do uczniów klas I-III i  wspiera rozwój czytelnictwa wśród 
uczniów. Projekt realizuje klasa I  B pod kierunkiem nauczy-
ciela biblioteki szkolnej. 

Projekt czytelniczy 
„Lekturki Spod Chmurki”

CZYTAM Z KLASĄ
lekturki spod chmurki

MIĘDZYNARODOWY
PROJEKT EDUKACYJNY

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

Niezbędnik    Nauczyciela

  PATRONAT HONOROWY
HONORATA SZANECKA

S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  W  K L O N O W I E
" M A Ł A  S Z K O Ł A "

AUTOR PROJEKTU  PARTNER W CZYTANIU
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Dzieci w Rewie odwiedziły pradawne dinozaury. Przedszko-
laki poznały nazwy i tryb życia olbrzymich zwierząt. Na koniec 

wykonały wspólny plakat, na którym każdy przedszkolak ma 
swojego ulubieńca.

Przedszkolaki

Z okazji Dnia Języka Ojczystego zorganizowano głosowanie 
na najpiękniejsze polskie słowo. Wśród propozycji znalazły się 

słowa: miłość, poświęcenie, drożdżówka, wytrych itp. Wygrało 
jednak słowo KONSTANTYNOPOLITAŃCZYKOWIANECZKA. 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

W roku szkolnym 2020/2021 r. klasa trzecia realizuje inno-
wację pedagogiczną „Programowanie – łatwe zadanie”. Głów-
nym jej celem jest rozwijanie u uczniów uniwersalnych kom-
petencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście 
do stawianych problemów czy umiejętność pracy zespołowej 
w sposób najbardziej przyjazny dzieciom - w zabawie, w ruchu, 
poprzez doświadczanie, eksperymentowanie.

Innowacja  
w klasie III B

SPORT

Zapraszamy do udziału w  czwartej edycji Biegu Tropem 
Wilczym – Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie Gminy 
Kosakowo 16 maja 2021 r., start godzina 12:00.

Bieg organizujemy we współpracy z  Fundacją Wolność 
i  Demokracja, Inicjatorem biegu jest Radny Gminy Kosako-
wo Pan Michał Przysiecki. Bieg na 1963 metry (odwołanie 
do roku, w  którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef 
Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich organizatorów 

przebiegać będzie po ścieżce pieszo-rowerowej Pierwoszy-
no-Kosakowo ze startem i metą w Pierwoszynie przy bramie 
Lotniska.

Bieg ten jest wydarzeniem bez rywalizacji sportowej, może 
w  nim wziąć udział każda osoba, bez względu na wiek, bez 
przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzyma-
łościowego. Limit przyznanych w  tym roku miejsc dla Gminy 
Kosakowo to 150 osób (kto pierwszy - ten biegnie).

IV edycja Biegu Tropem Wilczym  
w Gminie Kosakowo
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Pomorski Związek Żeglarski rozesłał w marcu br. powoła-
nia do kadr wojewódzkich. W  tej grupie znalazło się aż 5 za-
wodników z Mechelinek, w tym aż 3 z nich uczęszcza do Szkoły 
Podstawowej im. Piotra Dunina w Mostach, a 2 jest uczniami 
klasy żeglarskiej. Przede wszystkim jest to ciężka praca i walka 
ze swoimi słabościami, obowiązkowość i wychodzenie ze stre-
fy komfortu – tak o swoich zawodnikach mówi trener klubowy 
Bartosz Bartnicki. Młodzi żeglarze sezon 2021 spędzą na wielu 
zgrupowaniach i treningach. Zaplanowane mają ponad 14 im-

prez zaliczonych do Pucharu Polski. Dla Stowarzyszenia Port 
Mechelinki jest to wielkie wyróżnienie i  wskazówka, że klub 
idzie dobrą drogą. Po kilku latach pracy z grupami sportowymi 
przychodzą pierwsze w historii powołania do kadr wojewódz-
kich. Jest to pierwszy taki sukces żeglarski w Gminie Kosako-
wo, a Mechelinki jako jedyne będą reprezentowały powiat Puc-
ki. Gratulacje dla Maksymiliana Stańko, Igora Saja, Sebastiana 
Wawrzyniaka, Tomasza Tracza oraz Mateusza Bogdziewicza. 
Autorem zdjęć jest Piotr Leoniak.

Uwaga: jeżeli impreza nie będzie mogła odbyć się w spo-
sób tradycyjny ze względu na COVID-19, wydarzenie automa-
tycznie zmienia się w bieg wirtualny. Miejsce odbioru pakietów 
zostanie podane w terminie późniejszym.

Biuro Zawodów będzie czynne od godziny 10:00 w  Kosa-
kowskim Centrum Kultury w  Pierwoszynie (ul. Kaszubska 11)  
– będą tu wydawane pakiety, będzie również depozyt. 
Zapisy na stronie:
https://elektronicznezapisy.pl/event/5523/strona.html

Każdy uczestnik biegu otrzyma: numer startowy z  logiem 
patrona biegu, pamiątkową koszulkę oraz pamiątkowy medal. 
Uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych zobligowani są 
do biegu w koszulce w ramach pakietu startowego z numerem 
startowym umiejscowionym z przodu na wysokości klatki pier-
siowej.

Więcej informacji o  wydarzeniu na stronie udziela Refe-
rat ds. sportu, turystyki i  rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo,  
tel. 586604312.

6 marca br. pierwszy zespół Sztormu 
Kosakowo zainaugurował rundę wiosen-
ną V ligi. W  pierwszej kolejce rundy re-

wanżowej Sopocka Akademia Piłkarska 

wygrała na własnym terenie ze Sztormem 2:0. Druga wiosen-
na kolejka i zaplanowany na 13 marca mecz w Kosakowie z Bły-
skawicą Reda Rekowo z  powodu ponownie wprowadzonych 
przez rząd obostrzeń nie doszedł do skutku.

Inauguracja Rundy Wiosennej w V Lidze

Powołania do kadr
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13 marca 2021 roku odbyły się w Tczewie Mistrzostwa Okrę-
gu Pomorskiego w  Biegach Przełajowych w  kategorii U-16 
(2006- 2007) i  U-14 (2008-2009). Organizatorzy przygotowa-
li dobrze oznakowaną, aczkolwiek bardzo wymagającą ze 
względu na dość grząski teren trasę. Na starcie łącznie sta-
nęło ponad 200 zawodniczek i zawodników z większości klu-
bów województwa pomorskiego. Zawody odbywały się z rygo-
rystycznym egzekwowaniem wszelkich przepisów sanitarnych 
w czasie pandemii, co nieco opóźniło rozpoczęcie imprezy.

Jako pierwsze na dystansie 800 metrów trudy rywaliza-
cji podjęły dziewczyny w  kategorii U-14. Ponad 50-osobowy 
peleton młodych biegaczek żwawo pokonywał własne słabo-
ści oraz trudy grząskiej trasy i niezbyt sprzyjającej aury. Już 
w  połowie dystansu na czoło wysunęła się 6-osobowa grupa 
dziewcząt z  Kariną Łapką i  Julią Banaszak z  ULKS Skoczek 
Pogórze. Jako trzecia do mety dobiegła mocno zmęczona 
Karina, a Julka z niewielką stratą była szósta. W ślad za do-
brym przykładem koleżanki klubowej pobiegł w tej samej ka-
tegorii wiekowej na dystansie 1500 m. Damian Wyżlic. Damian 
jeszcze metr przed linią mety zajmował 2. pozycję, ale chwila 
nieuwagi na samym finiszu kosztowała go srebro. Ostatecz-
nie wywalczył 3. miejsce z  tym samym rezultatem co drugi 
zawodnik. W kategorii młodziczek ( U-16) sporą niespodzian-
kę zrobiła wszystkim Iga Kłosińska, która nie będąc w gronie 
faworytek świetnie rozłożyła siły, wytrzymując mocne tempo 
swoich konkurentek do samej mety. Trudy 1,5- kilometrowe-
go dystansu dały się we znaki dopiero przed samą linią mety, 

gdzie przysłowiowe centymetry dzieliły 3 pierwsze dziewczy-
ny. Iga wywalczyła brązowy medal z  tym samym czasem co 
druga zawodniczka. Zawodnicy Skoczka Pogórze jako jedyni 
z województwa pomorskiego aż 3-krotnie stawali na podium. 
Gratulujemy!

Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego  
w Biegach Przełajowych

Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku powołał w marcu br. 
zawodników rocznika 2008 Sztormu Kosakowo:

Bartosza Mejzę i Piotra Stasiaka na konsultację selekcyjną  
(boisko AWFiS w Gdańsku). 

Gratulujemy!

Powołania  
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
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6 marca br. rocznik 2015 Sztormu Kosakowo rozegrał swój 
pierwszy turniej piłkarski Wejher-Cup 2021. W zawodach wzię-
ło udział 8 zespołów: Błękitni Wejherowo (I i II), Sztorm Kosako-
wo (I i II), Sportowa Jedyneczka Reda (I i II), UKS Sparta Syce-

W ramach przygotowań ligowych rocznik 2013 Sztormu Ko-
sakowo brał udział w turnieju Gdynia-Cup. Turniej rozgrywany 
był 13 marca br. W ten sam weekend rocznik 2010 przy Złotych 
Piaskach rozegrał mecz kontrolny z Jedynką Reda. Wcześniej, 
28 lutego rocznik 2013 zajął III miejsce w turnieju Alior Bank-
Cup w Leśniewie. Piłkarze Sztormu zostawili po sobie bardzo 
dobre wrażenie, strzelali mnóstwo bramek, wygrywali poje-
dynki 1 na 1, a z gry czerpali wiele radości – tym większej, że do 
domu wracali z pucharem.

wice i AP Cassubian. Wyniki meczów były bardzo wyrównane, 
a na koniec każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal 
oraz słodki poczęstunek.

Pierwszy Turniej Rocznika 2015

Przygotowania do 
Rozgrywek Ligowych
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Kosakowo 

23 kwietnia 2021 
przy Ośrodku Zdrowia                    
 ul. S. Żeromskiego 51 

Zarejestruj się: 
5 8  6 6 6  2 4  4 4  
www.mammo.pl 
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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

Ś.P. 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas

Mieczysław Baraniak z Suchego Dworu, lat 73

Sebastian Brodalski z Kazimierza, lat 31

Zbigniew Klawikowski z Dębogórza, lat 63

Stanisław Stochmiałek z Mostów, lat 78

Gertruda Tomeczkowska z Kosakowa, lat 72

Józef Totzke z Rewy, lat 85
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