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Rewa i Mechelinki w grze MONOPOLY
Gmina Kosakowo znalazła się w najnowszym wydaniu
gry Monopoly Bałtyk. 7 sierpnia br. we Władysławowie w Alei
Gwiazd Sportu odbyła się wielka premiera tej znanej planszówki. Na jej kartach znalazły się nadmorskie miejscowości
m.in. z terenu naszej gminy, którą reprezentują Rewa i Mechelinki. Na planszy pojawiły się również Władysławowo, Ustronie
Morskie, Chałupy czy też Sopot.
– To zdecydowanie dwie najbardziej rozpoznawalne w skali
kraju miejscowości naszej gminy, gdzie można świetnie spędzić czas i turystycznie, i żeglarsko – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek – zależało nam, by znaleźć się w edycji
Monopoly Bałtyk w gronie najatrakcyjniejszych turystycznie
miejscowości nadmorskich w Polsce.

Obchody 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej
Dokładnie 101 lat temu, w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku na
przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny
polsko-bolszewickiej. Była to jedna z największych i zarazem
najważniejszych bitew w historii swojego oręża i to ona zdecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu
Europy przed bolszewizmem. Z tej okazji na pamiątkę zwycię-

skiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku w całym kraju obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. W dniu 15 sierpnia w kwaterze
Żołnierzy Września 1939 roku samorząd gminy Kosakowo złożył wyrazy szacunku wszystkim polskim żołnierzom, a także
skierował słowa podziękowania za służbę w obronie polskich
granic.

4. edycja Biegu Tropem Wilczym w gminie Kosakowo
IX edycja Biegu Tropem Wilczym – Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyła się w gminie Kosakowo po raz czwarty
w dniu Święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia. Gmina zorganizowała tradycyjny bieg na 1963 metry, co stanowi odwołanie
do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef
Franczak ps. Lalek. Na starcie stanęło niespełna 150 uczestników, którzy pokonali ww. dystans, przebiegając po ścieżce
pieszo-rowerowej Pierwoszyno-Kosakowo ze startem i metą
w Pierwoszynie przy bramie lotniska. Bieg odbywał się bez
rywalizacji sportowej, tak aby mógł wziąć w nim udział każdy.
Bezpośrednio przed biegiem odbyła się krótka lekcja historii przeprowadzona przez Artura Chomicza z IPN w Gdańsku,
przybliżająca uczestnikom historię i losy Żołnierzy Niezłomnych. Każdy z zawodników przekraczających linię mety otrzymał medal.
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Airshow na kosakowskim lotnisku
wpisując się w harmonogram najważniejszych, cyklicznych
wydarzeń Pomorza. Jestem również przekonany, że w pełni
skorzystają na tym mieszkańcy gminy Kosakowo, która staje
się rozpoznawalnym na mapie Polski centrum pokazów lotniczych. Na ten moment wszystko wskazuje, że również w przyszłym roku spotkamy się na Lotos Gdynia Aerobaltic, by wspólnie cieszyć się świętem lotnictwa.

fot. Dawid Linkowski

Weekend 21-22 sierpnia br. minął pod znakiem zapierających dech w piersiach podniebnych widoków. Po raz kolejny
byliśmy świadkami niezwykle udanej edycji imprezy Lotos
Gdynia Aerobltic 2021, która odbyła się na kosakowskim lotnisku.
Airshow jako wydarzenie o skali międzynarodowej przyciągnęło tłumy spragnionych wrażeń fanów podniebnych pokazów, a dokładniej rzecz biorąc – ponad 40 tysięcy. Gościliśmy
najlepszych pilotów i ich ponad 100 niezwykłych samolotów.
Ekipy wraz z obsługą techniczną maszyn to ok. 300 osób,
wydarzenie natomiast obyło się dzięki pracy kolejnych kilkuset osób zaangażowanych w jego organizację. Wszystko to
zapewniło niesamowite show dla mieszkańców naszej gminy
i odwiedzających ją turystów.
– Ważnym dla nas aspektem jest fakt nabycia w tym roku
przedsiębiorstwa Port lotniczy Gdynia-Kosakowo przez gminę
Kosakowo, która jest od tego momentu głównym dysponentem lotniska i pasa startowego stanowiących świetny teren
z niesamowitym potencjałem do organizacji wielu imprez
masowych, a w szczególności tych o charakterze lotniczym –
mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. – Głęboko wierzę,
że w najbliższym czasie uda się uruchomić kosakowskie lotnisko i tego typu przedsięwzięcia staną się tutaj codziennością,

Klub Seniora
W ramach Projektu „Kompleksowy system wsparcia
mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Działania 06.02 Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02
Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020 w budynku dawnej poczty w Kosakowie powstanie
Klub Seniora. Obecnie dobiegają końca prace adaptacyjne
i urządzeniowe. Po ich zakończeniu rozpoczną się zajęcia
dla seniorów naszej gminy. Liderem projektu jest gmina
Puck, a Kosakowo jest jednym z czterech partnerów.
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Zajęcia w Klubie Seniora skierowane będą dla osób
w wieku 60+, w tym w szczególności dla osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
O szczegółach dotyczących terminów zgłaszania się
w ramach rekrutacji do Klubu Seniora, warunkach uczestnictwa i dostępności formularzy zgłoszeniowych zostaną
Państwo poinformowani na stronach Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również na fanpage’u facebook obu instytucji.
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„Samorządowcy Kosakowo” w sztafecie ironmana
W tegorocznej edycji Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 2021
w kategorii sprint po raz kolejny wystartowała nasza gminna sztafeta, w skład której weszli wiceprzewodniczący Rady
Gminy Kosakowo Adam Fajks (pływanie), dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu – Rafał Juszczyk (jazda na rowerze), przewodniczący Rady Gminy Kosakowo – Andrzej Śliwiński (bieg).
Początek zmagań sztafety był fenomenalny. Radny Adam Fajks
zameldował się na mecie etapu pływania z 4. czasem! Następnie szybka, sprawna zamiana i rozpoczął się etap kolarski. Tu
niestety pojawiła się złośliwość rzeczy martwych: przerzutka
w rowerze odmówiła współpracy. Pomimo braku możliwości
rozwinięcia maksymalnej prędkości dyrektor szkoły w Pogórzu walczył do końca i zdołał ukończyć swój etap. Na koniec
zmagania biegowe kontynuował Andrzej Śliwiński, który walczył o każdy kilometr, a wspaniałym sprinterskim finiszem
spowodował, że nasza sztafeta uplasowała się na 21. miejscu.
Pogoda i atmosfera zawodów były wspaniałe, a drużyna już
zapowiedziała rozpoczęcie przygotowań do przyszłorocznego
startu. Pierwszym krokiem będzie zakup nowego roweru. Gra-

tulujemy startu naszej sztafecie i zapraszamy kolejne grupy
do dołączenia się w kolejnych edycjach imprezy, bo przecież
„sport to zdrowie!”

Młode kaczki w kolektorze oczyszczalni ścieków w Mechelinkach
31 lipca br. podczas obchodu rezerwatu „Mechlińskie Łąki”
patrol Straży Gminnej został zaalarmowany przez zatroskanych turystów, którzy zauważyli, że do kolektora oczyszczalni
ścieków w Mechelinkach wpadły młode kaczki. Po przybyciu
na miejsce strażników okazało się, iż kacza mama siedząca na
kracie pokrywy kanału nawołuje swoje młode, które są uwięzione wewnątrz kolektora. Ten fakt został natychmiast zgłoszony do dyspozytora firmy PEWIK Gdynia, który niezwłocznie skierował swoich pracowników na teren przepompowni.
Na miejscu okazało się, iż dostęp do kaczek jest utrudniony
z powodu podnoszącego się poziomu wody po opadach, a one
same odpłynęły do zamkniętej części kolektora, gdzie czekała
je niechybna śmierć. Po kilku godzinach udało się wyłowić kaczuszki, które zostały nakarmione, a następnie przetransportowane i wypuszczone do zbiornika wodnego w Dębogórzu.
Serdecznie dziękujemy naszym strażnikom za szybką reakcję
oraz że nie pozostają obojętni na krzywdę zwierząt.

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY
Wakacyjne koncerty na scenie letniej w Mechelinkach
31 lipca na scenie letniej w Mechelinkach gościliśmy śpiewających artystów Teatru Muzycznego Hals w wakacyjnym
programie artystycznym pt. „Piosenka jest dobra na wszystko”.
Wspaniała atmosfera, nieśmiertelne szlagiery polskiej muzyki
rozrywkowej m.in. „Piosenka jest dobra na wszystko”, „Już taki
jestem zimny drań”, „Wiosna” czy „W siną dal” rozbrzmiały wieczorową porą w malowniczych Mechelinkach. Kolejny koncert
7 sierpnia przeniósł widzów w muzyczną podróż po morskiej
tematyce, a wszystko to dzięki Johny Roger „Szanty”, którzy
wprowadzili zebraną publiczność w atmosferę dalekich, morskich podróży. W trakcie występu nie mogło zabraknąć takich

4

piosenek jak: „Gdzie
ta keja”, „Amsterdam”,
„Bijatyka” czy „A morze
tak, a może nie”. Piosenki przeplatane były
anegdotami i morskimi opowieściami, a to
wszystko można było
usłyszeć w trakcie wakacyjnych letnich koncertów.
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Wakacyjne projekty dla dzieci
Wraz z nadejściem wakacji w Kosakowskim Centrum Kultury przeprowadzonych zostało 6 różnych projektów wakacyjnych dla dzieci z gminy. Rozpoczęliśmy projektem teatralnym
(2 turnusy), aby następnie zaprosić dzieci na warsztaty i zajęcia Minecraft, Summer English Project, Zaczarowany świat
- warsztaty malarskie oraz Eko przygoda. Codziennie w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku młodzi uczestnicy
w wieku 6- 11 lat wspólnie bawili się i odpoczywali, biorąc udział
w zabawach i animacjach specjalnie przygotowanych i prowadzonych przez wykwalifikowanych animatorów oraz instruktorów. Wakacyjne spotkania odbywały się w różnych miejscach
na terenie gminy, m.in. Suchy Dwór, Mechelinki oraz Pierwoszyno. Wakacyjne projekty miały na celu m.in. kształtowanie
umiejętności wyrażania siebie poprzez aktywność kreatywną,
promowanie ekologicznego stylu życia, poszukiwanie i odkrywanie nowych talentów, wspólną zabawę, aktywne spędzanie
czasu, nawiązywanie nowych znajomości, wzmacnianie umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania nadanych zadań oraz
rozwój społeczno-emocjonalny.

Od września zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia sekcji
artystycznych w Kosakowskim Centrum Kultury. Więcej informacji: kontakt@kulturakosakowo.pl, tel. 784 403 228.

Dni Gminy Kosakowo
Tegoroczne, długo wyczekiwane obchody Dni Gminy Kosakowo zawitały ponownie, ciesząc tym samym zebraną publiczność. 14 sierpnia tradycyjnie na zielonym placu przy górce
w Kosakowie wójt Marcin Majek przywitał licznie zgromadzoną
publiczność. Kilkugodzinna, plenerowa impreza rozpoczęła
się występem młodych artystów z sekcji wokalnej Kosakowskiego Centrum Kultury prowadzonej przez Annę Bronowicką,
wieloletniego nauczyciela oraz instruktora śpiewu. Wydarzeniu towarzyszył energetyczny występ Orkiestry Dętej Gminy
Kosakowo pod kierownictwem Zbigniewa Kostrzewskiego,
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który co roku przyciąga coraz to większą liczbę miłośników
nie tylko muzyki klasycznej, ale i rozrywkowej. Koncertowo
i głośno imprezę rozpoczął zespół Reggaeside, wprowadzając
publiczność w letni klimat gorących rytmów muzyki reggae.
Miłośnicy rocka nie mogli być zawiedzeni, bowiem na scenie
wystąpiła Clödie. Charyzmatyczna, obdarzona ostrym głosem
wokalistka zaprezentowała swoje autorskie jak i światowej
sławy piosenki. Na zakończenie wieczoru pojawiła się długo
wyczekiwana gwiazda: zespół Varius Manx z Kasią Stankiewicz. Ze sceny rozbrzmiały takie hity jak „Ruchome piaski”,
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„Orła cień”, „Pocałuj noc” czy „ Zanim zrozumiesz”. Równolegle
wydarzeniu towarzyszyły atrakcje dla młodszych i starszych,
w tym warsztaty kreatywne, dmuchany plac zabaw oraz bogata oferta strefy gastronomicznej.
W tym roku na terenie placu pojawił się mobilny punkt
szczepień oraz stanowiska o tematyce zdrowia i urody. Do
wydarzenia dołączyła Poradnia Dietetyczna Mango Papaja by
Klaudia Pieniążek, Optima Care Kosakowo jak i Makadamia Be-

auty Studio by Magdalena Koziołek - sponsorzy nagród w konkursie internetowym dla uczestników Dni Gminy Kosakowo.
Sponsorami tegorocznych Dni Gminy Kosakowo był: Gas
Storage Poland, Galeria Szperk oraz Peko - Zakład Usług Komunalnych. Patronat medialny nad imprezą objęli: Radio
Kaszëbë Ziemia Puck, Kaszuby Północne – Stowarzyszenie
Turystyczne Lot, Radio Gdańsk oraz Top Guitar Profesjonalny
Magazyn Muzyków. Imprezę prowadziła Anna Padée.

ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ DĘBOGÓRZE

24. Festyn Kaszubski
15 sierpnia to święto Matki Boskiej Zielnej i nasze - wszystkich Kaszubów. Świętowanie organizowanego po raz 24. Festynu Kaszubskiego rozpoczęliśmy przemarszem z Orkiestrą
Dętą Gminy Kosakowo przez Rewę do Szperku. Mszę św. na
scenie ustawionej przy Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi
Morza odprawili kanclerz Kurii Metropolitalnej Gdańskiej ks.
kanonik Rafał Dettlaff, ks. kanonik Jan Grzelak oraz proboszcz
rewskiej parafii ks. Michał Oksiuta. Oprawę mszy zapewnił zespół Kosakowianie. Po niej nastąpiło otwarcie festynu przez
wójta gminy Kosakowo Marcina Majek oraz prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Danutę Tocke. Na scenie jako
pierwsza zaprezentowała się Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo
z kapelmistrzem Zbigniewem Kostrzewskim. Następnie z piosenką regionalną na wesoło zaprezentował się zespół Kosakowianie, który w tym roku obchodzi swoje 10-lecie działalności.
Z tej okazji na stoisku Zrzeszenia można było otrzymać płytę
Cud na zemi z kolędami w ich wykonaniu. Można było skoszto-

wać także chleba ze smalcem, kucha, pulki i śledzi - wszystko
przygotowały członkinie dębogórskiego oddziału. W programie były warsztaty dla dzieci (malowanie rybek), na scenie
odbywały się konkursy (w których można było wygrać nagrody ufundowane przez gabinety z naszych terenów: zabiegi
kosmetyczne, spotkanie z dietetykiem i badania ciała) oraz
występy dzieci z Dębogórskich Kwiatków i szkoły w Mostach.
Uczniowie zostali przygotowani przez panie Czerwińską
i Sorn. W międzyczasie trwały zapisy w rzucie głazem o tytuł
króla Stolema. Najdłuższy wykonał Karol Gębski, który otrzymał figurkę i certyfikat Stolema. Na scenie przygotowywał się
zespół Weroniki Korthals-Tartas, a Solo Band przygrywał. Na
sam koniec wszystkich zgromadzonych zabawiał swoją muzyką i śpiewem Andrzej Dąbrowski. Całość prowadził Piotr Lessnau. Festyn zakończył się w radosnej atmosferze, a na kolejny
- 25. zapraszamy już za rok. Do uzdrzeni!

Półkolonie dla dzieci z gminnych szkół
Dla naszego oddziału zrzeszenia lipiec był bardzo pracowitym miesiącem. Gościliśmy dwie grupy dzieci na półkoloniach
z gminnych szkół - Dębogórza oraz Mostów. Dla najmłodszych
przygotowaliśmy zajęcia manualne: wykonanie z filcu statku
lub kwiata. Koncepcja była dowolna, a pomysłowość dzieci bardzo kreatywna. Część z grupy była zaangażowana do robienia
drożdżówek, a w czasie ich wypiekania udaliśmy się z dziećmi
do zwiedzania izby regionalnej przy Checzy, gdzie można było
cofnąć się w czasie. Dzieci oglądały meble, które służyły do
przechowania rzeczy, łóżko do spania z materacem ze słomy
i wiele innych przedmiotów domowego użytku, które można
zobaczyć już tylko w muzeum. W drugim pomieszczeniu dzieci
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oglądały maszyny do wykonywania różnego typu prac, sieci rybackie, narzędzia pszczelarza i żniwiarza. Gdy już wszystko poznały, zainteresowaliśmy ich legendami kaszubskimi. Czytały
z zaciekawieniem i zadawały pytania dotyczące Stolema czy
mikołajka nadmorskiego. W przerwie czekał na dzieci poczęstunek: grill i upieczone drożdżówki. Dla drugiej, liczniejszej
grupy przygotowaliśmy jeszcze lekcję z muzyką. Tadeusz Korthals grą na akordeonie wprowadził dzieci w świat morza, lasu
i otaczających nas dźwięków. Dzieci robiły także koperty z serem. W trakcie zajęć odwiedził dzieci zastępca wójta, Marcin
Kopitzki oraz dyrektor szkoły w Mostach, Anna Szymborska.
Dzieci otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz słodkości.
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Koncert Kosakowian w Gdyni i Sopocie
Zespół Kosakowianie promował gminę Kosakowo w Sopocie 21 lipca na dniach regionalnych. Opowiadaliśmy o naszej
małej ojczyźnie, w której mieszkamy i pięknych nadmorskich
krajobrazach, kolorach na naszych strojach oraz instrumentach muzycznych. Zainteresowanie publiczności było cudowne. Uczestnicy otrzymali płytę zespołu Kosakowianie Cud na
zemi. Kolejne występy miały miejsce 26 i 29 lipca w Gdyni na
Placu Kaszubskim w ramach Dni Kaszubskich z muzyką i śpiewem. Był konkurs gry na diabelskich skrzypcach i burczybasie
oraz ciekawe informacje dotyczące terenów, z których pochodzimy. Dziękujemy osobom, które pomagają w organizacji
tych wszystkich przedsięwzięć.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO
„Polska droga ku morzu”
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo Anna Paturej, Dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury Tomasz
Świercz oraz Radny Gminy Kosakowo Michał Przysiecki serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu „Polska droga ku
morzu”, które odbędzie się w sobotę 18 września br. o godz.
17.00 w siedzibie KCK (Kaszubska 11, Pierwoszyno). W ramach
wydarzenia zaplanowano:
Wystawę - część pierwsza poświęcona zostanie Józefowi
Klebbie (1860-1931), zaś część druga − rewskim szkutom;
Prelekcję – w ramach swojego wystąpienia dr Zdzisław
Kryger zaprezentuje historię wydarzeń związanych z uzyskaniem przez Polskę dostępu do morza, co dla mieszkańców Kaszub oznaczało odtworzenie więzów z Macierzą;
Koncert – proponujemy niespotykaną formę przekazu,
w ramach której muzyka rockowa stanowić będzie tło dla
poetyckich dzieł m.in. Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego uznanych przez Sejm RP za patronów
roku 2021. Z warstwą literacko-muzyczną korespondować
ma nierozerwalnie oprawa wizualna. A to wszystko za sprawą
Norberta „Smoły” Smolińskiego, lidera zespołu Contra Mundum, który w swoim solowym koncercie w niekonwencjonalny sposób przedstawi historię Polski. Impreza odbędzie się
18 września, czyli w przeddzień 82. rocznicy zakończenia walk
w obronie Kępy Oksywskiej, kiedy to ponownie nasze ziemie
utraciły tak ciężko wywalczoną w 1920 r. wolność. Projekt ma
na celu włączenie mieszkańców gminy Kosakowo w aktywne
świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz
popularyzację wiedzy na temat procesów drogi do wolności
z uwzględnieniem kontekstu regionalnego.
„Polska droga ku morzu” to projekt Biblioteki Publicznej
Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla, który dofinansowano
ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Ze względu na ograniczenia spowodowane przez pandemię COVID-19 osobisty udział w wydarzeniu możliwy będzie
wyłącznie na zaproszenie, które można odebrać w bibliotece.
Nr 9/2021
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Prelekcja „Dębogórze w ogniu
walki we wrześniu 1939 roku.
Kluczowy punkt polskiego oporu”
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo serdecznie zaprasza
wszystkich miłośników historii na prelekcję kmdr. Sebastiana
Dragi pt. „Dębogórze w ogniu walki we wrześniu 1939 roku. Kluczowy punkt polskiego oporu”, która odbędzie się 23 września
br. o godz. 17:00 w budynku Biblioteki.
W trakcie spotkania przedstawiona zostanie historia walk
w rejonie miejscowości Dębogórze. Kmdr Draga dokona analizy ich przebiegu z uwzględnieniem wielu czynników. Poruszy
kwestie polskich niepowodzeń oraz pochówków walczących
żołnierzy.
Kmdr Sebastian Draga to mieszkaniec Dębogórza, pasjonat historii, właściciel mobilnego
muzeum oraz bogatej kolekcji pamiątek z 1939 r.,
r e ko n s t r u k t o r,
konsultant w filmach takich jak:
Czarny Czwartek,
„Miasto 44” czy
„Piaśnica”.

STRONA SENIORA
Zdobywając gwiazdy, smakując pierniki
22 lipca br. podbiliśmy Toruń,
podglądaliśmy gwiazdy w planetarium, smakowaliśmy pierniki
i przyglądaliśmy się procesowi
ich wytwarzania (ukazywanemu
w iście przewrotny i komiczny sposób) w Żywym Muzeum
Piernika. Odpoczywaliśmy nad
brzegami Wisły wsłuchani w niezwykle barwne opowieści dr.
Zdzisława Krygera (pracownika
kosakowskiej biblioteki), mocno
osadzone w historii i tradycjach
historycznych regionu i prezentowane po mistrzowsku, z talentem i charyzmą. Składamy
serdeczne podziękowania całej ekipie z Biblioteki Publicznej
Gminy Kosakowo za merytoryczne wsparcie naszej wyprawy.
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Spotkanie wójta z seniorami na zajęciach kajakarskich
- To nie jest możliwe! Wiem, że nasi kosakowscy Seniorzy są bardzo aktywni, również sportowo, ale kajaki
to chyba zbyt wymagający sport nawet dla nich - powiedział wójt Marcin Majek, gdy dowiedział się, że seniorzy
z Kosakowa, związani z rewską siedzibą, ochoczo pływają kajakami po Zatoce pod czujnym okiem instruktorów
Morskiej Bazy Szkoleniowej Mechelinki, a odpoczywający na plaży wczasowicze w każdy wtorek słyszą śpiewane przez nich radosne piosenki.
Nie pozostawało nam nic innego, jak tylko wójta na
zajęcia kajakarskie zaprosić, by przekonać każdego niedowiarka, że kajaki w wydaniu amatorskim u państwa
Moniki i Sebastiana Borków to bezpieczna i wielce przyjemna forma rekreacji dostępna dla każdego. A po zajęciach mini-piknik, pyszna kawka zachęca do rozmów już
nie tylko na sportowe tematy. Bezpłatne zajęcia kajakar-

skie dla Seniorów w każdy wtorek od godz. 10.00 w Morskiej Bazie Szkoleniowej Mechelinki.

Wieczór szantowy w Yacht Clubie Rewa
Gościnne progi Yacht Clubu Rewa otworzyły się
w czwartek 26 lipca br. jeszcze bardziej niż zazwyczaj: ile
razy padło żeglarskie ahoj, policzyć nie sposób. Szanty
w wykonaniu naszej gwiazdy wieczoru, niezawodnego
Kamila Badziocha, ognisko z kiełbaskami, żeglowanie
z instruktorami po wodach Zatoki oraz radosna, rodzinna atmosfera - czegóż chcieć więcej na pogodne, letnie
późne popołudnie? Rozśpiewane towarzystwo bawiło się
aż do zmierzchu - nie tylko zresztą przy muzyce szantowej, repertuar zaprezentowany przez naszego szantymana był równie szeroki jak uśmiechy tak najstarszych,
jak i najmłodszych uczestników ogniska. Za wsparcie
i pomoc w organizacji imprezy składamy serdeczne podziękowania całej ekipie Yacht Clubu Rewa.

Piknik Korsarski w Mechelinkach
O tym, jak niełatwo zostać korsarzem gminy Kosakowo, przekonali się uczestnicy Pikniku Korsarskiego,
który odbył się 3 sierpnia br. w Mechelinkach. Aktu ich
mianowania dokonał zastępca wójta Marcin Kopitzki.
Nowo mianowani korsarze gminy, w większości seniorzy
tutejszych ziem, otrzymali z rąk zastępcy również 1 dm³
ziemi z Mewiej Rewy, którą chwilę wcześniej przemierzyli wzdłuż i wszerz. Z kolei zaszczytny Puchar Korsarzy
w Mölkky trafił w godne ręce Bartosza Bartnickiego. Wydarzenie było współorganizowane we współpracy z Morską Bazą Szkoleniową Mechelinki oraz Stowarzyszeniem
Port Mechelinki.
Nr 9/2021
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Bezpłatne rejsy po Zatoce
dla seniorów
Stowarzyszenie Port Mechelinki przez cały okres
letni organizowało bezpłatne rejsy kutrem po Zatoce
dla naszych seniorów. Pod opieką niezawodnego wilka
morskiego Krzysztofa Chorosia, który opowieściami na
temat historii naszych morskich akwenów mógłby dzielić się w nieskończoność i jeszcze dłużej. Za wszystkiej
rejsy okraszone niezwykłymi opowieściami składamy
serdeczne podziękowania.

Z ŻYCIA SOŁECTW
Powiatowy etap konkursu Piękna Wieś Pomorska 2021
Powiat Pucki nagrodził najpiękniejsze wsie oraz właścicieli najpiękniejszych zagród na terenie Ziemi Puckiej. Na etapie
powiatowym konkursu Piękna Wieś Pomorska nagrodzono
3 wsie oraz 2 zagrody. W pierwszej z wymienionych kategorii zwyciężyło Żelistrzewo, na drugim miejscu uplasowało się
Sławoszyno, a na trzecim Rewa. Najpiękniejsze gospodarstwo

domowe mają państwo Konkolowie z Żelistrzewa. Drugie miejsce zajęli państwo Reska ze Sławoszyna. Komisja konkursowa
brał pod uwagę następujące kryteria: ogólny wygląd wsi, estetykę poszczególnych posesji, stan budynków, a przy okazji
dbałość o stan środowiska przyrodniczego, ochronę oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
SP Dębogórze
Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem żegnamy wieloletniego pracownika, nauczyciela,
wychowawcę wielu pokoleń uczniów, dobrego człowieka, naszą koleżankę Lidię Klimaszewską
(14.03.1958 r. - 08.08.2021 r.).
Gdy smutek boli, a słowa zbyt małe,by rozpacz wypowiedzieć
- zostaje tylko milczenie pełne gorących łez i bliskość osieroconych serc.
Łączymy się w bólu i smutku z rodziną i bliskimi.
Dyrektor wraz z pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu

SPORT
III runda Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych
Nadmorska gmina Kosakowo od wielu
lat kojarzy się przede wszystkim z żeglarstwem, windsurfingiem czy kitesurfingiem. Ale od dwóch lat na wodach Zatoki
Puckiej ścigają się również skuterzyści
i to na zawodach rangi Mistrzostw Polski.
Dzięki determinacji partnerów PZMWiNW
- Gminy Kosakowo, Stowarzyszeniu Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki i Lifegu-
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ard Gdynia, Klubu Sportowego MOTO H2O
Rybnik po raz drugi udało się zorganizować
III rundę Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Mechelinkach.
Rywalizacja odbywała się w klasach
Runabout Spark Box, Runabout Stock Box,
Runabout GP2 oraz Runabout GP1. Na starcie pojawili się zawodnicy z klubów z wielu
części Polski tj. Rybnika, Nysy, Wrocławia,
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Łodzi, Ełku, Trójmiasta, Szczecina. Gościnnie odwiedzili nas
również medaliści niedawno rozegranych w Ostrowie Warckim
Mistrzostw Europy: Anna Jachimek oraz Andrzej Wiśniewski.

Partnerami wydarzenia byli: gmina Kosakowo, Gas Storage
Poland, Taurus, Jit Team, Celstan, Noble, Peko, Moje Mechelinki, Ticada.

Turniej Siatkówki Plażowej w Rewie
W niedzielę 1 sierpnia br. na plaży w Rewie odbył się kolejny, emocjonujący Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. W tym roku do rozgrywek przystąpiło 9
dwuosobowych drużyn. Zostały one rozlosowane do trzech
grup, z której do fazy mistrzowskiej awansowały tylko te, które
zajęły pierwsze miejsce w swojej grupie. Najlepszą drużyną,
a zarazem zdobywcą Pucharu Wójta Gminy Kosakowo została
para z Węgorzewa/Gdyni: Damian Urbanowicz i Cezary Labud-

da. Drugie miejsce przypadło parze z Rumi/Gdyni w składzie
Paweł Rosik i Piotr Jaszewski, zaś trzecie zajęła para z Kosakowa/Starogardu Gdańskiego: Piotr Pepliński i Paweł Sawicki.
Organizatorem imprezy był wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. Dla 3 najlepszych zespołów ufundowane zostały nagrody
rzeczowe oraz medale. Najlepsza drużyna otrzymała Puchar
Wójta Gminy Kosakowo. Nagrody dla najlepszych drużyn wręczył zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki.

STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
W związku z historycznymi sukcesami naszego stowarzyszenia i wyjątkowymi wydarzeniami dzielimy się informacją o naszych działaniach w ostatnich dwóch miesiącach.

Historyczna wygrana na LOTOS NORD CUP 2021
Nasz 12-letni zawodnik Maksymilian Stańko wygrał jedne
z największych organizowanych w naszym kraju regat zaliczanych do Pucharu Polski. Maks dał tym samym gminie Kosakowo pierwsze zwycięstwo podczas tak znaczących regat
ogólnopolskich.
Wygrał również w drugich regatach zaliczanych do Pucharu Polski w sezonie 2021: „Chojnicki złoty Konik Morski”,
awansując tym samym na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej
chłopców. W rankingu sklasyfikowanych jest ponad 450 dzieci. W tych samych regatach 4. miejsce wśród dziewczyn zajęła
mieszkanka Mostów Zosia Brzozowicz, a mieszkańcy Pierwoszyna Igor Saj i Sebastian Wawrzyniak kolejno 6. i 7. miejsce.
To jedne z najlepszych regat na takim wysokim poziomie w naszej 10-letniej historii.

Nr 9/2021
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Puchar Mechelinek
W czerwcu zorganizowaliśmy największe regaty w gminie
Kosakowo i jedne z większych w powiecie puckim – „Puchar
Mechelinek” zaliczany do żeglarskiego Pucharu Kaszub. Dodatkowo dla mieszkańców i turystów odbył się dzień belony
i zawody wędkarskie. Wzięło w nim udział ponad 160 uczestników na wodzie, łącznie z trenerami i osobami towarzyszącymi
było ponad 300 osób. Odnieśliśmy również sukces sportowy:
1. i 2. miejsce w kategorii chłopców przypadło naszym zawodnikom.

Współpraca z puckim
hospicjum św. Ojca Pio
Na początku lipca z inicjatywy Stowarzyszenia Port Mechelinki zorganizowane zostało spotkanie dla podopiecznych puckiego hospicjum. Projekt skierowany był głównie do osieroconych dzieci i młodzieży. Bardzo chcieliśmy podarować trochę
uśmiechu każdemu z nich. Nasze stowarzyszenie zapewniło
szkolenia z pierwszej pomocy, pokazy ratownictwa i rejsy po
zatoce, a także grilla i pyszne ciasta. Każde dziecko otrzymało
również paczkę z upominkami.

www.kosakowo.pl

Program morski dla klas
żeglarskich ze szkoły w Mostach
W czerwcu wszyscy uczniowie klas żeglarskich oraz kilku
nauczycieli ze szkoły podstawowej w Mostach wzięło udział
w rejsach po zatoce gdańskiej, które odbywały się na jachcie
pełnomorskim i były wstępem do kolejnego etapu szkolenia
naszego Stowarzyszenia „wypłynięcia na szerokie wody”. Blisko 40 dzieci z naszej gminy po raz pierwszy w życiu odbyło rejs
pełnomorski. Rejsy były bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Żeglarskie środy
Kultowy już program prowadzony od kilku lat dla dorosłych
mieszkańców gminy Kosakowo cieszy się niezwykłą popularnością. W tym roku program jest kontynuowany do końca
września, w bezpłatnych zajęciach wzięło do tej pory udział ok.
70 mieszkańców.

Podium na Gdynia Sailing Days
Jakub Bentkowski i Anna Zwara zdobyli podium na jednych
z najważniejszych regat sezonu 2021. W Gdynia Sailing Days aż
3 nasze załogi zakończyły w top 5. Jednocześnie Iga Saj i Maksymilian Nadolski zajęli pierwsze miejsce wśród juniorów.
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Morska pielgrzymka
Piotra i Pawła
Stowarzyszenie tradycyjnie już reprezentowało gminę Kosakowo w trakcie pielgrzymki morskiej w Pucku. Nasi członkowie wypłynęli z Mechelinek jachtami typu Puck. Po mszy
wspólnie z rybakami z Helu, Jastarni, Kuźnicy, Pucka i Władysławowa przepłynęliśmy wzdłuż wybrzeża, pozdrawiając turystów, dla których była to wielka atrakcja.

SZTORM KOSAKOWO

Rozgrywki V Ligi
Rozgrywki sezonu 2021/2022 znakomicie (od 2 zwycięstw)
rozpoczęli piłkarze prowadzeni przez trenera Bartosza Lewandowskiego. W inauguracji przy Złotych Piaskach Sztorm
Kosakowo wygrał 5:2 z Błyskawicą Rekowo, a tydzień później
w Sopocie – 1:0 z Ogniwem.
Od nowego sezonu do kadry pierwszego zespołu dołączyli:
Kacper Stec, Borys Karbowiak i Dawid Chmurzyński z Arki Gdynia SA, Bartosz Zakrzewski – reprezentant Kadry Polski U-17
i Młodej Ekstraklasy oraz Bartosz Dembowski z Kamionki Sopot. Podczas przerwy wakacyjnej udało się również odnowić
trybuny boiska głównego.
Terminarz najbliższych meczów Sztormu w V lidze:
1. – sb, 4.09. (11.00) – Sztorm Kosakowo – GLKS Różyny;
2. – sb, 11.09. (14.30) – Gedania II Gdańsk – Sztorm Kosakowo;
3. – sb, 18.09. (11.00) – Sztorm Kosakowo – Orzeł Trąbki Wielkie;
4. – sb, 25.09. (15.00) – KS Chwaszczyno – Sztorm Kosakowo;

5. – sb, 2.10. (11.00) – Sztorm Kosakowo – GKS Sierakowice;
6. – sb, 9.10. (11.00) – Sztorm Kosakowo – Tres Osiczanka Osice;

Letnie obozy piłkarskie
16 lipca juniorzy Sztormu z rocznika 2013 zakończyli obóz
piłkarski w ośrodku kolonijno-sportowym w Żelistrzewie.
Ostatniego dnia pobytu udało się jeszcze przeprowadzić jednostkę treningową, konkurs strzelecki oraz wybrać się na
wycieczkę autokarową po okolicy. Przy Złotych Piaskach na
młodych sportowców czekali rodzice i zarząd GKS Sztormu
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Kosakowo z pamiątkowymi medalami i dyplomami.
8 sierpnia br. 50 zawodników Sztormu wraz z 7-osobową
kadrą trenerską udało się na kolejny, tygodniowy obóz piłkarski. Na zgrupowaniu odbywały się 2 treningi dziennie, trening
motoryczny oraz bramkarski.
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Bezpłatne zajęcia dla dzieci
10 sierpnia br. na płycie boiska przy Złotych Piaskach w Kosakowie odbyły się bezpłatne zajęcia dla dzieci z gminy Kosakowo prowadzone przez trenerów Sztormu Kosakowo. Niestety, w przeprowadzeniu drugiej części treningu przeszkodził ulewny
deszcz, ale już niebawem zapraszamy na kolejne zajęcia.

Treningi i nabór do zespołu
W okresie wakacyjnym powiększył się sztab trenerski rocznika 2013 – w sierpniu do kadry dołączył trener Mateusz Knapek. Trener Rafał Konkol z kolei ukończył kurs trenerski UEFA
B – gratulujemy.
Zapraszamy dziewczęta i chłopców już od 3. roku życia na
treningi piłki nożnej do Sztormu Kosakowo. Zajęcia odbywają
się na naturalnej nawierzchni z podziałem na małe grupy. Zawodnicy są objęci opieką fizjoterapeuty, podologa, ortotyka,
dietetyka. Kontakt: 501-326-119 i 606-706-307.

YACHT CLUB REWA

Memoriał Andrzeja Reymana
Yacht Club Rewa serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Kosakowo do udziału w X Memoriale Andrzeja
Reymana, który odbędzie się w dniach 25-26.09.2021 r. Regaty
będą odbywać się na klasach Finn, Puck oraz Vaurien. Wszyscy
mieszkańcy, nawet nieżeglujący, mogą zgłaszać się na regaty
do załogi w klasie Puck pod numerem telefonu 695 814 390.

X edycja Mistrzostw Gminy Kosakowo w żeglarstwie
31 lipca br. Yacht Club Rewa przywitał 43 uczestników na
X edycji Mistrzostw Gminy Kosakowo w żeglarstwie. Po krótkiej odprawie i wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących pierwszeństwa pomiędzy jachtami, zawodnicy przygotowali łódki
i zeszli na wodę. Pierwszy wyścig przeprowadzono przy bardzo słabym wietrze, który z biegiem czasu wzmagał się na sile.
Podczas ostatniego,
czwartego wyścigu
warunki
wiatrowe
zmieniły się na tyle,
że doszło do wywrotki jednej z załóg.
Dla jej członków było
to pierwsze takie
doświadczenie, jednak dzięki pomocy
dwóch motorówek
udało się błyska-
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wicznie postawić łódkę i z uśmiechami na twarzach kontynuować żeglugę. Regaty zwyciężyła załoga w składzie: Jacek
Ludwiczak, Tymoteusz Szornak i Mateusz Witkowski. Uczestnicy X Mistrzostw Gminy Kosakowo doświadczyli więc całego
spektrum żeglarskich warunków wiatrowych podczas regat,
co sprawia, że wyniki końcowe na pewno są nieprzypadkowe.
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Długoletnie pożycie małżeńskie
3 sierpnia br. wójt gminy Kosakowo Marcin Majek
wraz z zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Kosakowie Anną Szewczyk oraz sołtys wsi Mosty
Aliną Merchel odwiedzili
z okazji 60. rocznicy ślubu
małżonków Annę i Jana Sikorskich, mieszkańców wsi
Mosty. Jubilatom zostały
złożone serdeczne życzenia i gratulacje, otrzymali
oni również pamiątkowy
medal z grawerem, kwiaty i kosz upominkowy. Szanownym
jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dużo
zdrowia oraz kolejnych jubileuszy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zasady przyznawania zasiłków z systemu pomocy społecznej
Pomoc społeczna jest jedną z instytucji polityki społecznej
państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich
możliwości, uprawnień i własnych środków. Zapisy ustawowe
wskazują, iż pomoc społeczna wspiera osoby w ich wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmowanie tych działań ma na celu usamodzielnienie osób i rodzin oraz służy integracji ze środowiskiem.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce
zamieszkania i przebywającym na terytorium RP, cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na
terytorium RP obywatelom państw członkowskich UE, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
Nr 9/2021

(EFTA). Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania
jednej z okoliczności takich jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka
choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo
-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowego i sytuacji kryzysowej,
klęska żywiołowa lub ekologicznej, a których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie. (Wynosi ono dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, a dla osoby
w rodzinie 528 zł.)
Jak przebiega procedura uzyskania pomocy społecznej?
Osoba zgłasza ustnie lub wnosi podanie na piśmie o udzielenie pomocy do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik
socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc
w jej mieszkaniu (przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy).
Poznaje jej sytuację życiową i finansową – koniecznie trzeba
przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego. Pracownik socjalny sprawdza również możliwości
uzyskania pomocy od krewnych w linii prostej (dzieci, rodzice)
- dot. alimentacji od krewnych w linii prostej (dzieci - rodzice,
rodzice - dzieci). Na podstawie zebranych informacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny, formułuje wnioski z niej wynikające i stanowiące podstawę planowania pomocy. Następnie na podstawie powyższych
dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia oraz o powodach
wydania takiej decyzji.
Zdarzają się sytuacje, gdy zasiłek z pomocy społecznej nie
zostaje przyznany. Przesłanką może być problem, który nie
jest potwierdzony trudną sytuacją życiową, czyli np. sieroc-
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twem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością. Jeśli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, standard życia przewyższa
zadeklarowane dochody, nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i sytuację, ubiegający się o pomoc nie chcą współpracować z pracownikiem
socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości
i uprawnień, jeśli pracownik socjalny stwierdzi np.: marnotrawstwo pieniędzy, uchylanie się od pracy, wydatkowanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem może nastąpić odmowa
świadczeń z pomocy społecznej.
Świadczenia z pomocy społecznej dzielą się na pieniężne
(np. zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny zasiłek celowy)
oraz niepieniężne (np. posiłek, ubranie, schronienie, usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania). Jedną z form pomocy
jest zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym, a także
stratami w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Osobami uprawnionymi do zasiłku są osoby lub rodziny,
które w wyniku zdarzeń losowych poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym
wyposażeniu gospodarstw domowych) i z uwagi na szczególnie
trudną sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb bytowych. Zasiłek przysługuje niezależnie
od tego, czy osoba lub rodzina posiada tytuł prawny do lokalu
mieszkalnego, który zajmuje. Warunkiem jest, aby uszkodzony
dom był jedynym miejscem zamieszkania osoby lub rodziny.
Przeznaczenie zasiłku celowego polega na udzieleniu pomocy
bezpośrednio po zdarzeniu i zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, przez które należy rozumieć w szczególności:
wykonanie remontów i napraw w mieszkaniu (m.in. naprawa
dachów, malowanie i osuszanie pomieszczeń, tynkowanie,
wymiana podłóg); zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych (m.in. zakup żywności, opału, odzieży, bielizny pościelowej, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, sprzętu
AGD), jeżeli te wydatki związane są z wystąpieniem zdarzenia
losowego i stanowią niezbędną potrzebę rodziny.
Wysokość zasiłku celowego ustalana jest na podstawie
ustawy o pomocy społecznej i nie może być utożsamiana z odszkodowaniami za utracone lub uszkodzone mienie. Udzielona
pomoc nie musi pokrywać w całości poniesionych strat (nie
stanowi rekompensaty za utracone mienie), a jedyni umożliwia rodzinie zaspokajanie potrzeb na podstawowym poziomie.
Substancje psychoaktywne
Korzystano z nich już 10 tys. lat temu - początkowo substancje psychoaktywne (SPA) były pozyskiwane wyłącznie
z produktów naturalnych, obecnie produkowanych jest również wiele zamienników syntetycznych.
Jako substancję psychoaktywną można traktować taki
środek, który bezpośrednio wpływa na czynność mózgu,
prowadząc do różnorodnych zmian nastroju, spostrzegania,
świadomości oraz zachowania. W obowiązującej w Polsce
klasyfikacji chorób ICD-10 (w części poświęconej zaburzeniom
związanym ze stosowaniem substancji psychoaktywnych) wyszczególniono następujące substancje psychoaktywne: alkohol, opiaty (np. morfina, fentanyl czy oksykodon), leki uspokajające i nasenne (w tym m.in. benzodiazepiny), kanabinole (do
których zaliczana jest marihuana), kokaina oraz inne psychostymulanty (takie jak np. kofeina), tytoń (substancją psychoak-
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tywną jest w tym przypadku nikotyna), lotne rozpuszczalniki,
halucynogeny.Substancjami psychoaktywnymi są również
tzw. dopalacze. Część substancji psychoaktywnych, prowadzi,
po ich zażyciu, do wystąpienia pobudzenia psychoruchowego, polepszenia koncentracji czy do podwyższenia nastroju
– mowa tutaj o substancjach psychoaktywnych z grupy psychostymulantów. Inne środki psychoaktywne – zaliczane do
grupy halucynogenów – mogą prowadzić do zgoła odmiennych
zjawisk, takich jak stany euforyczne czy pojawianie się u pacjentów omamów i urojeń o różnorodnej treści. Działaniem
jeszcze innych substancji psychoaktywnych może być z kolei
efekt rozluźniający i uspokajający. O tym, jak efekty będzie
miało zażycie poszczególnych substancji psychoaktywnych
decyduje to, na jakie konkretnie receptory i neuroprzekaźniki
układu nerwowego dany środek działa.
Regularne korzystanie z wielu z nich prowadzić może do
wystąpienia uzależnienia, a także do związanego z tym zjawiskiem zespołu abstynencyjnego, pojawiającego się przy nagłym zaprzestaniu przyjmowania uzależniających substancji.
Substancje psychoaktywne to nie tylko związki nielegalne,
ale również ogólnodostępne środki jakie znajdziemy w kawie,
herbacie czy coli – napoje te zawierają przecież działającą
stymulująco kofeinę. Teobromina, która również jest substancją psychoaktywną, znajduje się z kole w czekoladzie. To, że
legalne środki zawierające substancje psychoaktywne można
nabyć bez większego kłopotu, nie jest równoznaczne z tym,
że ich stosowanie nie jest związane z żadnymi zagrożeniami.
Nadmiar substancji psychoaktywnych, nawet tych legalnych,
zdecydowanie może jednak już szkodzić naszemu zdrowiu –
najbezpieczniejszy jest więc po prostu umiar.
Dorośli ponoszą odpowiedzialność za własne decyzje, a co
z dziećmi i młodzieżą?
Na podstawie wyników badań ESPAD (Europejski Program
Badań Ankietowych w Szkołach na temat Używania Alkoholu
i Narkotyków) z 2007r., stwierdzono, że młodzież najczęściej
sięga po alkohol i nikotynę, częstotliwość ta nie jest zależna
od płci młodych osób. Do przynajmniej jednorazowego kontaktu z narkotykami przyznało się 20% uczniów, z czego najpopularniejszym środkiem jest marihuana. Młodsi uczniowie
częściej sięgają po tańsze i łatwiej dostępne substancje, takie
jak środki wziewne. Polska młodzież zajmuje także pierwsze
miejsce w Europie pod względem korzystania z leków nasennych. Oddzielną kategorią są tzw. dopalacze.
W jakich sytuacjach młodzież może być bardziej narażona
na działanie substancji psychoaktywnych? Badacze wskazują,
że duży wpływ ma na to środowisko, w którym obraca się młody człowiek. Ważnym czynnikiem chroniącym młodzież przed
sięganiem po środki psychoaktywne jest rodzina, w której ona
funkcjonuje oraz stworzona przez dorosłych opiekunów atmosfera bezpieczeństwa i akceptacji.
Dobry i wspierający kontakt z młodym człowiekiem jest
jednym z czynników chroniących go nie tylko przed sięganiem
po substancje psychoaktywne, ale także wspierającym i pomagającym, gdy taka pomoc jest już niezbędna.
Wiele jest powodów sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze) - namowa, moda,
ciekawość czy problemy. Niezależnie od tego jaki jest powód,
sięgając po substancje psychoaktywne należy liczyć się z konsekwencjami. Niektóre szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym są odwracalne, ale z niektórymi trzeba żyć przez lata.
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Nie spisałeś się przez internet?
Spodziewaj się telefonu od rachmistrza
Czas na samodzielnie spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 masz do momentu, gdy
skontaktuje się z Tobą rachmistrz – nie czekaj do 30 września.
Pamiętaj, że udział w spisie to twój obowiązek. Masz wiele
możliwości zrealizowania obowiązku spisowego. Najszybciej
i najwygodniej zrobisz to przez Internet. Wypełnij formularz
online na https://spis.
gov.pl/, to zajmie tylko
kilka minut. Zadzwoń
na numer 22 279 99 99
i spisz się telefonicznie –
rachmistrz wprowadzi do
formularza Twoje dane.
Odwiedź najbliższy urząd
gminy i spisz się przez
internet na specjalnie
utworzonym w tym celu
stanowisku.
Rachmistrzowie spisowi
przeprowadzają
wywiady bezpośrednie
oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą
spodziewać się osoby,
które dotychczas nie
spisały się samodzielnie
przez internet lub telefon na infolinii spisowej.
W przypadku wywiadów

telefonicznych rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88
88 lub 22 279 99 99.
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie
można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

Program „Czyste Powietrze” w gminie Kosakowo
14 lipca 2021 r. wójt gminy Kosakowo oraz prezes zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku podpisali Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Jego celem jest
poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach porozumienia do zadań gminy należy m.in:
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udzielanie informacji o programie, wsparcie mieszkańców
w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie,
przekazywanie tych składanych w gminie do WFOŚiGW, pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania. W celu uzyskania pomocy w temacie dofinansowania
w ramach programu „Czyste Powietrze” prosimy o uprzednie
umówienie spotkania w Urzędzie Gminy Kosakowo pod numerem telefonu 58 660 43 07.
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ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z TERENU GMINY KOSAKOWO
11 WRZEŚNIA 2021 ROKU - SOBOTA

(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ,MECHELINKI)
18 WRZEŚNIA 2021 ROKU - SOBOTA

(POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE)
25 WRZEŚNIA 2021 ROKU – SOBOTA

(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE)
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:

+
Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, ramy okienne, drzwi, lampy, karnisze, kanistry + opony
małe AGD- Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 44

Przypominamy również, że podczas zbiórki nie jest odbierany:
duży sprzęt RTV i AGD (powyżej 20 kg) - np. lodówki, pralki, telewizory. Sprzęt tego typu odbierany jest na
indywidualne zgłoszenia z domów i mieszkań przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Przyjmowanie zgłoszeń - tel. 58 624-66-11. Zakaz demontażu sprzętów, lodówki np. bez agregatów lub w częściach nie są
przyjmowane !
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!

Ważniejsze telefony:
- Kosakowskie Centrum Kultury, tel. 784 403 228
- 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. 692 943 433;
- Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego 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 Halina 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 Zawadzki, tel. 888 095 035
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” –
prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – prezes Marek
Kunc, tel. 600 192 252.
Telefony alarmowe:
- Straż Gminna, tel. 58 732-50-11, 606-731-985
- 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
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Razem chronimy środowisko – edukacja ekologiczna w nowym roku szkolnym
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaprasza wszystkie szkoły i przedszkola z terenu swojego działania do
współpracy w zakresie edukacji ekologicznej. Rok 2021 jest czasem szczególnej refleksji ze względu na 30-lecie Związku. Bogate
doświadczenie z tego okresu mobilizuje jeszcze bardziej do działania na rzecz poprawy jakości środowiska. Środowiska, w którym żyjemy
i które warunkuje nasze samopoczucie oraz zdrowie.
W roku szkolnym 2021/2022 chcemy podkreślać problem nadmiernej konsumpcji, a co za tym idzie niestety zbyt dużego
wytwarzania odpadów. Zgodnie z ideą „less waste” zachęcamy do zmiany zachowań w kierunku zapobiegania ich powstawaniu.
Drugim ważnym tematem tegorocznej oferty jest ochrona powietrza. Nie zapominamy także o zmianie klimatu, która stanowi szerszy
kontekst w całej edukacji ekologicznej. Najważniejsze, aby zmienić naszą mentalność i uświadomić sobie, że szkodząc środowisku
szkodzimy sobie.
W ramach proponowanych działań znajdują się m.in.
a) projekt edukacyjny „Lider Lokalnej Ekologii” pt. „Im mniej, tym lepiej”,
b) wykłady dla nauczycieli w ramach programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”,
c) konkursy ekologiczne:
·
„Małe dzieci nie chcą śmieci”, w którym dzieci wspólnie ze smokiem Sebkiem oraz jego siostrą Zuzią
poznają sposoby na czyste powietrze,
·
„Mała nakrętka, duży problem”, w którym dzieci i uczniowie poznają zasady gospodarki o obiegu
zamkniętym na przykładzie zbierania plastikowych nakrętek,
·
Konkurs fotograficzny „Razem chronimy środowisko”, w którym młodzież będzie przedstawiać
działania na rzecz dbania o przyrodę ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych ekologicznych
rozwiązań,
·
„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”, w którym zadaniem jest przeprowadzenie akcji
informacyjnej na terenie placówki oświatowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego;
·
„Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych”, w ramach którego szkoła za każdy 1 kg baterii otrzymuje
punkty, które wymienia na nagrody.
Dla placówki, która wykaże się największym zaangażowaniem w obszarze edukacji ekologicznej na przestrzeni ostatnich 5 lat
szkolnych (łącznie z bieżącym rokiem) przewidziano honorowe wyróżnienie „Róża Ekologii”. Zarząd Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki” zamierza tym tytułem nagrodzić jedną szkołę oraz jedno przedszkole w czerwcu 2022 roku.
Szczegółowe informacje w sprawie oferty edukacyjnej Komunalnego Związku Gmin można uzyskać w biurze Związku lub na
stronie internetowej www.kzg.pl/Edukacja. W ramach prowadzonych działań Związek zapewnia placówkom oświatowym liczne
wydawnictwa edukacyjne oraz materiały informacyjno-promocyjne. Nasze działania wspierane są przez lokalne samorządy gminne (Gdynia,
Rumia, Reda, Sopot, m. Wejherowo oraz gminy wiejskie: Kosakowo, Szemud, Wejherowo), Starostwo Powiatowe
w Wejherowie oraz spółki komunalne: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK GDYNIA.
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