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5 maja br. w Urzędzie Gminy Kosakowo odbyło 
się spotkanie wójta z  niezwykle utalentowanymi 
uczniami ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu. W tym 
roku szkolnym szkoła potwierdziła swoje miejsce 
w pomorskiej czołówce, gdyż podopieczni uzyskali 
aż 5 tytułów (w tym jeden podwójny) laureata w ku-
ratoryjnych konkursach przedmiotowych.

Wszyscy nagrodzeni uczniowie mają otwartą dro-
gę do wybranej szkoły średniej, które teraz zabiegają 
o każdego z nich. Lata ciężkiej i wytrwałej pracy zna-
lazły szczęśliwy finał w  postaci tych jakże cennych 
tytułów. Poniżej przedstawiamy sylwetki zwycięzców.

Jan Gołata (8d) od kilku lat próbował swoich sił 
w  kuratoryjnych konkursach z  matematyki i  języ-
ka angielskiego. Zawsze jednak trochę brakowało 
do szczęścia. W  klasie 8 postanowił spróbować sił 
w dwóch dodatkowych przedmiotach – fizyce i che-
mii. Wybór ten okazał się jak wygrany los na loterii, 
a dokładniej dwa losy: Janek zdobył dwa tytuły lau-
reata – zarówno z fizyki, jak i  z chemii. Z zakresu fi-
zyki wspierała go nauczycielka Katarzyna Jancewicz, 
a z chemii Zofia Kolasa. Janek otrzymał już propozy-
cje udziału w  letnich naukowych obozach, a najlep-
sze licea zapraszają w swoje progi. Jego osiągnięcia 
niewątpliwie przywołują wspomnienie Marii Skło-
dowskiej-Curie, która zdobyła Nagrody Nobla w tych 
samych dwóch dziedzinach naukowych.

Oliwia Kowalska (8d) w klasie ósmej bardzo moc-
no zaangażowała się w  działalność społeczną Sa-
morządu Uczniowskiego i  skupiała się na konkur-

sie z  ukochanej matematyki. W  duszy Oliwii grały 
zawsze również melodie humanistyczne, więc nie 
było większego zdziwienia, kiedy zgłosiła swój udział 
w konkursie z języka polskiego. Bez problemów prze-
szła etap szkolny i  rejonowy, a przy wsparciu Danu-
ty Narewskiej dała z siebie wszystko na etapie woje-
wódzkim. Choć trafiła tam na zadania z nie do końca 
ulubionej lektury „Buszujący w zbożu”, nie stanowiło 
to większego problemu, bo tytuł laureatki nie podle-
gał dyskusji. Oliwia oprócz miejsca w wybranej szkole 
średniej zyskała jeszcze jeden przywilej – do egzami-
nu ósmoklasisty przystąpiła dzień później, bo z języka 
polskiego ma już 100 procent i była zwolniona z pisa-
nia tego testu.

Marek Jęczmień (8d) jest przykładem wytrwałości 
i uporu, z jakim przez lata zmagał się z zagadnieniami 
biologicznymi. Od szóstej klasy próbował swoich sił, 

Uczniowie z SP Pogórze najlepsi na Pomorzu
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1. Uchwała nr LXX/516/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: nadania nazwy Jasna ulicy położonej we wsi 
Mosty na terenie gminy Kosakowo;
2. Uchwała nr LXX/517/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: nadania nazwy Obrońców Wybrzeża ulicy po-
łożonej we wsi Pogórze na terenie gminy Kosakowo;
3. Uchwała nr LXX/518/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w  sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr 
IX/69/93 z  dnia 12 sierpnia 1993 zmienionej uchwałą nr 
XV/102/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku;
4. Uchwała nr LXX/519/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w  sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo nr 
XVIII/122/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie na-
dania nazwy Letnia ulicy położonej we wsi Dębogórze na 
terenie gminy Kosakowo;
5. Uchwała nr LXX/520/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: nadania nazwy Do Leśniczówki ulicy położo-
nej we wsi Dębogórze na terenie gminy Kosakowo;
6. Uchwała nr LXX/521/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: zawarcia porozumienia z gminą miasta Gdy-

nia w sprawie współdziałania przy prowadzeniu wspólne-
go kąpieliska strzeżonego pn. Gdynia Babie Doły;
7. Uchwała nr LXX/522/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu o nazwie: 
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg woje-
wódzkich 100 i  101 ul. Rumskiej i Kaszubskiej w Pierwo-
szynie, gmina Kosakowo;
8. Uchwała nr LXX/523/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w  sprawie: przekazania środków finansowych na Wo-
jewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku na częściowe pokrycie kosz-
tów zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej 
dla Komisariatu Policji w Kosakowie;
9. Uchwała nr LXX/524/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022;
10. Uchwała nr LXX/525/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-2034;
11. Uchwała nr LXX/526/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXX ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO  
W DNIU 28 KWIETNIA 2022 ROKU

RADA GMINY KOSAKOWO

w ubiegłym roku szkolnym dostał się do finału, ale na 
tytuł laureata musiał poczekać do klasy ósmej. Wraz 
z nauczycielką Ewą Rajewską zrobili wszystko, aby bio-
logia miała jak najmniej tajemnic. Każdy z nauczycieli 
podkreślał, że Marek ma niezwykłe cechy charakteru, 
a swoją kulturą osobistą sprawił, że cały pokój nauczy-
cielski trzymał za niego kciuki – jak widać skutecznie.

Karol Rojek (8a) znany jest w  szkole ze swojego 
zamiłowania do historii. Jego talent odkryła nauczy-
cielka Katarzyna Matwiejczyk i  wspólnie pracowali 
na końcowy sukces. Pierwsze kroki w konkursie Ka-
rol stawiał już w klasie piątej. Sprawdził wówczas, na 
czym polega rozwiązywanie zadań konkursowych, 
jak się przygotować i w dalszych latach podejmował 

kolejne próby. W klasie siódmej awansował do woje-
wódzkiego finału, ale do tytułu laureata trochę zabra-
kło. Oświadczył wówczas, że w klasie ósmej zdobędzie 
upragniony tytuł i słowa dotrzymał. Kiedy opubliko-
wano wyniki okazało się, że uzyskał najwyższy wynik 
w całym województwie pomorskim. Dodatkowo na-
mówiony przez dyrektora wziął udział w prestiżowym 
konkursie „Losy żołnierza i  dzieje oręża polskiego 
w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia” i zdobył 
tytuł laureata. Karol na historycznym tronie zasiadł 
w podwójnej koronie. 

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i  cieszymy 
się z takich pereł w gminie Kosakowo. Jesteśmy bar-
dzo dumni, że mamy takich uczniów.

W niedzielę 8 maja br. odbyły się uroczyste ob-
chody Narodowego Dnia Zwycięstwa w  rocznicę 
zakończenia II wojny światowej w Europie w kwa-
terze Żołnierzy Września 1939 r. przy cmentarzu 
parafialnym w Kosakowie.

Dokładnie 77 lat temu, 8 maja 1945 roku umil-
kły ostatnie strzały w toczącej się od 1939 roku dru-
giej wojnie światowej. W  rocznicę Dnia Zwycięstwa 
samorządowcy i  lokalna społeczność spotkała się 
w symbolicznym miejscu, aby oddać cześć i hołd wal-
czącym o wolność spoczywającym na kosakowskim 
cmentarzu 120 żołnierzom. Świętując zwycięstwo, 
lecz w cieniu toczącej się w Europie wojny, która od 

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa
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Wymiana głównej tablicy pamiątkowej, montaż 
nowych tablic nagrobkowych czy położenie no-
wego trawnika – to tylko niektóre prace związane 
z  modernizacją Kwatery Żołnierzy Września 1939 
przy cmentarzu parafialnym w Kosakowie. 

W kwaterze spoczywają obrońcy Kępy Oksywskiej. 
Oni pierwsi chwycili za broń, chroniąc niepodległości 
i suwerenności Polski. Jak pokazała historia, wskrzesi-
li płomień zwycięstwa nad nazizmem, który zapłonął 
dopiero po sześciu krwawych latach trudnej walki. 
Aby oddać im hołd, powstało miejsce pamięci – aleja, 
przy której zorganizowano kwatery, w których pocho-
wano 120 polskich żołnierzy, w  tym 40 nieznanych. 
W ostatnim czasie to miejsce pamięci doczekało się 
renowacji.

Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejących 
płyt nagrobkowych wraz z  ich utylizacją, wykonanie 
22 nowych tablic nagrobkowych z czarnego granitu 
wraz z cokołami z wygrawerowanymi w tablicach na-
pisami w postaci liter głęboko kutych i malowanych, 
wymianę głównej tablicy pamiątkowej przed wej-
ściem na cmentarz w Kosakowie.

Zakres modernizacji głównej alei obejmował roze-
branie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej oraz 
ułożenie nowych płyt z szarego granitu, a także wyko-
nanie podestu pod pomnikiem. Ponadto wykonano 
pielęgnacyjną przycinkę drzew i krzewów oraz zało-
żono trawnik o powierzchni. Prace trwały od marca 
do maja br., a ich koszt wyniósł łącznie ponad 100 ty-
sięcy zł i został pokryty z budżetu gminy.

Renowacja kwatery poległych żołnierzy w Kosakowie

W  połowie czerwca mija termin dostosowania 
banerów reklamowych czy reklam mobilnych do 
wymogów „uchwały krajobrazowej”. Za niedosto-
sowanie się do ustalonych zasad i warunków grozić 
będą kary pieniężne.

Od 16.06.2021 r. na terenie gminy Kosakowo obo-
wiązuje Uchwała Rady Gminy nr LIII/385/2021 z dnia 
29.04.2021 r. w  sprawie ustalenia zasad i  warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z  jakich mogą być wyko-
nane, zwana „uchwałą krajobrazową”.

Maksymalny termin dostosowania do wymogów 
uchwały: banerów reklamowych (szczególnie z ogro-
dzeń, mostów, przystanków, drzew, żywopłotów, 
balkonów, budynków, zabytków słupów oświetle-
niowych itp.), reklam emitujących zmienne światło, 
reklam mobilnych sytuowanych w  jednym miejscu 
na czas dłuższy niż 12 godzin mija 16 czerwca br. 

W  przypadku konieczności usunięcia urządzeń 
reklamowych niespełniających wymogów należy 
usunąć także elementy mocujące lub konstrukcyjne, 
a miejsce mocowania lub posadowienia należy przy-
wrócić do stanu poprzedniego. Kary pieniężne za nie-
legalne reklamy, zgodnie z ustawą o planowaniu i za-

Uchwała krajobrazowa

dziesięcioleci wydawała się niemożliwością. Obecnie 
szczególnie doceniamy to, co świętujemy. To zwycię-
stwo sprzed 77 lat smakuje i brzmi inaczej, niż jeszcze 
chociażby w zeszłym roku. Dzisiejsza uroczystość na-
brała bardziej wyjątkowej niż dotychczas oprawy. Po 
wielu latach miejsce pielęgnujące wśród mieszkań-
ców pamięć o tamtych wydarzeniach wymagało re-
witalizacji, aby godnie wspominać dzieje tych, którzy 
zginęli za naszą wolność.

Wiązankę złożyli przedstawiciele gminy, powiatu, 
wojska, kościoła, gminnych instytucji i spółek, przed-
stawiciele Związku Piłsudczyków oraz Żołnierzy WP, 
Platformy Obywatelskiej, przedstawiciele szkół, sto-
warzyszeń, policji oraz ogródków działkowych.
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Za nami kolejna edycja akcji „Wiosenne po-
rządki w gminie Kosakowo”, która odbywała się od 
kwietnia do maja. Dzięki inicjatywie organizowanej 
wspólnie m.in. z  sołtysami i  mieszkańcami udało 
się uporządkować większość sołectw. Wśród ze-
branych śmieci znalazły się m.in. lodówki czy fote-
le. Chętnych do wzięcia udziału w porządkowaniu 
gminy i zadbania o nasze otoczenie nie brakowało, 
dzięki czemu śmiało można powiedzieć o sukcesie.

Z  roku na rok coraz więcej osób angażuje się 
w  akcje porządkowania gminy, co świadczy przede 
wszystkim o wzroście świadomości na temat ekolo-
gii. Cieszymy się, że mieszkańcy biorą udział w takich 
przedsięwzięciach, co ma ogromny wpływ nie tylko 
na estetykę naszego otoczenia, ale także na jakość 
naszego życia.

Podczas akcji zebrano łącznie: 45  m3 odpadów 
zmieszanych, 10m3 zużytych opon, 5 m3 części samo-
chodowych oraz liczne elektroodpady w tym: moni-

tory, lodówki, drukarkę oraz odpady wielkogabaryto-
we jak szafki czy fotele.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, mieszkań-
com oraz sołtysom za udział w inicjatywie. Akcja po-
kazuje, jak bardzo jest potrzebna, gdyż w  dalszym 
ciągu ludzie porzucają odpady w  miejscach na ten 
cel nieprzeznaczonych.

Akcja porządkowania zakończona sukcesem

Nowe wiaty śmietnikowe czy renowacja ist-
niejących konstrukcji w  przestrzeni publicznej to 
kolejne działania mające na celu zaprowadzenie 
porządku i  przygotowanie gminy Kosakowo do 
nadchodzącego sezonu letniego.

Wraz z nadejściem wiosny gmina z jednej strony 
się upiększa poprzez m.in. nowe nasadzenia, z dru-
giej dba o  estetykę przestrzeni, remontując istnie-
jące elementy infrastruktury. Jednym z  nich jest 
drewniana konstrukcja wraz z  podłogą i  przebie-
ralnią w  miejscowości Mechelinki, która odzyskała 

dawny blask. W  ramach prac wszystkie elementy 
zostały wyczyszczone, wyszlifowane, a następnie od-
malowane.

Wejście na molo w Mechelinkach również przeszło 
gruntowny remont. W maju dokonano modernizacji 
głównych schodów i  podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych. 

Ponadto aby zadbać o porządek, w gminie pojawi-
ły się nowe wiaty śmietnikowe. Te zlokalizowane zo-
stały w  Rewie przy ulicach: Koralowej, Bursztynowej 
(wejście na plażę nr 8) oraz Morskiej (wejście na plażę 

nr 7), a także w Mechelinkach przy 
ul. Nadmorskiej (parking za skanse-
nem oraz główne zejście na plażę). 
Wiaty są wykonane z  drewnopo-
chodnego materiału hanit, a  dzię-
ki swojej barwie i  strukturze ideal-
nie współgrają z  otoczeniem, nie 
butwieją i nie wymagają konserwa-
cji, a ponadto są bardzo wytrzymałe 
na warunki atmosferyczne.

Gmina Kosakowo przygotowana do sezonu

gospodarowaniu przestrzennym art. 37d, wymierzać 
będzie w drodze decyzji wójt, w wysokości ustalonej 
jako iloczyn pola powierzchni reklamy, tablicy rekla-
mowej lub urządzenia reklamowego służącego eks-
pozycji reklamy w m2 oraz 40-krotności maksymalnej 
stawki części zmiennej opłaty reklamowej, o  której 
mowa w art. 19 ust. 1 lit. H ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, powiększony 
o 40-krotność maksymalnej stawki części stałej opła-

ty reklamowej, o której mowa w art. 19 ust. 1 lit. G tej 
ustaw, za każdy dzień niezgodności reklamy, tablicy 
reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisa-
mi uchwały krajobrazowej.

Treść uchwały dostępna jest na stronie: gminako-
sakowo.pl, w zakładce MAPA. Prowadzeniem spraw 
związanych z  reklamami zajmuje się Referat ds. 
Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami (tel. 58-
660 43 35).
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Na mocy specustawy „o  pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa” osoby, które udzielają uchodź-
com ukraińskim schronienia w swoich mieszkaniach 
czy domach, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną 
w kwocie 40 zł dziennie na osobę.

Według ustawy, każdemu podmiotowi, w  szcze-
gólności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo 
domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywie-
nie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na 
jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie 
dłużej niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia 
może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach.

30 czerwca 2022 roku mija termin obowiązkowego 
składania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spa-
lania paliw. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na 
właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – 
mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzin-
nych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.
Jak złożyć deklarację?
– formie elektronicznej za pomocą profilu zaufane-

Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwatero-
wania dostępne są na stronie gminy oraz w wersji pa-
pierowej w Urzędzie Gminy. Należy je składać w sie-
dzibie Urzędu Gminy Kosakowo przy ul. Żeromskiego 
69, w godzinach pracy urzędu bądź wysłać wniosek 
za pomocą platformy ePUAP. Świadczenie będzie 
wypłacane tylko przelewem na wskazane we wnio-
sku konto bankowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni 
na rozpatrzenie wniosku, jeśli nie wystąpią negatyw-
ne przesłanki do jego przyznania.

Dodatkowych informacji udziela Anna Piotrowska 
– Referat ds. Obywatelskich i Organizacyjnych (58 660 
43 29).

go czy e-dowodu na stronie ceeb.gov.pl
– w formie papierowej – wypełniony dokument (do 

pobrania na stronie ceeb.gov.pl) można wysłać 
listem albo złożyć osobiście w  Urzędzie Gminy 
w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosako-
wo.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za niezłoże-

nie jej w terminie będzie grozić kara grzywny. Więcej 
informacji na ceeb.gov.pl.

Rekompensata pieniężna za pomoc Ukraińcom

Obowiązkowe deklaracje CEEB

W  dniu 01.05.2022 r. odbył się jubileusz 100. urodzin, które 
obchodziła Tekla Foss z  Rewy. Pani Tekla urodziła się w  1922 r. 
w Rewie. Życzenia zostały złożone przez wójta gminy Kosakowo 
Marcina Majek oraz zastępcę wójta Marcina Kopitzkiego, sołtysa 
Rewy Jacka Hennig, a także radną Katarzynę Milanowską. Jubi-
latka otrzymała pamiątkowy grawerton z życzeniami, kosz upo-
minkowy oraz kwiaty.

Jubileusz 100. urodzin

Z ŻYCIA SOŁECTW

W  sobotę 23 kwietnia br. odbyła się wycieczka 
„Śladami obrony Kępy Oksywskiej 
w  1939 r.”, która miała historyczny, 
jak równie ekologiczny charakter. 
Uczestnicy mogli zapoznać się z klu-
czowymi podczas walk w  obronie 
Kępy Oksywskiej punktami w  Dę-
bogórzu. Przewodnikiem po Dębo-
górskich historycznych szlakach był 
Sebastian Draga. Proekologicznym 
aspektem mile spędzonej soboty 

było to, że wyposażeni w worki na śmieci uczestnicy 
zbierali przy okazji spaceru napo-
tkane na szlaku odpady. Mieszkań-
cy Dębogórza zebrali łącznie ok. 50 
worków śmieci.

Na zakończenie sołtys zaprosił 
wszystkich na poczęstunek do świe-
tlicy sołeckiej, w  której każdy mógł 
się posilić kiełbaską z grilla, kromką 
ze smalcem i  skosztować pysznych 
domowych słodkości.

SOŁECTWO DĘBOGÓRZE
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Kosakowskie Centrum Kultury zaprasza osoby 
z Ukrainy na cotygodniowe zajęcia z języka polskiego. 
Zajęcia prowadzone są od kwietnia br. przez wolonta-
riuszy w każdy piątek o godzinie 14.45 i 15.45, są nieod-

W  piątek 13.05.22 r. przed godz. 
19:30 na teren placu przy ulicy Żerom-
skiego w Kosakowie zaczęły zjeżdżać 
samochody. Po zachodzie słońca wy-
startowało tam kino samochodowe 
– atrakcja rodem z  USA. O  godzinie 
21.00 na dużym ekranie, choć w zaci-
szu własnego auta uczestnicy obej-
rzeli film „Na rauszu” w reżyserii Tho-
masa Vinterberga (laureata Oscara 

Kosakowskie Centrum Kultury serdecznie zapra-
sza na autorskie spotkanie z  podróżnikami Joanną 
Grzymkowską-Podolak oraz Jarosławem Podola-
kiem. Już 9 czerwca o godz. 18:00 para globtroterów 

5 maja br. w Checzy Nordowych 
Kaszebów odbył się konkurs recyta-
torski wierszy kaszubskich dla dzieci 
Rodnô Mòwa. Jury w składzie Wero-
nika Korthals-Tartas i Anna Paturej 
wyłoniły zwycięzców. W klasach I-III 
1. miejsce zajęła Julita Wica, 2. miej-
sce Milena Reszczyńska, 3. miejsce 
Zuzanna Tocke. W  klasach IV-VI 

zwycięzcą został Jakub Markowc. Wszystkie dzieci 
otrzymały dyplomy, książki do nauki języka kaszub-
skiego oraz drobne upominki dla każdego uczestni-
ka ufundowane przez Kosakowskie Centrum Kultu-
ry. Dwa pierwsze miejsca będą reprezentować naszą 
gminę na eliminacjach powiatowych w  Chmielnie. 
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

płatne i mają charakter otwarty. Podczas zajęć istnie-
je możliwość nieodpłatnej opieki nad najmłodszymi 
w specjalnie zorganizowanej przestrzeni we foyer KCK 
pod czujnym okiem wykwalifikowanych wolontariuszy.

dla Najlepszego Filmu Międzynaro-
dowego). Dźwięk filmu można było 
usłyszeć przez głośniki przy ekranie 
oraz samochodowe radio (wystarczy-
ło ustawić odpowiednią częstotliwość 
podawaną przed projekcją). Wyda-
rzenie poprzedzone było pokazem 
zabytkowych Citroënów z  Citroen 
Oldtimer Club Polska – Klubu Miłośni-
ków Zabytkowych Citroenów.

przeniesie nas w egzotyczny świat pełen barw, kolo-
rów i kontrastów, jakie charakteryzują Indie. W pro-
gramie m.in. pokaz filmowy, autorskie zdjęcia, rozmo-
wa z gośćmi. Wstęp wolny.

Język polski dla obcokrajowców

Kino samochodowe

„Zakochani w świecie” – Indie w KCK

Rodnô Mòwa

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY
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W Checzy co tydzień odbywają się warsztaty z re-
gionalizmu. Dzieci słuchają opowieści o  tradycjach 
i kulturze, o tym jak wyglądają stroje kaszubskie i in-
strumenty, a  nawet same próbują gry na nich. Wy-
konywane są również prace artystyczne takie jak 
malowanie na szkle, drewnie, wyklejanie szkatułek, 
robienie kwiatów z serwetek. Następnie pokazywana 
jest dzieciom izba regionalna, która jest wyposażona 

w  meble z  dawnych lat. Przewodnicy ze zrzeszenia 
opowiadają o legendach, które znajdują się w biblio-
teczce izby. W  drugim pomieszczeniu znajdują się 
maszyny i  narzędzia, które służyły do pracy w  polu, 
w  stolarstwie czy rybołówstwie. Część z  tych zajęć 
jest muzyczna i  prowadzona przez dyrygenta Kosa-
kowian Tadeusza Korthals.

Warsztaty dla dzieci

W  sobotę 21 maja br. Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie oddział Dębogórze-Kosakowo świętowało 
30-lecie działalności. Z tej okazji w Checzy Nordowych 
Kaszebów odbyło się uroczyste spotkanie z członka-
mi i przyjaciółmi. Nie brakowało wspomnień, życzeń 
i  wzruszeń. Uroczystość poprzedzona była spotka-
niem z przedstawicielami gminy w urzędzie.

Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zo-
stał założony 6 marca 1992 r. Pierwszym prezesem 
oddziału został Stanisław Rzepa. Spotkania odbywały 
się w  ówczesnej siedzibie Biblioteki Gminnej w  Dę-
bogórzu. W czasie swojej działalności zarząd i człon-
kowie oddziału przede wszystkim kultywowali trady-
cje kaszubskie, pielęgnowali folklor, stroje, język i stali 
się ambasadorami kaszubszczyzny na terenie gminy 
Kosakowo. Organizowano różne imprezy, prelekcje, 
wystawy, festiwale i festyny. Pierwszy Festyn Kaszub-
ski odbył się w  1996 roku. Ołtarz przygotowano na 
kutrach rybackich.

W 2000 r. Urząd Gminy oddał oddziałowi do użyt-
kowania Dom Rolnika w  Dębogórzu na okres 7 lat. 
Nazwano go Domem Kaszubskim. Własnymi siłami 
członków Zrzeszenia wyremontowano pomieszcze-
nia, pomalowano ściany, wymieniono podłogi oraz 
okna. Organizowane coroczne festyny przynosiły fi-
nansowe dochody, które można było wykorzystać na 
remont.

W  2001 roku zrzeszenie miało już osobowość 
prawną, a w 2002 własny sztandar. Dwa lata później 
zrzeszenie otrzymało status organizacji pożytku pu-
blicznego. W tym czasie powstał chór Morzanie z dy-
rygentem Przemysławem Stanisławskim na czele.

Po siedmiu latach Dom Kaszubski wrócił do Urzę-
du gminy na potrzeby mieszkańców wsi, a  oddział 

ZKP starał się o  nowe lokum dla prowadzenia swo-
jej działalności statutowej. Starano się o  środki ze-
wnętrzne na budowę budynku, w którym zrzeszenie 
mogłoby stacjonować. Uzyskano dotację z  Lokalnej 
Grupy Działania „Małe Morze” i w 2011 roku rozpoczę-
to budowę Checzy Nordowych Kaszebów. Również 
w 2011 r. założono zespół Kosakowianie, który jest czę-
ścią oddziału. Zespół składa się w większości z człon-
ków zrzeszenia. Prowadzącym jest Tadeusz Korthals.

25 maja 2012 odbyło się uroczyste otwarcie Checzy 
Nordowych Kaszebów, a jej patronem został bp Kon-
stantyn Dominik. Do Checzy zagościła na stałe Rod-
nô Mòwa, Przegląd Pieśni o  Morzu „Jantarowi Bôt”, 
Wieczór Adwentowy „Święta Łucja przynosi Światło”, 
Bal Karnawałowy dla dzieci, Dzień Kobiet.

Ważniejsze imprezy organizowane przez zrzesze-
nie we współpracy z Zarządem Głównym i gminą Ko-
sakowo to: XX Dyktando Kaszubskie (2016), XXV-lecie 
ZKP i nowy sztandar z napisem Dębogórze-Kosako-
wo (2017), Dzień Jedności Kaszubów obchodzony na 
pamiątkę pierwszej wzmianki o Kaszubach (2018), co-
roczne Festyny Kaszubskie w Rewie.

Zrzeszenie otrzymuje granty na działalność kul-
turalną ze Starostwa Powiatowego w Pucku i gminy 
Kosakowo. Wnioskuje również o  dotacje z  progra-
mów zewnętrznych. Wsparcia finansowego udzielają 
również instytucje prywatne, gminni przedsiębiorcy 
i  osoby prywatne. W  swojej działalności zrzeszenie 
wychodzi naprzeciw dzieciom i  młodzieży z  gminy 
Kosakowo, które chciałoby kultywować tradycje ka-
szubskie i wspierać inicjatywy regionalne.

21 maja br. w Checzy Nordowych Kaszebów odbyła 
się uroczystość 30-lecia powołania oddziału Dębogó-
rze-Kosakowo, prowadzonego kolejno przez: Stani-

30-lecie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o. Dębogórze-Kosakowo
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Za nami „Tydzień Bibliotek” (8-15 maja), a  w  nas 
ciągle tkwią emocje z nim związane. W kosakowskiej 
książnicy było gwarno i wesoło. Tegorocznej edycji tej 
ogólnopolskiej akcji towarzyszyło hasło ,,Świat w jed-
nym miejscu”. 

W  minionym tygodniu spo-
tkaliśmy się na „kreatywnych 
zajęciach wśród książek z  są-
siadami z  Klubu Seniora (wizy-
ta ta zapoczątkowała cały cykl 
spotkań); mieliśmy przyjemność 
przeprowadzić inauguracyjne 
zajęcia literacko-plastyczne dla 
dzieci ze świetlicy podwórko-
wej powstałej przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 

Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Kosakowo im. Augustyna 
Necla zaprasza na wernisaż 
wystawy Aleksandry Krause 
pt. „Muzykalnie i  naturalnie”, 
który odbędzie się 11 czerwca 
2022 r. o godz. 17:00 w budyn-
ku biblioteki przy ul. Fiołko-
wej 2a w Kosakowie. Wystawa 
będzie czynna do 6 lipca br. 
w godzinach pracy biblioteki.

w Kosakowie; odwiedziło nas pięć grup przedszkola-
ków, które wzięły udział w bibliotecznych zajęciach 
(jedno z nich urozmaicone zostało spotkaniem au-
torskim z Agnieszką Stanek-Pacholczyk, współtwór-
czynią bajki o Pajączku Łukaszu); wraz z dr. Karolem 

Dettlaffem wybraliśmy się w po-
dróż po literaturze pn. „W  (pra-
wie) 80 książek dookoła świata”; 
bawiliśmy się z dziećmi podczas 
sobotnich zajęć literacko-pla-
stycznych, a  także przygotowa-
liśmy wystawę fotograficzną pt. 
„Bibliotekarze na wesoło”. Pełni 
pozytywnej energii jesteśmy go-
towi na kolejne wyzwania. Do 
zobaczenia w bibliotece!

„Tydzień Bibliotek” w kosakowskiej książnicy

„Muzykalnie i naturalnie”

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

sława Rzepę, Mieczysława Grablowskiego, Jadwigę 
Piernicką, Ewę Purską, Danutę Tocke, Franciszka 
Sorn i  ponownie Danutę Tocke do dziś. Uroczyste 
spotkanie był okazją do wspólnych wspomnień, ży-
czeń czy wzruszeń. Tego dnia wypowiedziano wiele 
ciepłych słów o działalności oddziału, podziękowano 
za dotychczasową pracę i wyrażoną wdzięczność za 
współpracę z innymi instytucjami i stowarzyszeniami 
działającymi w gminie Kosakowo. Jak na taki jubile-
usz przystało nie zabrakło także poczęstunku i tortu. 
30-lecie ZKP było też okazją do wręczenia legitymacji 
nowym członkom. Całość uświetnił występ zespołu 
Kosakowianie.

Uroczysty jubileusz poprzedzony był spotkaniem 
członków ZKP oddział Dębogórze-Kosakowo z  wój-
tem gminy Kosakowo Marcinem Majek, zastępcą 
wójta gminy Kosakowo Marcinem Kopitzkim, skarb-
nik gminy Barbarą Stanisławską oraz sekretarz gmi-
ny Eweliną Paszke. Spotkanie odbyło się w piątek 13 

maja br. w Urzędzie Gminy Kosakowo. I tu nie zabra-
kło wspomnień, życzeń i podziękowań za dotychcza-
sową działalność.

– Spotkanie było wyrazem podziękowania za 
30-letnią działalność ZKP oddział Dębogórze-Kosa-
kowo, bo to dzięki temu krzewione są tradycje ka-
szubskie na terenie naszej gminy. Nieprzerwanie od 
25 lat odbywa się też tutaj Festyn Kaszubski, który 
zrzesza lokalnych mieszkańców oraz gości. Cieszymy 
się, że dzięki oddziałowi język i tradycje kaszubskie są 
kultywowane i zostaną na kolejne pokolenia – powie-
działa Ewelina Paszke sekretarz gminy Kosakowo.

Podczas spotkania na ręce Danuty Tocke wójt 
wręczył bukiet kwiatów. Ponadto każdy z  członków 
dostał od gminy upominek. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak życzyć jeszcze raz „Wszystkiego dobrego 
i  kolejnych lat tak wspaniałej działalności”.30-lecie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o. Dębogórze
-Kosakowo.
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W  dniach 26-30 maja br. nieco starsza młodzież 
związana z  rewską siedzibą uczestniczyła w  wymia-
nie z seniorami z naszej partnerskiej gminy Gonne-
ville-le-Mallet we Francji. Byliśmy w  regionie, który 
słynie z zapierających dech w piersiach nadmorskich 
wybrzeży, pereł architektury sakralnej, znakomitej 
kuchni i  ważnych miejsc pamięci historycznej. Naj-
pierw szukaliśmy tropów Claude’a  Moneta, Julesa 
Masseneta, Guya de Maupassant w  Gonneville-la
-Mallet oprowadzani przez mera zaprzyjaźnionej 
miejscowości, podziwialiśmy architektoniczne pereł-
ki nowoczesnego Le Havre, odbudowanego ze znisz-
czeń wojennych po bombardowaniach Brytyjczyków 
w 1944 r., dawaliśmy się uwieść urokom normandz-
kiej wsi, śpiewaliśmy razem po polsku i  francusku. 
Wkroczyliśmy również na tereny wielkiej historii, tam 
gdzie w dniach 19-21 sierpnia 1944 r. żołnierze polskiej 
1. Dywizji Pancernej gen. bryg. Stanisława Maczka bo-

Po wyjeździe do Francji czas było wrócić do szarej 
i nudnej rzeczywistości... Bzdura! Ani szarej, ani nud-
nej! W  naszej siedzibie również w  kolejnym miesią-
cu działo się wiele i  wesoło, a  wspaniała czarna lub 
biała kawka lała się jak zawsze strumieniami! Wspól-
nie spędzone chwile upływały nam pod znakiem gli-

Gdy nasi seniorzy biesiadowali we Francji, jeden 
z naszych nieco starszych nastolatków – Jerzy Czucz-
man – podbił Houston. Mieszkańcy metropolii mieli 

W dwumeczu o awans do półfinału IV ligi brydża 
sportowego nasze Szkuty dały z  siebie jak zawsze 
wszystko, niestety tym razem karta była zwodnicza 
i sprzyjała zespołowi Hotel Amber Gdańsk, faworyto-
wi rozgrywek. W owym dwumeczu 
jedna przegrana, jedna wygrana 
– decydowała różnica zdobytych 
punktów. Szkuty zostały lekko tra-
fione, ale nie zatopione. W  przy-
szłym sezonie na pewno będzie 
okazja do rewanżu.

W ten sposób kończy się w tym 
sezonie nasza wielka przygoda 
z  ogólnopolską ligą brydża spor-

hatersko walczyli o  kontrolę nad masywem dwóch 
wzgórz położonym w  okolicach normandzkich wsi 
Coudehard i  Mont-Ormel. Później historia ustąpiła 
wielkiej religii. Bazylika Św. Teresy w Lisieux należy do 
najświętszych miejsc w Normandii, jest zarazem jed-
ną z najpiękniejszych świątyń w regionie, wzorowana 
architektoniczne na słynnej paryskiej bazylice Sacre 
Coeur. Ostatni dzień po-
bytu był zarazem i  naj-
ważniejszym: swoje ta-
jemnice odsłoniły przed 
nami słynne wybrzeża 
Étretat – prawdziwa Mek-
ka impresjonistów, po-
etów i  muzyków, jedno 
z  najpiękniejszych miejsc 
na świecie. Vive la France 
et vive la Pologne!

nianych arcydzieł powstałych pod kierunkiem pani 
Justyny Sudzik, dywagacji o  początkach Wszech-
świata pod kierunkiem pana Tomasza Świderka oraz 
niezwykle burzliwych dysput w naszej kosakowskiej 
Bibliotece w trakcie wieczoru W (prawie) 80 książek 
dookoła świata z okazji Tygodnia Bibliotek. 

okazję i zaszczyt posłuchać jednego z naszych senio-
ralnych Trzech Tenorów na Targach OCT.

towego, kolejny sezon startuje jesienią. To doskona-
ła okazja, by naszej dzielnej, absolutnie wyjątkowej 
i pełnej niebagatelnego poczucia humoru serdecznie 
podziękować: za emocje na najwyższym poziomie – 

czasami do późnych godzin wie-
czornych, za radość z  każdej wy-
granej, z każdej dobrze rozegranej 
partii. Za to, że jesteście i  tak zna-
komicie się bawicie, grając w jakże 
wymagającą intelektualnie królew-
ską grę karcianą. Zdążyliście za-
skarbić sobie sympatię wielu kibi-
ców z całej naszej gminy. Jesteście 
asami naszych serc. Dziękujemy.

Seniorzy we francuskiej arkadii

Seniorzy w bibliotecznej i rewskiej arkadii

Pan Jerzy Czuczman w amerykańskiej arkadii

Seniorzy w brydżowej arkadii

STRONA SENIORA
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

W dniach 2-7 maja 2022 r. jede-
naścioro uczniów wraz z  nauczy-
cielkami Hanną Kamińską i  Anną 
Klimczyk z SP w Mostach realizowa-
ło dalsze cele projektu Erasmus+, 
tym razem na Łotwie, w  mieście 
Daugavpils, w  190-letniej szkole 

Daugavpils Valsts Gimnazija. Celem mobilności było 
zapoznanie z  tradycjami, kulturą, sportem na Ło-
twie, jak również z  przykładami edukacji nieformal-
nej – debaty szkolnej jako przykładu dobrych praktyk. 
Uczniowie mieli możliwość przebywania przez ty-
dzień w szkole wyposażonej w dwa baseny, klimaty-
zację oraz wszelki sprzęt multimedialny potrzebny do 
realizacji programu edukacyjnego w szkole. Podczas 
mobilności dzieci z Grecji, Turcji, Rumunii i Polski pre-
zentowały swoje regiony, brały udział w warsztatach 
wyrobu chleba łotewskiego, pokazie eksperymen-
tów naukowych, tańców ludowych, warsztatach ar-
tystycznych, odwiedziły Muzeum szczęścia, Muzeum 
malarstwa Marka Rothko, integrowały się i  porozu-
miewały się w języku angielskim. Wszyscy będą miło 
wspominać szkołę bez dzwonków, kącik herbacia-

Kolejny sukces uczniów naszej 
szkoły. 7 maja br. odbył się etap 
powiatowy w  Turnieju „bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym”. Re-
prezentanci gminy Kosakowo w  II 
grupie wiekowej zostali Mistrzem 
Powiatu, zajmując I  miejsce. Teraz 

ny dla uczniów oraz pedantyczną czystość w  całym 
obiekcie.

W sierpniu tego roku będziemy oczekiwać wszyst-
kich przedstawicieli szkół partnerskich projektu 
z Turcji, Grecji, Rumunii i Łotwy w naszym regionie. 
Chcemy pokazać uczniom i  nauczycielom tradycje 
kaszubskie i promować gminę Kosakowo.

czeka ich etap wojewódzki i  już trzymamy mocno 
kciuki. Dziękujemy za ten sukces uczestnikom: Jaku-
bowi Rynkiewiczowi, Stanisławowi Gdańcowi i Rober-
towi Sitek. W klasyfikacji indywidualnej wygrał nasz 
uczeń Stanisław Gdaniec. Gratulujemy! Klasyfikacja 
drużynowa: 1. Dębogórze 2. Żelistrzewo 3. Swarzewo 
4. Mieroszyno 5. Jastarnia 6. Mrzezino 7. Hel.

Z ogromną radością i dumą pragniemy poinformo-
wać, że uczniowie klasy 5a i  5b Zuzia Rachwał, Oskar 
Kalbarczyk i Kuba Szwarc zostali laureatami Wojewódz-
kiego Konkursu Matematyczno-Geograficznego MAT-
GEO dla uczniów klas 5, uzyskując najwyższy wynik 88%.

Ogromne gratulacje dla Zuzi, Oskara i Kuby! Rodzi-
com zaś gratulujemy tak wspaniałych dzieci i dziękuje-
my za zaangażowanie, słowa motywacji, zachęty oraz 
wsparcie w  chwilach zwątpienia. Z  przyjemnością in-
formujemy, iż w roku szkolnym 2021/2022 Wojewódzki 
Konkurs MATGEO został objęty Honorowym Patrona-
tem Pomorskiego Kuratora Oświaty, co daje podstawę 
do uzyskania dodatkowych punktów w  rekrutacji do 
szkół średnich. 

Erasmus+

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Konkurs MATGEO
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15 maja br. zaprosiliśmy amatorów wędkowania do 
Rewy na spinningowe otwarte zawody o puchar wój-
ta gminy Kosakowo „Kaszubski Marlin” do wspólnego 
kibicowania zawodnikom.

Tegoroczna edycja zawodów zorganizowana przez 
Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego Władek cie-
szyła się dużym zainteresowaniem. Celem wędkarzy 
były „morskie bociany”, czyli belony 
– ryby waleczne i  fascynujące. Tylko 
one brane były pod uwagę w klasyfi-
kacji. W  wydarzeniu wzięło udział 42 
zawodników, z  których najlepszym 
okazał się Janusz Szpilman (złowio-
ny komplet, czyli 10 ryb). Pan Janusz 
zakończył zmagania na długo przed 
upłynięciem regulaminowego czasu 
(5 godzin), co dało mu duży bonus 
punktowy i pozwoliło na pewne zwy-
cięstwo.

Na podium znaleźli się Dariusz Gro-
szek (10 ryb) oraz junior Filip Walkusz 
(8 ryb), Jacek Kunkol (7 belon) oraz 

Weekend 14-15 maja był pełen sportowych emocji. 
Rozpoczęliśmy aktywnie dwudniowymi zawodami 
crossfit w  pięknej, nadmorskiej miejscowości Me-
chelinki, które otworzył dyrektor zarządu Kosakowo 
Sport Sp. z o.o. Dariusz Schwarz.

Zawody rozpoczęły się przy niesprzyjającej za-
wodnikom pogodzie, opadach deszczu i porywistym 
wietrze, ale to nie przeszkodziło im w  zmaganiach 
o najwyższy stopień na podium. Na zawody przybyło 
blisko 100 zawodniczek i zawodników z Polski (m.in. 
z Łodzi, Warszawy, Zielonej Góry, Olsztyna, Gdańska 
czy Szczecina) i innych Europejskich miast. Przyje-
chały osoby, które niedawno zwyciężyły w zawodach 
w Grecji, a także nowi zawodnicy. Rywalizacja odby-
wała się w  kilkunastu morderczych konkurencjach, 
w  siedmiu kategoriach: open – mężczyźni i  kobiety, 
mężczyźni 35+, kobiety 35+, mężczyźni 40+, mężczyź-
ni 45+, mężczyźni i  kobiety. Treningi dla zawodni-
ków przygotowała wykwalifikowana kadra trenerska. 
Miejscem zmagań sportowców były wyznaczone 
miejsca na plaży, molo, parkingu przy przystani i am-
fiteatrze. Warto zaznaczyć, że crossfit to bardzo wy-
magający i intensywny rodzaj treningu siłowo-rucho-

Mariusz Studziński i Michał Jaskulski(obaj po 5 belon). 
Najdłuższego „kaszubskiego marlina” złowił Mariusz 
Konkol – 76,5 cm.

Podziękowania za udział w  zawodach należą się 
licznie przybyłym wędkarzom. Zwycięzcom gratulu-
jemy, już dzisiaj zapraszamy na trzecią edycję “Ka-
szubskiego Marlina”. Do zobaczenia za rok w Rewie.

wego, wykonujemy serię różnorodnych ćwiczeń, nie 
mając zbyt wiele czasu na przerwę i, jak po każdym 
treningu, sprawia ogromną satysfakcję po wykona-
niu ostatniej serii.

Wydarzeniu towarzyszyły tzw. treningi otwarte dla 
kibiców, animacje i warsztaty sportowe dla najmłod-
szych prowadzone przez Jana Tatarowicza, finalistę 
programu Ninja Warrior oraz instruktorów klubu 
Avanport.

„Kaszubski Marlin” o puchar wójta

Baltic Cross Challenge Mechelinki 2022

SPORT
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Sezon już w pełni – w trakcie ma-
jówki gościliśmy u  siebie młodych 
adeptów żeglarstwa z  Łeby, Cho-
czewa i Ciekocina, którzy w ramach 
realizacji projektu „Pomorskie Ża-
gle Wiedzy” praktyczne szkolenie 

realizowali w  naszym klubie. Tylko zdążyli wyjechać 
i w Yacht Clubie Rewa rozpoczęliśmy realizację pro-
jektu pt. „Rozwój edukacji żeglarskiej w  szkołach 
publicznych Powiatu Puckiego”, w  ramach którego 
gminna młodzież przez cały miesiąc praktycznie co-
dziennie uczestniczy w bezpłatnym szkoleniu umoż-
liwiającym uzyskanie niezbędnej wiedzy i  umiejęt-
ności potrzebnych do zdania egzaminów na patenty 
żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. 

W czerwcu serdecznie zapraszamy na następują-
ce wydarzenia, które będziemy organizować w  na-
szym klubie:

11.06. – XI regaty o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Kosakowo – serdecznie zapraszamy zarówno 
w  formie aktywnego uczestnictwa (bezpłatnie) oraz 
do kibicowania;

17.06-19.06 – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
w klasie Vaurien – po raz kolejny Rewa będzie gościć 
najlepszych „vaurienowców” walczących o  tytuł Mi-
strza Polski. Nasz klub i gminę reprezentować będą 
dwie załogi – w  ostatnich latach nasi klubowicze 
mogą poszczycić się zdobyciem kilku medali na tej 
imprezie;

W ten sam weekend rozpoczniemy również nasze 

07.05.2022 r. na stadionie im. Ryszarda Ksieniewi-
cza w Słupsku odbył się I-rzut Wojewódzkiej Ligi Lek-
koatletycznej. Mimo że lekkoatletyka jest sportem 
indywidualnym, dla uatrakcyjnienia widowiska, in-
tegracji i podniesienia poziomu emocji rozgrywa się 
również zawody w wymiarze zespołowym. W zawo-
dach Ligowych klasyfikowanych jest 15 najlepszych 
zawodników z danego klubu, a uzyskane przez nich 
wyniki przelicza się na punkty i sumuje.

W  województwie pomorskim oficjalnie zareje-
strowanych jest 51 klubów lekkoatletycznych. Do ry-
walizacji zespołowej przystępują najczęściej kluby 
zrzeszające bardzo dużo młodzieży. W tegorocznych 
zmaganiach zawodnicza kadra ULKS Skoczek w kate-
gorii U-16 w Słupsku wystartowała w komplecie. Do-
brze przygotowani i zmotywowani zawodnicy Skocz-
ka od samego początku podjęli równorzędną walkę 
z najlepszymi młodzikami województwa pomorskie-
go, ustanawiając wielokrotnie rekordy życiowe. Duża 
ilość osobo-startów (ponad 800) pozwoliła finalnie 

kursy motorowodne i  żeglarskie, na które również 
serdecznie zapraszamy.

25.06 – X Memoriał Teresy Remiszewskiej – ponow-
nie zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w  re-
gatach nawet mało doświadczonych żeglarzy.

Z  kolei już od 27.06 rozpoczynamy wakacje, czyli 
bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w w ciągu ty-
godnia w godzinach 10.00-14.00. Ponadto w tym ty-
godniu odbędzie się pierwszy turnus półkolonii.
Zapraszamy do kontaktu w  sprawie szczegółowych 
informacji: 
– zgłoszenia na bezpłatne zajęcia dla dzieci, mło-

dzieży oraz półkolonie – Jędrzej Charłampowicz 
(nr tel. 504-620-100)

– zgłoszenia do regat, kursów i innych form doszka-
lających dla dorosłych – Kacper Frąckowiak (nr tel. 
695-814-390)

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony 
ycrewa.pl.

podliczyć rywalizację zespołową dopiero po 3 dniach. 
ULKS SKOCZEK z  dorobkiem 1839 punktów zajął 2. 
miejsce, ulegając tylko faworytowi i  aktualnie (dane 
za 2021) najlepszemu w Polsce klubowi młodzieżowe-
mu AML Słupsk. Najlepsze wyniki uzyskali: Wojciech 
Luniak (100 m – 11.60 s), Krystian Piotrowski (600 m – 
1:31,56 s), Klara Iwoła (80 ppł – 13.35 s), sztafeta 4x100 m 
(Luniak, Kałaska, Szemiot, Piotrowski), Alicja Mach 
(300 m – 45.55 s), Hubert Bald (dysk 39.87 m). Wiel-
kie brawa należą się wszystkim zawodnikom Skoczka, 
którzy znaleźli się na punktowanych miejscach. Ich 
sukcesem jest sukces zespołu. W  zestawieniu klu-
bów lekkoatletycznych w województwie pomorskim 
ULKS Skoczek Pogórze z  1835 punktów plasuje się 
na 2. miejscu. Ten wyjątkowy, budowany przez 10 lat 
potencjał sportowy naszej gminy może przysporzyć 
wszystkim jeszcze wielu powodów do dumy, zwłasz-
cza jeśli nasze marzenia o własnym, gminnym stadio-
nie lekkoatletycznym się spełnią. Jesteśmy pełni wia-
ry i optymizmu (zawodnicy i trenerzy).

Yacht Club Rewa nie zwalnia tempa

Wojewódzka Liga Lekkoatletyczna U-16
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5 maja br. na pięknie położonym stadionie w Puc-
ku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawo-
wych w  4-boju Lekkoatletycznym. To konkurencja 
z ponad 60-letnią tradycją, w której trzeba łączyć kil-
ka cech i umiejętności, a zwłaszcza szybkość, skocz-
ność, koordynację i wytrzymałość. Młodzi wielobo-
iści aspirujący do tytułów muszą świetnie biegać na 
60 m, daleko skakać w  dal, rzucać piłeczką palan-
tową zdecydowanie ponad 40 metrów i  wytrwale 
mimo zmęczenia ścigać się na 600 m (dziewczynki) 
i 1000 m (chłopcy). W tym roku tytuł dla najwszech-
stronniejszych lekkoatletów powiatu powędrował 
zarówno w  kategorii dziewcząt, jak i  chłopców do 
Pogórza. 

Po serii porażek, w  28. kolejce 
Sztorm Kosakowo odniósł w  Kosa-
kowie pewne zwycięstwo 3:0 z Car-
tusią Kartuzy. Spotkanie rozpoczęło 
się od uczczenia minutą ciszy zmar-

łego śp. Roberta Mądrzaka – trenera 
Sztormu w latach 2012-2016, z którym 

w czerwcu 2014 roku klub świętował histo-
ryczny awans do V ligi. Rezerwy Sztormu Kosakowo, 
po wygranym 8:2 w 25. kolejce derbowym pojedynku 
z Liderem Dębogórze, umocniły się na pozycji lidera 
B-Klasy, a przewaga nad drugą Barcą Bolszewo wzro-
sła już do 8 punktów.

26 i 28.04.2022 roku w Pucku odbyła się wiosen-
na edycja Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych 
w  Lekkiej Atletyce. W  pierwszym dniu mistrzostw 
rywalizowali zawodnicy z  kategorii młodszych U-13 
(2009-2011), dwa dni później młodzież urodzona w la-
tach 2007-2008, czyli kategoria U-15. Licznie przy-
byłym zawodnikom naszego powiatu towarzyszyła 
piękna pogoda i bojowe nastawienie do sportowej ry-
walizacji w duchu fair play. Gmina Kosakowo sportem 
stoi, a szybkie bieganie, długie skoki 
i dalekie rzuty nie są nam obce. Lek-
koatleci z  SP w  Pogórzu aż 41 razy 
stawali na podium, a 4-krotnie zajęli 
je w całości, potwierdzając swoją do-
minację w  kategoriach młodzikow-
skich w  powiecie puckim. Ten nie-
wątpliwie zaskakująco duży dorobek 
medalowy zawdzięczają swojemu 
talentowi i systematycznej pracy tre-

Nasz zespół (5 zawodników) zgromadził łącznie 
w  kategorii dziewcząt 1167 punktów, wyprzedzając 
drugi zespół gospodarzy o  195 punktów, a  zespół 
chłopców uzbierał 907 punktów, wyprzedzając m.in. 
Żelistrzewo o 199 punktów. W klasyfikacji indywidual-
nej w kategorii dziewcząt 1. miejsce zajęła Nadia Kło-
sin – 275 pkt., 2. – Natalia Kułakowska – 249 pkt, a 3. 
– Helena Fabisz – 222 pkt (wszystkie z  SP Pogórze). 
Chłopcy uplasowali się w kolejności: Tymon Steinke – 
257 pkt, Jerzy Bednarski – 197 pkt (SP Pogórze) i Milan 
Kaczmarek – 192 pkt (Żelistrzewo). Zespoły dziewcząt 
i chłopców z SP Pogórze zapewniły sobie tym samym 
awans do finałów Igrzysk Wojewódzkich, które odby-
ły się 29.05.2022 w Chojnicach.

ningowej w szeregach ULKS Skoczek Pogórze. 
W prowadzonej przez organizatora punktacji me-

dalowej SP w   Pogórzu w  obu kategoriach zajęła 
zdecydowanie pierwsze miejsce. Do sukcesu przy-
czynili się: N.Kułakowska, N.Kłosin, J.Klimek, T.Stein-
ke, K.Iwoła, K.Łapka, K.Piotrowski H.Bald, K.Kontna, 
K.Rojek (złoto), A.Mach, J.Banaszak, J.Przyborowski, 
J.Jasińska, H.Fabisz, A.Hirsz, K.Dynek, Sz.Dzirba, J.Wit-
czak, J.Bednarski (srebro), J.Pilarska (brąz). 

Zdecydowana większość stawała 
na podium dwukrotnie. Najbardziej 
wartościowe wyniki uzyskali: Klara 
Iwoła 300 m (44.3 s.), Alicja Mach 
(46.2s), Helena Fabisz (48.2 s), Nadia 
Kłosin 600 m (1.49,2 s), Natalia Ku-
łakowska 60 m (8.2 s), Krystian Pio-
trowski 600 m  (1.34,2 s), H.Schwarz 
100 m (11.9 s), Hubert Bald dysk 
(38.45 m). Gratulujemy.

Mistrzostwa powiatu w 4-boju

Sztorm Kosakowo rozgrywki ligowe seniorów

Mistrzostwa powiatu w lekkoatletyce
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Pierwszy turniej PZPN w rundzie wiosennej roze-
grał rocznik 2013. Młodzieżowcy Sztormu mecze roz-
grywali w Rumi, a przeciwnikami były drużyny: UKS 
Dragon Bojano, Pomorzanin Gdynia, Arka Gdynia, 
SKS AP Bałtyk Gdynia i Salos Rumia. Bilans turnieju 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w  Kosakowie w  2022 roku ponownie 
przystąpił do realizacji dwóch programów 
zapewniających wsparcie osobom nie-
pełnosprawnym oraz ich opiekunom, fi-
nansowanych w całości ze środków pocho-
dzących z Funduszu Solidarnościowego. 

1. Asystent Osobisty Osoby Niepełno-
sprawnej

Program polega na objęciu usługami asystenta 
osób niepełnosprawnych w  wykonywaniu codzien-
nych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecz-
nym. 

Cel programu: 

to: 4 zwycięstwa i  1 porażka. 23 kwietnia Sztorm Ko-
sakowo był gospodarzem turnieju ligowego rocznika 
2015. Sztormowcy w  swojej grupie rywalizują z: Po-
morzaninem Gdynia, Arką SI Gdynia, Gdyńską AP Dą-
browa i Salosem Rumia.

a) wprowadzenie ogólnodostępnego 
wsparcia dla dzieci z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności łącznie ze wskazaniami : ko-
nieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej eg-
zystencji oraz konieczności stałego współ-
udziału opiekuna dziecka w  procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także dla osób 
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności

b) skorzystanie przez ww. osoby z  pomocy asy-
stenta w sytuacjach takich jak wyjście/powrót/
dojazd np. do domu, pracy, świątyni, placów-

Rozgrywki drużyn młodzieżowych

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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„Razem możemy wszystko – rodzin-
na gmina Kosakowo” razem z  Pań-
stwem przechodzimy pod tym hasłem 
przez rok 2022, kolejny element prowa-
dzonej kampanii właśnie wystartował. 
Program profilaktyki selektywnej pn. 
„Świetlica dzienna – NAWIGATORZY 
ŻYCIA” to projekt, który ma na celu roz-
wijanie i  wypełnianie czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 
13 r.ż. zamieszkującym teren gminy Kosakowo. Prio-
rytetem programu, jest eliminowanie zachowań ry-
zykownych poprzez edukację, w  tym zastosowanie 
elementów socjoterapii, poszerzanie świadomości 
oraz zabawę. Do programu zostały zakwalifikowane 
dzieci pochodzące ze środowisk zagrożonych proble-
mem alkoholowym, wykluczeniem społecznym lub 
zagrożenie używania innych środków psychoaktyw-
nych, czy też podejmujących zachowania ryzykowne, 
dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych oraz dzie-
ci z rodzin objętych pomocą społeczną. Prowadzony 
projekt przewiduje angażowanie rodziców w zajęcia 
świetlicy. Konsultacje dla rodziców i opiekunów, któ-
rych celem jest wspieranie rodziców poprzez wspól-
ne poszukiwanie rozwiązań konkretnych problemów 
z wychowywaniem dzieci oraz innych problemów po-

jawiających się w danej rodzinie. Dzięki 
tej ofercie potrzebujący rodzice będą 
mogli zostać skierowani do instytucji 
takich jak OIK, PPP, psycholog, psychia-
tra, OWI, GOPS, OPITU, Szkoła dla Ro-
dziców itp. 

Projekt zakłada realizację zajęć dla 
dzieci głównie w  Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w  Kosakowie, jed-
nak nie brakuje w  nim również całod-

niowych wycieczki poza teren gminy Kosakowo. 
Zajęcia w powstałej świetlicy są prowadzone przez 

dwóch animatorów, których jednym z zadań jest po-
moc edukacyjna, w  tym pomoc w  odrabianiu prac 
domowych czy prowadzenie zajęć wyrównawczych 
oraz pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych. Jed-
nak świetlica to nie tylko nauka, ale m.in. również róż-
norodne zajęcia plastyczne, gry i zabawy podwórko-
we, warsztaty dietetyczne, zajęcia robotyki, wsparcie 
psychologiczne oraz wiele innych. 

Ważnym aspektem świetlicy jest prowadzenie 
różnego rodzaju zajęć sportowych w tym nawiązanie 
współpracy ze specjalistami danej dziedziny spor-
towej (piłka nożna, koszykówka siatkówka, zawody 
sportowe, joga, wędkowanie, żeglowanie, ścieżki sen-
soryczne, zajęcia kulinarne, zumba, zajęcia jeździec-

Nowy projekt „Świetlica dzienna – NAWIGATORZY ŻYCIA”

ki szkoleniowej i  oświatowej, ośrodka zdrowia, 
urzędu, znajomych, instytucji państwowych, 
kulturalnych, uczestnictwo w  wydarzeniach 
kulturalnych, rozrywkowych, społecznych, spor-
towych, załatwianie spraw urzędowych, nawią-
zywanie kontaktu z różnego rodzaju organiza-
cjami itp.

c) ograniczenie skutków niepełnosprawności po-
przez stymulowanie osób niepełnosprawnych 
do podjęcia aktywności i umożliwienie im reali-
zowania prawa do niezależnego życia

d) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność oraz zapobieganie wyklu-
czeniu osób niepełnosprawnych ze społeczeń-
stwa, co przekłada się na poprawę funkcjono-
wania osoby niepełnosprawnej w środowisku.

2. Opieka wytchnieniowa
Program skierowany jest do członków rodzin lub 

opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi, a po-
trzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu 
tej opieki. 

Program realizowany jest w formie pobytu dzienne-
go w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Cel programu:
a) wsparcie członków rodzin lub opiekunów spra-

wujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi 
z  orzeczeniem o   niepełnosprawności a  tak-
że osobami ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności (lub orzeczeniem traktowanym na 
równi z ww.)

b) wzmocnienie systemu wsparcia w ramach poli-
tyki społecznej

c) odciążenie od codziennych obowiązków zwią-
zanych ze sprawowaniem opieki nad chorymi 
osobami zależnymi poprzez wsparcie w wyko-
nywaniu obowiązków lub zapewnienie czaso-
wego zastępstwa, co przekłada się na możli-
wość odpoczynku, regeneracji sił, załatwienia 
spraw w  różnych instytucjach, zrobienia zaku-
pów itp.

d) okresowe zabezpieczenie potrzeb osób niepeł-
nosprawnych w  sytuacji, gdy ich opiekunowie 
z różnych powodów nie mogą w pełny sposób 
sprawować opieki 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kosa-
kowie udziela szczegółowych informacji na temat 
uczestnictwa w powyższych programach. Jednocze-
śnie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. 

Usługa asystenta oraz usługa opieki wytchnienio-
wej świadczona jest nieodpłatnie dla uczestników 
programu.
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twa konne). Dzięki nawiązaniu współpracy z  Biblio-
teką Publiczną gminy Kosakowo dzieci będą miały 
możliwość cyklicznie poszerzać literackie horyzonty 
podczas warsztatów prowadzonych przez pracowni-
ków biblioteki. 

Ciekawym założeniem funkcjonowania świetlicy 
dziennej w Kosakowie jest organizacja międzypoko-

leniowych zajęć teatralnych we współpracy z Klubem 
Seniora w Kosakowie. 

Świetlica to również program dożywiania dzieci 
poprzez zapewnienie obiadu w  dniach i  godzinach 
jej funkcjonowania. 

Świetlica rozpoczęła swoją działalność 9 maja. Pro-
gram pilotażowy potrwa do 30 grudnia br.

Wraz z  12 marca 2022 roku, Polska przyznała sze-
reg świadczeń socjalnych dla uciekających przed woj-
ną obywateli Ukrainy. Poza koniecznością spełnienia 
kryteriów podmiotowych przez obywateli Ukrainy, 
celem ubiegania się o  pomoc socjalną powinni oni 
w  pierwszej kolejności złożyć wniosek o  nadanie nr 
PESEL. Zgodnie z  uzasadnieniem do projektu usta-
wy oraz jej dalszymi regulacjami jest to rozwiązanie 
ukierunkowane na zapewnienie całościowego pakie-
tu usług publicznych na rzecz Ukraińców. W tym celu 
przewidziano specjalny tryb uzyskania numeru PE-
SEL, na wniosek zawierający katalog podstawowych 
danych. Jest to odformalizowana procedura umożli-
wiająca uzyskanie numeru PESEL bez konieczności 
wykazywania podstawy prawnej dla jego posiadania. 
Ponadto jest to rozwiązanie, które ma zagwaranto-
wać sprawną komunikację z administracją publiczną 
i zapewniać uzyskanie dostępu do profilu zaufanego 
przez uchodźców. W kontekście możliwości skorzysta-
nia z pomocy socjalnej zagwarantowanej specustawą 
nr PESEL pełni istotną funkcję umożliwiającą złożenie 
stosownych wniosków o jej przyznanie. Uzyskanie nu-
meru PESEL przez obywateli Ukrainy nie wpłynie na 
kwestię uzyskania polskiego obywatelstwa.
PODSTAWA PRAWNA PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa (Dz. U  z 2022 r. poz. 583).

Świadczenia przysługują obywatelom Ukrainy 
z  zalegalizowanym przez specustawę pobytem na 
zasadach i w trybie wskazanym w ustawach, które re-

gulują ich przyznawanie.
Do świadczeń rodzinnych należą:
• zasiłek rodzinny z dodatkami,
• świadczenie rodzicielskie,
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziec-

ka (becikowe),
• zasiłek pielęgnacyjny,
• specjalny zasiłek opiekuńczy,
• świadczenie pielęgnacyjne.

Przyznanie części z nich jest uzależnione od speł-
niania kryterium dochodowego, które wynosi obec-
nie 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, gdy wycho-
wuje się w niej niepełnosprawne dziecko. Do progu 
liczą się dochody osiągnięte przez wszystkich człon-
ków rodziny. Jednak art. 27 ust. 2 specustawy zawiera 
wyjątek od tej ogólnej zasady, bo do składu rodziny 
nie będzie brana pod uwagę osoba (oraz jej docho-
dy), która zgodnie z oświadczeniem uchodźcy ubie-
gającego się o  świadczenia nie przebywa w  Polsce. 
W praktyce będzie to dotyczyć mężów kobiet i ojców 
dzieci, którzy zostali na Ukrainie.

Świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu są 
przyznawane na okres zasiłkowy, a  pod uwagę bie-
rze się dochody osiągnięte w  roku kalendarzowym 
go poprzedzającym. Ten aktualnie trwający zaczął 
się 1 listopada 2021 r., a zakończy 30 października br., 
dlatego wymagane jest przedstawienie dochodów 
z 2020 r. Jednocześnie przepisy ustawy o świadcze-
niach rodzinnych przewidują uwzględnianie zmian 
w sytuacji dochodowej rodziny, m.in. na skutek utraty 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Świadczenia rodzinne – pomoc dla obywateli Ukrainy
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Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku 
rodziców, którzy z dziećmi ewakuowali się z Ukrainy 
i utracili dochód osiągany tam z  tytułu wykonywa-
nej pracy lub działalności gospodarczej. Ośrodek po-
mocy społecznej będzie mógł potraktować taki do-
chód jako utracony na podstawie złożonego przez 
uchodźcę oświadczenia, zawierającego informację 
o dacie utraty dochodu, jego rodzaju oraz wysokości 
– i na tej podstawie przyznać zasiłek na dziecko. Na-
tomiast w momencie, gdy taki rodzic znajdzie pracę 
w  Polsce, będzie musiał o  tym powiadomić urzęd-
ników, którzy sprawdzą, czy uzyskany w niej dochód 
dalej kwalifikuje do pobierania zasiłku, czy też może 
doszło do przekroczenia kryterium dochodowego. 
Jego przekroczenie może spowodować całkowitą 
utratę świadczeń lub obniżenie ich wysokości (w za-
leżności od tego, o ile złotych dochód był wyższy od 
progu). Jeśli tak się stało, to zgodnie z art. 24 ust. 7 
ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek przesta-
nie przysługiwać lub będzie wypłacany w niższej wy-
sokości od miesiąca następującego po pierwszym 
miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie 
dochodu.

O świadczenia rodzinne może również wnioskować 
opiekun tymczasowy dziecka, ustanawiany dla ma-
łego uchodźcy, który nie przyjechał do Polski z rodzi-
cem tylko innym członkiem rodziny lub osobą niespo-
krewnioną (art. 26 ust. 4 specustawy). W odniesieniu 
do świadczeń rodzinnych, w  których występuje kry-
terium dochodowe, obowiązuje zasada, że dochody 
opiekuna tymczasowego nie będą do niego wliczane 
(jedynie dochody dziecka, o ile jakiekolwiek uzyskuje). 
Przyznanie każdego z wymienionych wyżej świadczeń 
rodzinnych jest również uwarunkowane spełnieniem 
indywidualnie określonych dla nich wymogów, które 
będą obowiązywać też uchodźców, bo specustawa 
nie wprowadziła w  tym zakresie żadnych wyjątków. 
W efekcie niektórych z nich ośrodek pomocy społecz-
nej nie będzie mógł im przyznać – ze względu na brak 
możliwości dołączenia dokumentów potwierdzają-
cych spełnianie warunków. np. dodatek do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
– do jego uzyskania potrzebny jest m.in. odpis zupełny 
aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny lub skróco-
ny aktu zgonu drugiego rodzica dziecka.

Osoby, które przyjechały do Polski z  niepełno-
sprawnym dzieckiem, aby skorzystać z  przeznaczo-
nych dla nich świadczeń, takich jak zasiłek pielęgna-
cyjny, świadczenie pielęgnacyjne albo dodatek do 
zasiłku na kształcenie i rehabilitację takiego potom-
ka, muszą najpierw uzyskać orzeczenie o  niepełno-
sprawności lub jej stopniu, wydane przez powiatowy 
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – jakikol-
wiek dokument ukraiński wskazujący na dysfunkcję 
zdrowotną nie może być podstawą do ich przyznania 
przez ośrodek pomocy społecznej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE:
ZASIŁEK RODZINNY

Podstawą do nabycia uprawnień do zasiłku rodzin-
nego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest speł-
nienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu 
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł netto. 
Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orze-
czenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium 
dochodowe wynosi 764 zł netto na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależnione jest od 
wieku dziecka i wynosi:

95 zł na dziecko w wieku 0 – 5 lat,
124 zł na dziecko w wieku 6 – 18 lat,
135 zł na dziecko w wieku 19 – 24 lat.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysłu-

guje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasi-
łek rodzinny i spełnione zostały warunki wymagane 
do przyznania dodatku.
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka 
• dodatek z  tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzi-

nie Wielodzietnej 
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
• dodatek z  tytułu podjęcia przez dziecko nauki 

poza miejscem zamieszkania 
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie dedykowane jest osobom, które 
w związku z urodzeniem dziecka nie otrzymały zasił-
ku macierzyńskiego. Skorzystać z niego mogą osoby 
bezrobotne, które nie podlegały ubezpieczeniu spo-
łecznemu czy pracownicy zatrudnieni na umowę 
o dzieło. Brak odpowiedniego okresu ubezpieczenia 
powoduje, że rodzicowi nie przysługuje zasiłek ma-
cierzyński z organu emerytalno-rentowego np. ZUS.

Wniosek o wypłatę świadczenia może złożyć jeden 
z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecka, rodzi-
na zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawo-
dowej), jak również osoba, która przysposobiła tzn. 
adoptowała dziecko oraz opiekun tymczasowy.

Świadczenie wypłacane jest w  wysokości 1000 zł 
miesięcznie. Okres przyznania świadczenia wynosi 52 
tygodnie i   ulega wydłużeniu w  zależności od ilości 
dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego nie jest uza-
leżnione od dochodu rodziny.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od miesią-
ca urodzenia, przysposobienia lub miesiąca objęcia 
dziecka opieką, jeżeli wniosek zostanie złożony w ter-
minie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia 
dziecka lub objęcia dziecka opieką. Wniosek złożony 
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po tym terminie powoduje, że świadczenie przysłu-
guje od miesiąca złożenia wniosku.

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mogą 
również skorzystać z tego świadczenia, albowiem wy-
sokość wypłacanego zasiłku z Powiatowych Urzędów 
Pracy jest niższa niż wysokość tego świadczenia. Ta-
kie osoby otrzymają wyrównanie świadczenia rodzi-
cielskiego.
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
WAŻNE: świadczenia opiekuńcze uzależnione są od 
posiadania orzeczenia o  niepełnosprawności wy-
dane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania 
o  niepełnosprawności – jako pierwsza instancja lub 
wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełno-
sprawności – jako druga instancja.

Do świadczeń opiekuńczych należy:
• ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
• ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE:
• SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzę-
dowym w  Polsce jest język polski. Oznacza to, że 
wnioski i  załączniki do wniosków o  świadczenia ro-
dzinne powinny być sporządzone w języku polskim, 
w tym wypełnione w języku polskim.
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kosakowie, 
ul. Fiołkowa 2 B
poniedziałek – środa w godzinach 7:45 – 15:30
czwartek w godzinach 7.45 –17:00
piątek w godzinach 7:45 – 15:15
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WAŻNIEJSZE TELEFONY:
Kosakowskie Centrum Kultury tel. 58 573 77 77
Kosakowo Sport Sp. z o.o. tel. 58 712 17 00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
tel. 58 620 82 02, 797 098 918, 797 099 394; 
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 Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla 
– 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 Ewa Browarczyk, tel. 503 837 125;
Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” 
– prezes Piotr Fos, tel. 501 326 119;

Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze”
– trener Andrzej Zawadzki, tel. 888 095 035;
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” 
– prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” 
– bosman Marcin Kuptz, tel. 516 726 312;
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, 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

999 Pogotowie Ratunkowe,
998 Straż Pożarna, 997 Policja, 
985 Ratownictwo Morskie
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04 CZERWCA 2022 ROKU - SOBOTA

REWA, MOSTY, KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI,
KAZIMIERZ, MECHELINKI

 
11 CZERWCA 2022 ROKU - SOBOTA

POGÓRZE, SUCHY DWÓR, DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE
 

25 CZERWCA 2022 ROKU – SOBOTA
PIERWOSZYNO, KOSAKOWO, DĘBOGÓRZE

 
 

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in.:
 szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany,

 armaturę łazienkową, 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 zgłoszenie

z domów i mieszkań przez Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki". 

Przyjmowanie zgłoszeń - tel. 58 624-66-11. 
Obowiązuje zakaz demontażu sprzętów

np. bez agregatów lub w częściach nie będą przyjmowane!
 
 
 

Odpady należy wystawić przed posesje do godziny 7:00 
w dniu odbioru lub dzień wcześniej!

ODBIÓR ODPADÓW  
WIELKOGABARYTOWYCH

Z TERENU GMINY KOSAKOWO



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 6/202220

17-19.06.2022 10:00 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Vaurien

21.06.2022 Szkolne Regaty Gminy Kosakowo

25.06.2022 12:00 Spotkanie i spacer z zielarzem

25.06.2022 10:00 Memoriał Teresy Remiszewskiej

20.06.2022 09:00-13:00 Oddaj krew - uratuj życie (pobór krwi)

10:30

Parking przed Urzędem
Gminy w Kosakowie

11.06.2022 10:00 XI Regaty o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Kosakowo Zatoka w Rewie

Zatoka w Rewie

Zatoka w Rewie

Zatoka w Rewie

Dom Kaszubski 
w Dębogórzu

18.06.2022 16:00 Morski Festyn Rodzinny Plac przy Bosmanacie
w Rewie

09.06.2022 18:00 Zakochani w świecie- Indie. 
Spotkanie z podróżnikami.

Kosakowskie Centrum Kultury

04.06.2022 Festiwal piosenki o morzu "Jantarowi Bot" Checz Nordowych Kaszebów 
Rzemieślnicza 1, Kosakowo

10:00

03.06.2022 Teatr Szekspirowski "Wiele hałasu o nic" Kosakowskie Centrum Kultury11:00

12.06.2022 16:00 Uroczyste wmurowanie tablic 
Zasłużony Człowiek Morza

Aleja Zasłużonych Ludzi
Morza w Rewie

11.06.2022 17:00 Wernisaż Aleksandry Krause 
"Muzykalnie i naturalnie"

Biblioteka Publiczna 
w Kosakowie

24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
w sekcjach artystycznych18:30 Kosakowskie Centrum Kultury

24.06.2022 Sobótka w Dębogórzu20:00 Polana przy stawie 
w Dębogórzu

25.06.2022 Sobótka w Kazimierzu16:00 Boisko w Kazimierzu

26.06.2022 Koncert gruzińskiego artysty Shota Adanashvili20:00 Amfiteatr w Mechelinkach

K A L E N D A R Z  C Z E R W C O W Y C H  W Y D A R Z EŃK A L E N D A R Z  C Z E R W C O W Y C H  W Y D A R Z EŃ
  W  G M I N I E  K O S A K O W OW  G M I N I E  K O S A K O W O

  
  
  

Fot. Andrzej Sipajło


