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Nadszedł czas rozliczeń
PIT w Kosakowie TAK to się opłaca!
Czy zastanawialiście się Państwo nad tym, jak Wasze podatki wpływają na rozwój najbliższego miejsca zamieszkania? Jakie kwoty i dokładnie na co są przeznaczane? Ile
korzyści dla gminy może przynieść każda deklaracja podatkowa PIT pochodząca od mieszkańca?
– Budżet gminy Kosakowo na rok 2020 zakłada wpływy z podatków PIT i CIT na poziomie około 25 milionów – informuje
Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – To blisko jedna czwarta wszystkich dochodów, które składają się na tegoroczny budżet. – Obrazując Państwu, jak istotną wartość stanowi przychód z rozliczeń podatkowych mieszkańców dla naszej gminy,
mogę wskazać, że na inwestycje w 2020 roku chcemy przeznaczyć rekordową kwotę, przekraczającą 20 milionów złotych.
To dowodzi, że niemal każda złotówka z podatków, która trafia
do budżetu gminy Kosakowo, jest inwestowana w rozwój naszej lokalnej wspólnoty. Gorąco zachęcam Państwa, aby przy
rozliczaniu podatków od dochodu za 2019 rok, deklarowali
Państwo miejsce zamieszkania w gminie Kosakowo.

Jak to działa w praktyce?
Z ogólnej kwoty, która wpłynie do budżetu Państwa z podatków od dochodów za rok 2019, każda gmina otrzyma 38,16%
z deklaracji PIT oraz 6,71% z deklaracji CIT składanych przez
mieszkańców.
Już teraz każdy może sprawdzić, jakie wartości z deklaracji
podatkowych zasilą budżet gminy Kosakowo. Służyć do tego
może kalkulator, który znajdą Państwo na stronie www.kosakowo.pl „PIT w Kosakowie TAK to się opłaca!”. Co więcej,
znajdą tam Państwo symulację podziału środków finansowych na poszczególne zadania gminy.
Uwaga: kalkulator, który udostępniamy do Państwa dyspozycji jest narzędziem przykładowym, a dla uproszczenia
mechanizmu działania, nie przewiduje możliwości obliczania ulg podatkowych. Niemniej jednak, warto skorzystać
z podatkowego kalkulatora i przekonać się, że wszyscy
mamy realny wpływ na rozwój gminy Kosakowo, że PIT
w Kosakowie się opłaca!

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2019 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.
zaktualizowany w dniu 11 lutego 2020 roku
LP.
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RADA GMINY KOSAKOWO
Uchwały podjęte podczas XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 30 stycznia 2020 r.
1. Uchwała Nr XXV/173/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
30 stycznia 2020 roku w sprawie: przystąpienia Gminy
Kosakowo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze
środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2020;
2. Uchwała Nr XXV/174/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
30 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na
terenie Gminy Kosakowo;
3. Uchwała Nr XXV/175/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
30 stycznia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 7/21 i 7/22 obręb
Kosakowo gmina Kosakowo;
4. Uchwała Nr XXV/176/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
30 stycznia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 71/19 i nr 71/21 obręb Pogórze gmina Kosakowo;

5. Uchwała Nr XXV/177/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
30 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Kosakowo;
6. Uchwała Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
30 stycznia 2020 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
7. Uchwała Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
30 stycznia 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy
Kosakowo na rok 2020;
8. Uchwała Nr XXV/180/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
30 stycznia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2020-2027;
9. Uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
30 stycznia 2020 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli, dyrektorów szkół zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kosakowo.

Apel podjęty podczas XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 10 lutego 2020 r.
1. Apel Nr XXVI/1.A.2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: upamiętnienia 100-lecia Zaślubin
Polski z morzem.

Kolebką polskiej floty handlowej jest Rewa!
Generał Józef Haller, 10 lutego 1920 roku w Pucku, aktem
Zaślubin Polski z Morzem szeroko otworzył okno na świat,
a tuż później, z Rewy na wody Bałtyku wypłynęły pierwsze
polskie statki handlowe. Mowa tu o rewskich szkutach, których armatorzy ochoczo wciągnęli biało-czerwone bandery
na maszty, dając wyraz przywiązania do Polski, która równo
sto lat temu odradzała się po ponad wiekowej nieobecności
na mapach Europy. W stulecie tych wydarzeń, gmina Kosakowo przypomniała gdzie leży kolebka polskiej floty handlowej. Poranek 10 lutego 2020 roku w Rewie miał niezwykle
uroczysty charakter.
– Dziesięć rewskich szkut, choć ich burty zdobiły obco brzmiące nazwy, na symboliczny sygnał Generała Józefa Hallera nadany w Pucku podczas Zaślubin Polski z Morzem, dokładnie sto lat
temu, jako pierwsze wstąpiły pod polską banderę – przypomina
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Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. - Armatorzy tych jednostek,
nasi potomkowie, mieszkańcy Rewy, zaakcentowali w ten sposób
patriotyczną więź z Polską, a ich decyzja zapisała naszą gminę
złotymi zgłoskami na kartach historii. Z dumą możemy dziś wspominać, że polska flota handlowa narodziła się w Rewie, a rewskie
szkuty zostały wpisane do rejestrów morskich jako pierwsze jednostki handlowe w dziejach odradzającej się Ojczyzny.
Gmina Kosakowo bardzo uroczyście zaakcentowała wydarzenia z 1920 roku. 10 lutego, dokładnie w stulecie Zaślubin
Polski z Morzem, odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy. Miejscem spotkania był Bosmanat w Rewie, który został wybudowany z myślą o rozwijaniu żeglarskiego rzemiosła w gminie
Kosakowo. Sesja miała liczną publiczność z grona sołtysów,
działaczy społecznych, zrzeszeń i organizacji pozarządowych,
mieszkańców i sympatyków gminy Kosakowo.
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Podczas uroczystej sesji rajcy podjęli rocznicową uchwałę, o treści:
„Uroczysty Apel do Mieszkańców Gminy Kosakowo!
Rok Jubileuszu 100-lecia Zaślubin Polski z morzem, którego 10 lutego 1920 roku w nieodległym mieście Puck symbolicznie
dokonał generał Józef Haller wraz z ministrem spraw wewnętrznych oraz nową administracją Województwa Pomorskiego jest
okazją, by przypomnieć, iż w wolnej i odrodzonej Polsce istniała pierwsza flota handlowa z portem macierzystym w Rewie.
Statki handlowe zwane szkutami w owym pamiętnym dniu 10 lutego kotwiczyły na zalodzonej lagunie rewskiej w pobliżu
niewielkiej osady Beka. Flotylla rewskich szkut liczyła w tym dziejowym momencie 10 jednostek i stanowiły ją:
„Friederich Wilhelm” (armator Antoni Pioch), „Oekonomie” (armator Franciszek Marek), „Arvin” (armator Jan Długi), „Eugenia”
(armator Franciszek Bigot), „Helena” (armator Józef Długi), „Henriette” (armator Augustyn Markowc), „Heinrich” (armator Józef
i Klemens Długi), „Leopold” (armator Michał Markowc), „Martha” (armator Józef Voss) i „Therese” (armator Jan Długi).
Na wielu z nich pozostały niemieckie nazwy, ale wszystkie podniosły polską banderę.
Setna rocznica powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem to wyjątkowa data w najnowszej
historii Polski i naszego regionu. Pragniemy godnie ją uczcić i podkreślić silny związek Gminy Kosakowo z tradycjami morskimi.
Okazujemy szczególny szacunek wszystkim Polakom, dzięki którym, przez bohaterską walkę na polach bitew,
ale też przez pełne poświęcenia codzienne zmagania o zachowanie tożsamości narodowej, dokonał się,
po 123 latach niewoli, powrót Naszego Kraju na mapę Europy.
Apelujemy do Mieszkańców Gminy Kosakowo o wyrażenie szacunku i głębokiej wdzięczności wszystkim,
którzy walczyli o Wolną Polskę!
Wydarzenia sprzed 100. lat są dla nas wzorem, jak dobrze zorganizowanym, zgodnym działaniem
można osiągnąć dalekosiężne cele.
Cieszmy się niepodległością Naszej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej!
Rada Gminy Kosakowo
10 lutego 2020 roku.
Na pamiątkę wydarzenia, na ręce kosakowskich radnych,
a także reprezentujących gminę Kosakowo radnych powiatu
puckiego Wójt Marcin Majek przekazał okolicznościowe medale, nawiązujące do symboliki rewskich szkut i postaci Generała Józefa Hallera.
Tą część obchodów zakończył odczyt profesora Andrzeja
Dudy, a na ręce Wójta Gminy Kosakowo została przekazana replika słupa granicznego, który w Pucku symbolizuje akt Zaślubin Polski z Morzem.
Wszyscy uczestnicy sesji w dostojnym szyku, ze sztandarami przemaszerowali wzdłuż rewskiej plaży do Ogólnopolskiej Alei Ludzi Morza. Tam w miejscu niezwykle symbolicznym, na szperku, przy Krzyżu, Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo
odegrała hymn państwowy, a biało-czerwona bandera powędrowała na maszt łodzi, tak jak to miało miejsce równo sto lat
temu.
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- Dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie, wspólnie chcemy podziękować naszym przodkom – armatorom rewskich
szkut, za ich patriotyczny gest i przywrócenie naszej ziemi do
Polski- mówił Marcin Majek. - Ludzie morza zrobili to w najlepszy dla nich sposób. Na swoich statkach wywiesili Polskie barwy
narodowe, rozpoczęli w ten sposób tworzenie polskiej floty handlowej w odrodzonej Ojczyźnie. Dziś symbolicznie odtwarzamy
wydarzenia sprzed stu lat, a czynimy to w gronie rodzin - potomków naszych lokalnych bohaterów.
Nad morskim brzegiem, podczas 100. rocznicy Zaślubin
Polski z Morzem okolicznościowe medale zostały przekazane
10 rodzinom, których przodkami byli armatorzy rewskich szkut.
Podczas przekazywania medali wnuczkom i wnukom naszych
bohaterów nie zabrakło wzruszeń, czas spędzony w Rewie 10
lutego 2020 roku na długo pozostanie w pamięci wszystkich
uczestników tego wyjątkowego spotkania.
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OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w wykonaniu uchwał Rady Gminy Kosakowo: Nr XIV/94/2019 z dnia 23 maja 2019 r., Nr XI/75/2019
z dnia 28 marca 2019 r. oraz uchwały Nr XI/74/2019 z dnia 28 marca 2019 r.;
Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. obszaru położonego w obrębie Pogórze gmina Kosakowo, na zachód od ul. Szkolnej;
2. działek położonych w Dębogórzu (Dębogórze Wybudowanie), gmina Kosakowo, przy ul. Dębogórskiej, Długiej, Piaskowej,
Prywatnej i Leśnej;
3. działek nr 190/380, 190/218 i 190/219 w miejscowości Suchy Dwór, obręb Pogórze, gm. Kosakowo.
Projekty miejscowych planów udostępnione będą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem w dniach od
09.03.2020 r. do 06.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzinach pracy
Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia
Dyskusje publiczne nad przyjętymi, w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozwiązaniami odbędą się kolejno:
1. dla projektu obszaru położonego w obrębie Pogórze gmina Kosakowo, na zachód od ulicy Szkolnej w dniu 1.04.2020 r.,
o godz. 16.00;
2. dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Dębogórzu (Dębogórze Wybudowanie), gmina Kosakowo, przy ul. Dębogórskiej, Długiej, Piaskowej, Prywatnej i Leśnej w dniu 02.04.2020 r., o godz. 16.00;
3. dla projektu działek nr 190/380, 190/218 i 190/219 w miejscowości Suchy Dwór, obręb Pogórze, gm. Kosakowo w dniu
02.04.2020 r., o godz. 17.00.
Dyskusje publiczne odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo (I piętro).
Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2020 r.
Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów do publicznego wglądu można zapoznać się z ze
zgromadzoną dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planów na środowisko,
mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kosakowo
na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: planowanie@kosakowo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2020 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl

ul. Derdowskiego Najlepszą Inwestycją
Oświetleniową w Polsce 2019
Gmina Kosakowo otrzymała I miejsce
w konkursie na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową w Polsce 2019 oraz Najlepiej Oświetloną Gminę 2019 przyznaną podczas XXVIII
Międzynarodowych Targów Oświetleniowych w Warszawie. Nagrodzona inwestycja to
oświetlenie ulicy Derdowskiego. – Szczególnie
chciałbym podziękować Pani Oldze Jaśniewskiej
Narbut oraz Panu Andrzejowi Klemenskiemu za
wzorowo poprowadzoną inwestycje, co zyskało
uznanie komisji konkursowej – mówi Wójt Gminy
Kosakowo Marcin Majek.
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Wójt Gminy Kosakowo zatrudni
konserwatora w Przystani Morskiej w Mechelinkach
Zadania podstawowe:
1. Dbanie o właściwy stan techniczny Przystani Morskiej w Mechelinkach (drobne naprawy konserwacyjne, pomoc techniczna dla rybaków z użyciem sprzętu stanowiącego wyposażenie Przystani, nadzór nad prawidłową eksploatacja wyposażenia Przystani, uczestniczenie w operacji montażu i demontażu pontonów pływających, obsługa maszyny do produkcji lodu
i kontrola jego zużycia).
2. Dbanie o porządek w Przystani, w szczególności koszenie, opróżnianie koszy, nadzór nad usuwaniem odpadów, odśnieżanie i odpiaszczanie ciągów wewnętrznych, konserwacja i wymiana drewnianych elementów pomostu.
3. Kontrola przestrzegania regulaminu Przystani i zgłaszanie zasad jego nie przestrzegania
Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego; wykształcenie minimum zasadnicze, zawodowe o profilu
technicznym; brak przeciwwskazań do pracy na wysokości; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność; nieposzlakowana opinia,; stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora; prawo jazdy kat.B + E lub T
Wymagania dodatkowe: umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność działania pod presją czasu; łatwość w nawiązywaniu kontaktów; uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność; doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość oferty)
Szczegóły oferty, w tym wymagane dokumenty aplikacyjne, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Kosakowo: www.kosakowo.pl w zakładce BIP lub bezpośrednio w Biuro Obsługi Interesanta przy ulicy Żeromskiego 69 w Kosakowie (na parterze urzędu). Więcej informacji uzyskać można także pod nr telefonu 58 660 43 35.
Termin ważności ogłoszenia upływa 16 marca 2020 roku.

Granty gminy Kosakowo przyznane
18 organizacji pozarządowych otrzymało, w dniu 28
stycznia br., z rąk Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek
oraz jego zastępcy Marcina Kopitzkiego, granty na realizację
zadań publicznych w roku 2020. Łączna kwota dotacji wyniosła 350 tysięcy złotych.
– Tegoroczny konkurs grantowy cieszył się ogromnym zainteresowaniem – mówi Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. – To dla nas bardzo ważne, aby wspierać projekty fundacji,
stowarzyszeń czy klubów sportowych działających na rzecz
naszych mieszkańców, a ten konkurs jest do tego najlepszym
narzędziem.
W tegorocznym konkursie wsparcie otrzymały 32 projekty
z dziedziny kultury, sportu i ochrony zdrowia, a łączna kwota
dotacji wyniosła 350.000,00 zł. Podobnie jak w poprzednich
edycjach nie zabrakło, projektów skierowanych do młodych

mieszkańców gminy, jednak pojawiło się również wiele nowych, jak np. zajęcia dla seniorów czy program bezpieczeństwa.
– Bardzo się cieszymy, że złożony przez nas projekt spotkał
się z akceptacją – mówi Komendant OSP Kosakowo Michał Kulig – to dla nas niezwykle istotne przedsięwzięcie, które pozwoli
nie tylko na rozwój naszych umiejętności, ale również wypromuje gminę Kosakowo wśród zagranicznych partnerów.
Konkurs grantowy, to przede wszystkim wsparcie projektów, które wprowadzają pozytywne zmiany i dają wymierne
efekty. Wybrane oferty mają odpowiadać na potrzeby lokalnego środowiska i przyczyniać się do promocji gminy.
Dziękujemy wszystkim organizacjom za udział w tegorocznym konkursie. Gratulujemy tym, których projekty uzyskały dofinansowanie i trzymamy kciuki za ich jak najlepszą realizację.

Budowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
Budowa Strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kosakowie coraz
bliżej. Otrzymaliśmy Pozwolenie na
budowę nowego obiektu. Wszystko
wskazuje na to, że prace powinny się
rozpocząć w tym roku i zakończyć
w 2021 r.
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Szkolenie i konsultacje dla przedsiębiorców
12 lutego w Urzędzie Gminy Kosakowo odbyło się spotkanie informacyjne „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, którego organizatorem był Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Gdańsku Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Podczas szkolenia własne prezentacje przygotowały: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku prowadzony przez Agencję Rozwoju Pomorza SA., Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oraz
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Dzięki bogatemu programowi oraz zróżnicowanej tematyce prezentacji przedsiębiorcy oraz przyszli przedsiębiorcy
mieli okazję poznać:
• możliwości wsparcia przedsiębiorców (pracodawców)
przez Powiatowy Urząd Pracy;
• zasady wsparcia w ramach regionalnych i krajowych programów unijnych na rozwój przedsiębiorczości – przegląd
możliwości wraz z omówieniem aktualnych konkursów;

•

procedurę przyznawania grantów inwestycyjnych na przygotowanie i uzbrojenie terenów dla MŚP;
• zasady udzielania pożyczek na rozwój działalności gospodarczej
• zasady udzielania poręczeń unijnych, jako instrumentu
zwiększającego dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania dla MŚP
Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla przedsiębiorców, umożliwiające przedstawienie pomysłów oraz uzyskanie informacji o możliwościach dofinansowania lub pożyczki.
Informacje o kolejnych konsultacjach dla przedsiębiorców w Gminie Kosakowo będziemy zamieszczać w Biuletynie
Gminnym, na stronie www.gminakosakowo.pl oraz na profilu
FB Gminy Kosakowo
Informacji można też poszukiwać bezpośrednio w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w Gdańsku prowadzonego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.
tel.: 58 323 31 06, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu

Kwalifikacja Wojskowa 2020 w Gminie Kosakowo

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia
04 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., (Dz.U.2019.1981) kwalifikacja wojskowa na terenie
Województwa Pomorskiego zostanie przeprowadzona w dniach od
03 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej
służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób
zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku
podlegają:
1. Mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996÷2000, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1999÷2000, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo
niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
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Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić
się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Organizatorem kwalifikacji wojskowej są terenowe organy administracji samorządowej – urzędy miast, gmin oraz starostwa
powiatowe. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni, z racji odpowiedzialności terytorialnej uczestniczyć będzie w kwalifikacji
wojskowej organizowanej przez Starostwo Powiatu Puckiego.

W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym
terminie (dotyczy osób wezwanych z terenu Gminy Kosakowo)
proszę niezwłocznie skontaktować się z Inspektorem Obrony
Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Kosakowie
w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa tel. 58 660-4336, k. 664-928-121 w godzinach pracy Urzędu.
Na terenie administracyjnym Powiatu Puckiego funkcjonować będzie Powiatowa Komisja Lekarska w terminie od 01.04 ÷
24.04.2020 roku (17 dni roboczych w godz. 08.00 ÷15.30).
Dla Gminy Kosakowo wyznaczono termin:
a) mężczyźni na 1,2,3 kwietnia 2020 roku,
b) kobiety na 24 kwietnia 2020 roku
Miejsce stawiennictwa:
Powiatowa Komisja Lekarska w PUCKU
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Lipowa 3 c, Puck
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KOSAKOWSKI KLUB SENIORA
Czy znają Państwo tajemnicę, jaka poranna kawa
smakuje najwyborniej? Oczywiście w towarzystwie
przyjaciół – i jeszcze lepiej przed zajęciami kreatywnymi, na których wyczarować można dosłownie wszystko
(poniedziałki, godz. 10.00).
W tym samym czasie można się udać również na kurs
języka niemieckiego dla początkujących – wbrew pozorom i powszechnej opinii język Goethego jest bardzo
poetycki i melodyjny (godz. 11.00). Gdy dzielne Seniorki
podbijają kolejny język obcy, szachiści niemalże bezszelestnie prowadzą wyrównane boje na szachy i maty –
czyż trzeba dodawać, że również przy przepysznej kawie
i herbacie? Na godz. 13.00 spragnieni wysiłku fizycznego
ruszają na podbój Centrum Sportowego w Kosakowie
z ulubionymi instruktorami (zumba, godz. 13.00, gimnastyka kręgosłupa – godz. 14.00). Tak mija poniedziałek.
Wtorek naznaczony jest językami obcymi na różnych
poziomach: angielskim (10.00 – grupa początkująca,
11.30 – grupa średniozaawansowana) i francuskim (13.00

Dzień
tygodnia

Godzina

Zajęcia

i kawka
Poniedziałek 10.00-11.00 Herbatka
na dzień dobry
10.00-12.30 Zajęcia kreatywne
niemiecki –
11.00-12.00 Język
gr. początkująca
with English –
12.30-13.30 Travel
podróżuj z angielskim
13.00-13.45 Zumba
14.00-15.00 Gimnastyka kręgosłupa
Wtorek

Środa

angielski –
10.00-11.00 Język
gr. początkująca
angielski –
11.30-12.30 Język
gr. średniozaawansowana
francuski –
13.00-14.00 Język
gr. początkująca
francuski –
14.30-15.30 Język
gr. średniozaawansowana
Gier Planszowych /
12.00-15.00 Klub
Seniorska Liga Szachowa
14.00-15.00 Pilates

Czwartek

Piątek

14.00-15.00 Pilates
16.00-17.00 Gimnastyka mózgu
17.00-19.00 Wieczór karaoke
Spacerowicza
od 11.00 Klub
(każdy IV tydz. miesiąca)

– grupa początkująca, 14.30 – grupa średniozaawansowana). W środy zapraszamy do Klubu Gier Planszowych – wybór możliwości ukazany został na jednym ze
zdjęć (12.00-15.00) i na pilates (14.00, Centrum Sportowe w Kosakowie). Natomiast czwartkowe popołudnia
mijają pod znakiem kolejnej porcji pilatesu (14.00, Centrum Sportowe), przebojowych spotkań z gimnastyką
umysłu (uwaga – zmiana terminu: czwartek, godz. 16.00)
i wspólnych biesiad z karaoke i konkursami (godz. 17.00).
Zeszłotygodniowe spotkania ze sztuką poświęcone były
impresjonizmowi w malarstwie, literaturze i muzyce – na
kolejne zapraszać będziemy do kosakowskiej Biblioteki;
najbliższe odbędzie się we wtorek 3 marca o godz. 16.30.
Szczegółowy harmonogram zamieszczony jest na naszej
stronie internetowej. Wszystkie wymienione wyżej zajęcia są bezpłatne. Zamieszczamy również galerię zdjęć
z kolejnego seniorskiego tygodnia. Co przyniesie następny? Zapewne równie dużą, o ile nie większą, porcję
aktywności kreatywnej, intelektualnej oraz rozrywkowej.

Miejsce

Prowadzący

Budynek w Rewie

-

Budynek w Rewie

Beata Piepiórka

Budynek w Rewie

dr Karol Dettlaff

Kosakowskie Centrum
Aldona Sokołowska
Kultury w Pierwoszynie
(KCK)
Centrum Sportowe
w Kosakowie (sala taneczna) Agnieszka Zalewska
Centrum Sportowe
Łukasz Dziadak
w Kosakowie (sala taneczna)
Budynek w Rewie

dr Karol Dettlaff

Budynek w Rewie

dr Karol Dettlaff

Budynek w Rewie

dr Karol Dettlaff

Budynek w Rewie

dr Karol Dettlaff

Budynek w Rewie

-

Centrum Sportowe
Łukasz Dziadak
w Kosakowie (sala taneczna)
Centrum Sportowe
Łukasz Dziadak
w Kosakowie (sala taneczna)
Budynek w Rewie
Paula Dobrowolska
Budynek w Rewie
dr Karol Dettlaff
Zbiórka w różnych miejscach
dr Karol Dettlaff
na terenie gminy

Kolory zajęć: • plastyczne • językowe • ruchowe • psychologiczne • hobbistyczne
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Ferie z Kosakowskim Centrum Kultury
Zima ma się już ku końcowi, przed nami wiosna, a my wspominamy czas ferii, który w tym roku przyniósł aż 3 różne projekty aktywnego spędzenia czasu dla najmłodszych mieszkańców gminy Kosakowo. Przerwa zimowa na Pomorzu przypadła
na okres 13-24 stycznia i dokładnie w tym czasie przeprowadziliśmy trzy różne aktywności spędzenia czasu wolnego dla
dzieci. Z naszej oferty skorzystało ponad 50 młodych uczestników w projektach: Winter English Project- Magic World of the
movie, „Czarodziejskie Bajki” oraz „Z muzyką przez świat. ”
Winter English Project, który od 2015 roku cieszy się
ogromną popularnością wśród najmłodszych mieszkańców
gminy, w tym roku przeniósł dzieci w świat kina i filmu. Spotkanie z 10 muzą było niezapomnianym czasem wspólnej zabawy, projektów, pracy kreatywnej, a wszystko to z językiem
angielskim, który jak z samej nazwy projektu, zajmował dużą
część aktywności młodych filmowców  Uczestnicy zimowej
zabawy, spróbowali swoich sił jako reżyserzy, operatorzy kamer, scenarzyści jak i aktorzy. Dzieci poznały historię kinematografii, jak zmieniała się sztuka filmowa począwszy od filmu
niemego, aż do współczesnej sztuki animacji komputerowej.
W trakcie 5 dniowego projektu nie zabrakło wycieczki fakultatywnej do Gdyńskiego Centrum Filmowego, dzięki uprzejmości Pani Lidii Mikulskiej (koordynator Teatru Młodzieżowego
Gminy Kosakowo).
„Czarodziejskie Bajki” zabrały młodych uczestników
w niezapomnianą podróż po literaturze dziecięcej. Przez 5 dni
projektu młodzi artyści bawili się twórczo równocześnie pracując nad wspólnym opowiadaniem, którego zwieńczeniem
było wydanie książeczki własnego autorstwa. Wyjątkowa pamiątka, która zostanie z młodymi autorami na wiele, wiele lat.

Również i tu nie zabrakło wycieczki dla najmłodszych uczestników. Wyjazd do Filharmonii Kaszubskiej na spektakl baletowy Kopciuszek przeniósł dzieci w zaczarowany świat klasyki
literatury dziecięcej.
„Z muzyką przez świat” zakończył ostatni tydzień ferii zimowych. Projekt zorganizowany w ramach drugiej edycji Coolturalne ferie z KCK ( dla przypomnienia pierwsze spotkanie
z serii Cool- turalne… miało miejsce latem 2019 r). W trakcie 5
dni wspólnej zabawy dzieci wybrały się w magiczną, muzyczną
podróż odwiedzając różne zakątki na kuli ziemskiej pod kątem
muzyki danego rejonu, jego tradycji, obyczajów oraz kultury.
Innowacyjnością tego projektu było codzienne inne miejsce spotkań z muzyką. Odwiedziliśmy pięć różnych obiektów
w gminie administrowanych prze Kosakowskie Centrum Kultury w tym Dom Kaszubski w Dębogórzu, świetlice w Kazimierzu, Mechelinkach oraz w Dębogórzu Wybudowaniu. Cały projekt zakończył się w głównej siedzibie w Pierwoszynie. Młodzi
podróżnicy z muzyką przez świat mieli okazję poznać dźwięki
Afryki, latynoskie rytmy Ameryki Południowej, muzykę bliskiego i Dalekiego Wschodu, rodzime dźwięki Europy oraz muzykę
dzikiego zachodu Ameryki Północnej.
Każdy z uczestników zimowych projektów z Kosakowskim
Centrum Kultury otrzymał na zakończenie dyplom potwierdzający uczestnictwo jak i upominki związane z tematem przewodnim zimowych ferii.
Już dziś zapraszamy Was na letnie wakacje z Kosakowskim Centrum Kultury! Jesteśmy w trakcie przygotowań nowej oferty wakacyjnej. Czeka na Was moc atrakcji i niespodzianek!
Do zobaczenia na „akcjach” wakacyjnych!

Przypominamy, że Kosakowskie Centrum Kultury prowadzi również regularne zajęcia warsztatowe: naukę gry na instrumentach, stepowanie, zajęcia kreatywne z językiem angielskim, Klub Małego Człowieka, Teatr Młodzieżowy, Minecraft. Planujemy
otworzenie również kolejnych i stale czekamy na Państwa propozycje. Zapraszamy dzieci i dorosłych do skorzystania z naszej
oferty. Więcej informacji na naszych stronach internetowych.
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„Ławeczka ”– spektakl walentynkowy
14 lutego na deskach sceny w Pierwoszynie miała miejsce
wyjątkowa sztuka autorstwa Aleksandra Gelmana w reżyserii
Roberta Czechowskiego. Wspaniałe kreacje aktorskie Izabeli Noszczyk i Dariusza Taraszkiewicza w słodko-gorzkiej historii dwojga dojrzałych ludzi poszukujących miłości. Śmiech,
refleksja i łzy, to wszystko można było zobaczyć tego wyjątkowego wieczoru.
Historia stara jak świat. Ona rozwódka z dzieckiem, On żonaty mężczyzna przed czterdziestką poszukujący miłosnych
przygód. Spotykają się na tytułowej ławeczce w parku po raz
pierwszy… ale, ale, nic bardziej mylnego. Główni bohaterowie
poznali się rok wcześniej w tym samym miejscu…. Ona i On
udają, że nigdy wcześniej się nie spotkali… dlaczego? Każdy
z nich ma swój powód…
Ta wyjątkowa komedia miłosna z dynamiczną akcją, nietuzinkowymi dialogami i zaskakującą akcją, wprowadziła licznie
zebraną widownię w wesoły nastrój. Mimo, iż nazwana komedią, Ławeczka jako sztuka jawi się dość refleksyjnie i nasuwa

pytanie o sensie poszukiwania miłości i umiejętności dzielenia
się nią.
Cieszymy się, że tego dnia zaprosiliście osobę bliską sercu
i postanowiliście spędzić ten wyjątkowy czas w Kosakowskim
Centrum Kultury.
Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez
Kosakowskie Centrum Kultury.
• 29 marca Mała Oj-czy-zna idealny spektakl dla całej rodziny
• 31 marca Spotkanie z podróżnikiem Robertem Gondkiem
w ramach cyklu Ludzie z Pasją
• 25 kwietnia monodram Być Jak Charlie Chaplin
Więcej informacji na naszej stronie kulturakosakowo.pl.
Znajdźcie nas na Facebooku i Instagramie, a informacje
administracyjne, zapytania ofertowe, oferty pracy itp.
zamieszczamy na: kulturakosakowo.naszbip.pl

Znasz odpowiedź? „Mały Książę”
Co spowodowało, że przeciwności pokonali jakby nawet
ich nie zauważając? Kolejny zakręt w dziejach Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo i pytanie czy przetrwa? Czy zapalona iskra i przez lata z wielką pasją podsycana przez mentora
młodych aktorów Karola Dettlaffa nie zgaśnie po jego odejściu? Nie bez obaw podejmująca rękawicę, wychowanka poprzednika, Lidia Mikulska wywodząca się z tej grupy podoła?
Czy ktokolwiek jest wstanie zebrać tyle różnych osobowości?
Czy w dobie smartfonów, Facebooków i innych „internetów”
takie przedsięwzięcie ma dalej sens, tym bardziej, że różnica
wieku między aktorami sięga kilkunastu lat? Dlaczego tematem na nowe otwarcie stała się bajkowa przypowieść filozoficzna wszech czasów? A może się poddać? Nie angażować
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rodziców do przywożenia, odwożenia, dekorowania, szycia
strojów? A może schować głowę w piasek, który specjalnie na
tę okoliczność z dziesięciu worków wysypano na scenę? Czy
wszystko musi być zapięte na ostatni guzik? Potrzebne są te
dodatkowe godziny na próby techniczne? Trzeba jeszcze poprawiać to światło? Ile pociągnięć pędzlem charakteryzatorki
jeszcze zostało? Co zrobić kiedy na ostatnią chwilę, przeziębienia wyłączają kolejnych aktorów? Jak poskromić drżenie
nóg i przyśpieszone tętno? Jaki był tekst? Dlaczego mikroport
nie działa? Czemu te światła tak oślepiają? W jaki sposób w tej
małej sali zmieściło się tylu ludzi?
Owacje, kwiaty, radość, duma i satysfakcja! Wygraliśmy,
przetrwaliśmy, jesteśmy razem. Jedna drużyna. Ci co na scenie i Ci co klaszczemy. Różnimy się, ale jednoczy nas to samo
uczucie.
„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi się
tylko serem”.
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Pierwszy „Filmowy Piątek”
„Kamerdyner „ w reżyserii Filipa Bajona rozpoczął cykl
piątkowych spotkań z filmem w Kosakowskim Centrum Kultury. 24 stycznia br. miało miejsce wyjątkowe wydarzenia, bowiem po raz pierwszy w Kosakowie mieliśmy niepowtarzalną
okazję nie tylko zobaczyć na dużym ekranie Kaszubską Sagę
ale i mieć jedyną w swoim rodzaju możliwość poznania scenarzysty oraz producenta filmu Mirosława Piepke. Po projekcji
filmu odbyło się spotkanie z autorem
mistrzowskiego obrazu jakim jest
niewątpliwie Kamerdyner, zdobywca
wielu nagród filmowych w kraju i zagranicą. W trakcie ponad godzinnej
opowieści zaproszony gość przybliżył widzom tajniki tworzenia filmu,
który dla Kaszubów jest obrazem
o wyjątkowym znaczeniu. Wielkie
widowisko określane epicką sagą,stanowi wręcz nostalgiczną podróż. Film bowiem traktuje o losach
trzech nacji, Polaków, Kaszubów
i Niemców zamieszkujących tereny
niedaleko Pucka w pierwszej połowie
XX wieku, gdzie koszmar wojen dzieli
ludzi prowadząc wprost do nienawiści i pogardy nad ludzkim życiem.
Kamerdyner niewątpliwie stał się
filmową lekturą obowiązkową każdego Kaszuba, ale i nie tylko. Wśród
zebranej widowni były również osoby, które swoje życie związały z tą
ziemią i wyraziły swój szacunek do
historii przedstawionej w tej produkcji. Wyjątkowy, wzruszający wieczór,

zgromadził największych i najwierniejszych widzów ( wśród
oglądających film było wiele osób które wcześniej miały okazję widzieć ową produkcję ) niemniej możliwość porozmawiania i spotkania osobiście Pana Mirosława Piepki dla Kaszubów
jak i kinomanów stanowi wyjątkowe wydarzenie. Rozmowę
prowadziła Aldona Sokołowska – specjalista ds. sekcji artystycznych w KCK.
Kosakowskie Centrum Kultury pragnie podziękować wszystkim tym, którzy przyszli na seans i niejednokrotnie ze
wzruszeniem w głosie rozmawiali i wyrażali swoje uczucia na temat filmu i życia
tu i teraz.
Mirosław Piepka – scenarzysta, producent filmowy. W swoim dorobku ma
między innymi takie dzieła filmowe jak
Czarny Czwartek czy Układ Zamknięty.
Obecnie scenarzysta pracuje nad drugą
częścią Układu Zamkniętego jak i nad
serialową wersją Kamerdynera, który na
mały ekran ma wejść jeszcze tej jesieni.

Wernisaż Anny Henkiel i koncert Jazz Nova Kwintet
Początek roku 2020
zapowiada kolejny etap reorganizacji Kosakowskiego
Centrum Kultury. Zgodnie
z przyjętym planem następna nowość w naszej
ofercie zaistniała w przestrzeniach
pierwoszyńskiej siedziby.
Wernisaż
wystawy
Anny Henkiel otrzymał
niekonwencjonalną formę
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koncertu. Przez ponad dwie godziny liczni koneserzy piękna
malarstwa i jazzu w wykonaniu zespołu Jazz Nova Kwintet
smakowali i zanurzali się, a to w aksamitnych swingujących
dźwiękach, a to w przepysznych refleksach pozostawionych
na płótnie zainspirowanych twórczością Theodora Rousseau
czy Alfreda Sisley’a. Ten wieczór mógłby się nie kończyć. Artystka chętnie zaczepiana do rozmów zarażała optymizmem
i pasją. Pozytywnej energii nie szczędzili jazzmani momentami
porywając prawie do tańca.
Dziękujemy za tak liczne przybycie, a kolejny wernisaż tym
razem Małgorzaty Trystuły z recitalem Magdaleny Mrówczyńskiej już podczas Weekendu Kobiet.
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Mistrzowski pokaz tańca towarzyskiego
25 stycznia Kosakowskie Centrum Kultury miało niebywałą
okazję gościć uznaną parę tańca towarzyskiego – Kacper Sąsiadek i Oliwia Ziętowska.
W mistrzowski sposób wprowadzili zebraną widownię
w karnawałowy nastrój prezentując gorące rytmy Latino
wchodzące w skład obowiązkowych tańców latynoamerykańskich turniejów Tańca Towarzyskiego. Gorąca Samba, namiętna Rumba jak i skoczny Jive to tańce zaprezentowane przez
młodych wyjątkowo zdolnych tancerzy. W sobotnim pokazie
nie zabrakło również tańców z gatunku Standardu z eleganckim Walcem Angielskim na czele, argentyńskim Tangiem
czy zwanym „najtrudniejszym spacerem świata” Foxtrotem.
Wielokrotne bisy i wspólna nauka podstawowych kroków
tanecznych Samby i Walca Wiedeńskiego dała możliwość
sprawdzenia swoich tanecznych umiejętności jak i pokazała uczestnikom wieczoru, że taniec towarzyski to wyjątkowo
trudny i wymagający sport, którego niezaprzeczalne piękno
stanowi ogromną wartość. Stroje tancerzy charakterystyczne
dla tańca towarzyskiego plus wyjątkowa oprawa świetlna spe-
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cjalnie przygotowana na ten wieczór dodała całemu wydarzeniu niezapomniany klimat.
Kacper Sąsiadek i Oliwia Ziętowska to para taneczna, która
ma już na swoim koncie tytuł Mistrza Województwa Pomorskiego w tańcach latynoamerykańskich i tytuł drugiego Wicemistrza w tańcach standardowych, tytuł Mistrza Polski Północnej
w tańcach latynoamerykańskich w 2019. Są laureatami 1 miejsca w wielu ogólnopolskich turniejach tańca głownie w tańcach
latynoamerykańskich. 27.10 zostali finalistami Mistrzostw Polski B klasy zajmując 4 miejsce w Łacinie, tym samym uzyskując
najwyższą krajową klasę taneczną A. W tańcach standardowych zostali półfinalistami zajmując wysokie 8 miejsce w Polsce. W grudniu 2019 zdobyli wicemistrzostwo województwa
pomorskiego w obu stylach tanecznych. Uzyskali nominację
na Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach. Mistrzostwa
Polski w 10 tańcach, które już pod koniec lutego w Rumi, w połowie marca para tańczy Mistrzostwa Polski w tańcach latynoamerykańskich w Koninie, a na koniec marca zmierzą się w Kołobrzegu na Mistrzostwach Polski w tańcach standardowych.

11

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

Weekend kobiet w KCK
Pod Patronatem Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek
Kosakowskie Centrum Kultury organizuje nie dzień, a cały
Weekend Kobiet!
Trzy dni zapełnione atrakcjami i niespodziankami, gdzie
każda z Pań z pewnością znajdzie coś dla siebie.
6 marca od godz.17:00 zapraszamy na wernisaż malarski
Małgorzaty Trystuły oraz na wyjątkowy recital Magdaleny
Mrówczyńskiej. W programie pt. „Kobieta jest…” usłyszymy
piosenki z repertuaru ikon polskie sceny muzycznej między
innymi Edyty Geppert, Agnieszki Osieckiej czy Sławy Przybylskiej. Na przybyłych gości będzie czekać poczęstunek. Wstęp
wolny!
7 marca o godz. 18:00 zapraszamy na jedyny taki koncert
w wykonaniu tenorów nowej generacji Tre Voci w programie
artystycznym pt. With love…. Czyli wszystko o miłości. (na
koncert obowiązują wejściówki)
8 marca od godz. 12:00- 17:00 Babskie Targi. Dzień pełen
warsztatów, stoisk, porad i spotkań z kobietami, które stały
się inspiracją dla innych. W programie również strefa rozwoju osobistego (lifestyle, hobby & pasja, zdrowie & uroda, moda
itp.) W trakcie tego wyjątkowego popołudnia, zapraszamy
wszystkie Panie na dzień pełen atrakcji i niespodzianek. Do
rozdania wiele upominków. Wstęp wolny!
Miejsce: Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie,
ul. Kaszubska 11
Zapraszamy serdecznie! Panowie również mile widziani.

12

Nr 3/2020

www.kosakowo.pl

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO
Reaktywacja Kosakowskiej
Grupy Literackiej
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników poezji na
spotkanie, które odbędzie się w kosakowskiej bibliotece 12
marca (czwartek) br. o godzinie 17.00.
Po blisko dwuletniej przerwie, wznawiamy zajęcia, na
których będziemy m.in. czytać, analizować i interpretować
wiersze wybranych poetów, jak również prezentować własne
utwory literackie. Temat pierwszego spotkania brzmi: Fraszka - literacka igraszka?
Wstęp wolny. Prowadzenie zajęć: mgr filologii polskiej
Edyta Kurtyka.

Wernisaż Zdzisława Karbowiaka
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla
ma przyjemność zaprosić na wernisaż wystawy malarstwa Zdzisława
Karbowiaka, który odbędzie się 13
marca br. o godz. 17:00 w budynku biblioteki. Pan Zdzisław to mieszkający
w Rewie marynista, wieloletni Przyjaciel kosakowskiej książnicy.
Wstęp wolny.
Ekspozycja będzie czynna do 14
marca w godzinach pracy biblioteki.

Z WIZYTĄ U JUBILATEK
Z okazji jubileuszów odwiedzili Jubilatki z kwiatami
i koszem słodkości Wójt Gminy oraz sołtysi.
Zenobia Pankau z Mostów, 94 lat
Marianna Konicka z Suchego Dworu, 93 lat
Agnieszka Dzierzyńska z Dębogórza, lat 93
Mieczysława Trojanowska z Dębogórza, 92 lat

Zapraszamy na spotkanie informacyjne:

ODBIÓR ODPADÓW WIELKO
Z TERENU GMINY KO
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z TERENU GMINY KOSAKOWO

ODBIÓR
ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
07 WRZEŚNIA 2019 ROK
DOTACJE i ULGI
2020
na
14 MARCA
2020
ROKU
SOBOTA
(REWA; MOSTY;-KOSAKOWOZŁOTE PIAS
Z
TERENU
GMINY
KOSAKOWO
(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI;
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
KAZIMIERZ, MECHELINKI)

14 WRZEŚNIA 2019 ROK
WRZEŚNIA
SOBOTA
Środa, 11 marca 2020r.,07
godz.
19.00 2019 ROKU21-MARCA
2020
ROKU - SOBOTA
(POGÓRZE;
SUCHY DWÓR; DĘBOGÓ

(REWA;
MOSTY;
KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ,MECHELINKI)
(POGÓRZE; SUCHY DWÓR;
Kosakowskie Centrum
Kultury
w Pierwoszynie

DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE)

21 WRZEŚNIA 2019 ROK
14 WRZEŚNIA 2019 ROKU28- MARCA
SOBOTA
2020 ROKU – SOBOTA
(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO

(POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE)
(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE)

Do odpadów wielkogabarytowych
Do zaliczamy:
odpadów wielkogabarytow

21 WRZEŚNIA 2019 ROKU – SOBOTA

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

Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazien
karnisze, kanistry + op

+

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7

Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armaturaSzafy,
łazienkowa,
lustra,
małe AGD,
ramykrzesła,
okienne,stoły,
drzwi,dywany,
lampy,
kanapy,
tapczany,
fotele,
karnisze, kanistry + opony
armatura łazienkowa, lustra, małe AGD, ramy okienne,
kontakt:
• wizyta na nieruchomości
drzwi, lampy, karnisze, kanistry + opony
www.fundacjaglobaleco.pl
• dobór instalacji
00
rz380
ed 75
po75sesję do godziny 7 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!
Odpadywniosków
należy wystawić
(+48)p58
• sporządzanie
Odpady należy wystawić przed posesję
fotowoltaika@globaleco.pl
• kompleksowe wykonanie

do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Alfik Matematyczny

Tymon Jachimek, uczeń kl. 2 c, zdobył tytuł Laureata
podczas XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny.
Nasz uczeń zdobył 95,83% punktów możliwych do uzyskania, zajmując 2 miejsce w województwie pomorskim i 15
w kraju. Ponadto przyznano mu nagrodę główną w postaci
tygodniowego pobytu na Obozie Talentów 2020. W konkursie
wyróżniono również uczniów za bardzo dobry wynik, są to:
Ignacy Dalecki kl.2 a – 91,67%, Radosław Szczepaniak kl. 5 c –
89,17% i Oliwier Bober kl. 2 a – 81,67%. Uznanie za bardzo dobry

wynik zdobyła uczennica kl. 3 b Nadia Unuk
– 79,17%. Gratulujemy
uczniom wyników i życzymy dalszych sukcesów. Warto dodać,
że matematycznej rozgrywce wzięło udział ponad 63 tysiące uczestników z całego kraju.

Czarno-Żółte Walentynki
Stowarzyszenie Trefl Pomorze wspólnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim
już po raz piąty zorganizowały „Kaszubski
Mecz”, podczas którego na trybunach Ergo
Areny zasiadły dzieci uczące się języka kaszubskiego.
14 lutego w Walentynki, 9980 kibiców
wspierało drużynę Trefla Gdańsk podczas
meczu siatkówki z Cuprum Lubin. Wśród
nich uczniowie SP Mosty, którzy dostąpili
zaszczytu wprowadzania zawodników na boisko. W czarno-żółtych barwach, okrzykami
i oklaskami wsparliśmy drużynę z Pomorza,
która wygrała spotkanie wynikiem 3:0.
Na hali panowała wyjątkowa atmosfera, gdyż spotkanie miało uroczystą oprawę,
bezpośrednio związaną ze 100-leciem powrotu Pomorza w granice odrodzonej Polski.
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Innowacja pedagogiczna pt. „Spotkanie z lekturą”

Od września 2019 roku w klasie III b w Szkole Podstawowej w Mostach wprowadzono innowację pedagogiczną pt.
„Spotkanie z lekturą”. Jej autorkami są Aleksandra Pająk
i Aleksandra Biń. Innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z czytelnictwa. Jest odpowiedzią na potrzebę wzrostu i upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów
i ich rodzin, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. Uczniom brakuje nawyku codziennego
czytania. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba zachęcania do samodzielnego czytania odpowiednio dobranej lektury wynikającej
z tematyki i potrzeby ucznia w szkole oraz w domach rodzinnych. W ramach innowacji uczniowie zapoznają się z lekturami obowiązkowymi przewidzianymi do samodzielnego
przeczytania w klasie III. Każdy uczeń założył Dziennik lektur,
w którym umieszcza informacje o autorze, przedstawia sylwetki głównych bohaterów, tworzył opisy, opowiadania, dopisuje dalsze losy bohaterów, a także wykonuje ilustracje.
Umieszczane są tam również krzyżówki, diagramy, zagadki

oraz listy pisane przez dzieci do bohaterów przeczytanych lektur. Oprócz lektur obowiązkowych uczniowie wybierają jedną
dodatkową i czytają ją w domu. Chętni uczniowie przedstawiają ją kolegom i koleżankom z klasy. Prezentację przygotowują w dowolny sposób np. plakat, opowiadanie, prezentacja
multimedialna… Ponadto w czerwcu przygotujemy inscenizację wybranej lektury lub jej fragmentu i przedstawimy ją rodzicom. Wspólnie wybierzemy lekturę, która wygra w rankingu
„Najciekawsza książka” i spróbujemy zachęcić innych uczniów
do jej przeczytania podczas apelu dla klas I – III. Dzienniki lektur będzie można obejrzeć na wystawie w szkolnej bibliotece.
W trakcie realizacji innowacji nauczyciele stosują różnorodne
formy i metody pracy zgodne z aktualnymi potrzebami i preferencjami uczniów, takie jak: gry i zabawy dydaktyczne, ekspresja literacka i plastyczna, inscenizacja, drama. Fragmenty
książek są czytane głośno podczas zajęć przez nauczyciela,
bibliotekarza oraz dzieci. Podsumowanie efektów realizacji innowacji nastąpi na radzie podsumowującej rok szkolny
2019/2020.
Aleksandra Pająk, Aleksandra Biń

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu

Warsztaty „Wybór Drogi Zawodowej

6 lutego br. odbyły się warsztaty dla klasy VIII pt.: „Wybór
drogi zawodowej”.
Zajęcia aktywizujące do świadomego planowania kariery
i podejmowania ról zawodowych były prowadzone przez specjalistów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Pucka.
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Miały one na celu wyzwalanie u uczniów własnej aktywności,
pobudzanie do twórczej pracy nad sobą oraz przygotowanie do
wyboru szkoły i zawodu. Uczniowie uczyli się rozpoznawać własne zainteresowania, umiejętności, uzdolnienia oraz próbowali
określić swoją osobowość i predyspozycje zawodowe.
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Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy 11 lutego 2020 r. Z tej okazji, jak co roku, w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dębogórzu we wszystkich klasach zostały
przeprowadzone warsztaty dotyczące umiejętnego korzystania z internetu.
Głównym celem tych zajęć jest propagowanie działań na
rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów

internetowych, zaznajomienie ich z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Podczas zajęć uczniowie szukali pomysłów na
aktywne uczestnictwo we współtworzeniu bezpiecznego środowiska online. Zadaniem rodziców i szkoły jest angażowanie
się w promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia
w internecie.

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Żywa lekcja przyrody – ptaki drapieżne
Uczniowie klas III – VI uczestniczyli w niesamowitych zajęciach, a mianowicie w lekcji przyrody z udziałem ptaków
drapieżnych. Ptaki dosłownie latały nad głowami uczniów.
Wszyscy zgromadzeni mogli poczuć powiew wiatru wywołany
skrzydłami jastrzębia, zobaczyć szybkość sokoła wędrownego, poczuć miękkość 8 tysięcy piór sowy płomykówki Fiony.
Wspaniała przygoda, piękne ptaki i ogrom wiedzy przekazanej
przez niezwykle charyzmatycznych prowadzących. To była
świetna lekcja przyrody.

Dzień Babci i Dziadka W 0C
31 stycznia w grupie 0c obchodzono ŚWIĘTO BABCI
I DZIADKA. Tak licznej grupy, jak w tym dniu, w tejże klasie
jeszcze nie było.
Dla babć i dziadków z okazji ich święta przygotowany został
krótki program artystyczny „Kochamy Was całym sercem”- złożony z wierszyków i piosenek o babciach i dziadkach, upominki

oraz słodki poczęstunek. Były też konkursy, w których babcie
i dziadkowie mogli zdobyć tytuł SUPER BABCI i SUPER DZIADKA w kategoriach: ekspert od bajek, mistrz układania z wnukami puzzli na czas, mistrz w rozpoznawaniu głosów wnuczki
lub wnuka. Nad całością czuwała pani Dominika Marantowicz
– opiekunka grupy.

Z ŻYCIA SOŁECTW

DĘBOGÓRZE
Prace społeczne w Świetlicy Sołeckiej

W budynku świetlicy sołeckiej w Dębogórzu odmalowano ostatnio dwie ściany, na których zamontowane
zostały półki. Będą tam ustawione puchary przekazane
przez Pana Piotra Kaszubę, a zdobywane przez młodzież
z Dębogórza w rozgrywkach piłki nożnej.
Panu Piotrowi składam podziękowania za przekazane
puchary. Dziękuję także członkowi Rady Sołeckiej panu
Michałowi Gotowała za prace, które wykonywał wraz Sołtysem w świetlicy, w czynie społecznym, przy odmalowaniu
ścian i wieszaniu półek.

16

Zaproszenie do Wdzydz Kiszewskich

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszańców wsi Dębogórze, gminy Kosakowo oraz członków Koła Seniorów
Gminy Kosakowo, na jednodniową wycieczkę do Wdzydz
Kiszewskich, która odbędzie się w maju, w wybraną sobotę
(dokładna data będzie podana terminie późniejszym).
W programie wycieczki: zwiedzanie skansenów oraz
Szymbarka z przewodnikiem.
Zapisów i przedpłat można dokonywać u Sołtysa Dębogórza Józefa Melzer tel. 664-185-581
Sołtys /Przewodniczący Koła Seniorów Gminy Kosakowo
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SPORT

Gala z okazji 10-lecia GKS Sztorm Kosakowo
9 lutego w sali Kosakowskiego Centrum Kultury
w Pierwoszynie odbyła się uroczysta Gala z okazji
10-lecia istnienia Gminnego Klubu Sportowego
Sztorm Kosakowo. Gośćmi na uroczystości byli
m.in. przedstawiciele Pomorskiego Związku Piłki Nożnej: Wiceprezes Andrzej Szwarc oraz Dyrektor Agnieszka Matuszewska, którzy wręczyli
wyróżnionym działaczom pamiątkowe Odznaki Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Następnie głos zabrali Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, Zastępca Wójta Marcin Kopitzki, Przewodniczący Rady
Gminy Andrzej Śliwiński oraz Prezes Honorowy Sztormu, Wójt
Senior Jerzy Włudzik. Prezes Sztormu Kosakowo Antoni Wica
i Wiceprezes Piotr Fos skierowali specjalne podziękowania
w stronę osób wspierających Klub na przestrzeni lat, a są to:
Sekretarz Gminy Kosakowo Ewelina Paszke, Specjalista ds.
Kontaktów Wójta i Promocji Paulina Chyła, Dyrektor SP w Mostach Anna Szymborska, Kierownik Referatu ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji Anna Padée, Kierownik Administracyjny SP
w Mostach Wiktor Gołyszny, Specjalista ds. Sportu Grzegorz
Braszka i Pełnomocnik Wójta ds. Seniorów Karol Dettlaff.
Wśród wyróżnionych osób znaleźli również, m.in. (część
z osób w podwójnej roli):
– Byli i obecni członkowie Zarządu Klubu: Michał Michalski, Adam Schröder, Rafał Konkol, Maciej Bułach, Arkadiusz
Szuflita, Alina Merchel, Andrzej Zawadzki, Paweł Formella,
Aleksander Richert;
– Trenerzy: Łukasz Godlewski, Robert Mądrzak, Aleksander Cybulski, Adam Mackiewicz, Radosław Styn, Mirosław Kowalewski, Marcin Kośnik, Adrian Niewiadomski, Tomasz Bar-
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czak, Piotr Denc, Michał Molęda, Michał Frankowski,
Maciej Filip, Damian Fos, Krystian Świst, Małgorzata
Parylak, Maciej Zwoliński, Bartosz Lewandowski;
– Kierownicy drużyn i działacze: Michał Wajda,
Małgorzata Janas i Dariusz Janas, Małgorzata Malicka i Tomasz Malicki, Sławomir Baran, Sylwester
Mierzejewski, Leszek Zelewski, Sebastian Czukiewicz, Aleksandra Rzepa, Grzegorz Mudlaff, Marcin
Gotowski, Brunon Formella, Mirosław Kuszczak, Jerzy
Płotka, Piotr Rosin, Sabina Pienczke, Marcin Nikelski, Dorian
Nikelski, Jerzy Olszewski, Monika Butajło, Wiktor Hapko, Mirosław Skelnik, Ryszard Sosnowski;
– Wyróżnieni zawodnicy 10-lecia: Tomasz Czaplicki, Sebastian Kurdziel, Paweł Chełmikowski;
– Sponsorzy: Urząd Gminy Kosakowo, Celstan – p. Stanisław Śliwa, SGB Bank Rumia – dyr. Katarzyna Kasprzyk, PEKO
Kosakowo – dyr. Zdzisław Jaroni, Elma Majonezy – p. Eleonora
Urbanowicz, Roman Bigot, Net-Cargo – Tomasz Wolf, GT Sport
– Dariusz Tryk, Marba Sport, No10, Cukiernictwo Formella,
Zakłady Mięsne Nowak, MK Air Solutions, Pneumatig, Baltic
Trans, Morado, Axians, Kreno, Laro, Druk i Reklamy Sunny, DS
Development, Multilog, Invest Komfort, Kwiaciarnia Strelicja,
Pensjonat Rewa, Antex, PEWiK Gdynia, Bank Pocztowy, Port
Gdynia.
Zebrani w czasie uroczystości mieli okazję obejrzeć prezentację z 10 lat działalności Klubu. Obecnie Klub zrzesza kilkanaście zespołów grających w ligach Pomorskiego ZPN (ponad 200 juniorów z roczników od 2006 do 2016), w tym jeden
zespół seniorów w Klasie Okręgowej. Galę prowadził p. Szymon Jachimek.
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Trzeci Walentynkowy Bieg Parami w Rewie
Trzeci raz w historii gminnych biegów, w Rewie 9 lutego,
spotkało się 113 par, które postanowiły pobiec w Trzecim
Walentynkowym Biegu Parami.
Był to bieg na dystansie 3,5 km, którego trasa przebiegała
ulicami Rewy oraz plażą, wzdłuż linii brzegowej, dzięki czemu
startujący mieli szansę poznać uroki Rewy, najpiękniejszych
gminnych plaż i zatoki puckiej. Start i Meta znajdowały się naprzeciwko siedziby sponsora głównego - Hotelu Skipper. Bieg
otworzył Zastępca Wójta Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki.
Zawody zostały przeprowadzone w klasyfikacji ogólnej dla
wszystkich par i odrębnej klasyfikacji dla mieszkańców Gminy Kosakowo. Przed biegiem głównym odbył się Bieg Malucha
z podziałem na kategorie wiekowe. Wszystkie dzieci na mecie
otrzymały pamiątkowy medal, upominek oraz słodycz. W Biegu Głównym wszystkie pary otrzymały pamiątkowe, specjalnie
przygotowane na tą okazję medale w kształcie serca. Nagrody
przyznawane były dla najlepszych par od I do III miejsca w kategorii Open i od I do III w kategorii mieszkańcy Gminy Kosakowo.
Najlepszą parą w klasyfikacji generalnej okazali się – Jan
Rutkowski i Joanna Rutkowska (Luzino), drugie miejsce zajęła para Andrzej Angel i Patrycja Angel (Dziemiany), a na trzecim miejscu na metę wbiegli Grzegorz Kępka i Ewa Maj-Płotka
(Wejherowo). Kolejne miejsca zajęli odpowiednio: 4. Damian
Śliwiński i Sandra Rogala, 5. Karolina Winnik i Miklaszewicz
Szymon, 6. Anita Michalowska i Krzysztof Lewiński, 7. Bartek
Byczk i Kankowska Dominika, 8. Hanna Jarska i Sobiesław
Przybylski.
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Wśród mieszkańców Gminy Kosakowo pierwsze miejsce
wybiegali: Karolina Winnik i Szymon Miklaszewicz (Kosakowo),
jako drudzy linię mety przekroczyli: Hanna Jarska i Sobiesław
Przybylski (Dębogórze), a trzecie miejsce zajęli: Jacek i Katarzyna Owczarek (Kosakowo).
Na wszystkich uczestników, którzy ukończyli bieg czekał
pamiątkowy medal, ciepła herbata, kawa, napoje i wspólne
zdjęcia z Retro Fotobudki oraz dodatkowe nagrody.
Wyjątkowo klimatycznym wydarzeniem podczas wręczania nagród dla zawodników były oświadczyny jednej z biegających par – Pan Ryszard poprosił o rękę swą wybrankę Pannę
Katarzynę, która przy licznej grupie świadków powiedziała
głośno „TAK”. Gratulujemy przyszłej młodej parze!!!
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w zabezpieczeniu imprezy Policji, Straży Gminnej, Poszukiwawczemu
Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu (POPR) oraz pracownikom firmy PEKO.
Podziękowania składamy również firmie ICC TIME z Redy –
pomysłodawcy i współorganizatorowi biegu oraz sponsorom
imprezy: Sponsorowi Głównemu: Hotelowi Skipper i Restauracji Bukszpryt z Rewy, Wójtowi Gminy Kosakowo oraz Restauracji Dos Amigos z Rumi.
Do zobaczenia za rok!
Wszystkie wyniki: http://icc-time.pl/imprezy/trzeci-walentynkowy-bieg-parami-w-rewie-9-02-2020.html
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II Ogólnopolski Halowy Memoriał
Ireny Szewińskiej – Toruń 2020
W ostatnim dniu ferii zimowych tj. 25.01.2020 roku w Toruniu rozegrano Ogólnopolski Memoriał Ireny Szewińskiej
w Lekkiej Atletyce.
W tych największych halowych zawodach w Polsce dla kategorii U-16 i U-14 do rywalizacji przystąpiło ponad 1500 młodych sportowców z 87 klubów z terenu całego kraju. Program
imprezy zakładał rywalizację w biegach na : 60 m, 60 m.ppł.
200 m, 600 m i 1000 m, w skoku w dal i wzwyż, w pchnięciu kulą.
W związku z rekordową liczbą startujących zawody rozpoczęły się w godzinach przedpołudniowych ( 11.00 ), a zakończyły
późnym wieczorem ( 20.00 ). Mimo długiego okresu oczekiwania na start lekkoatletyczna młodzież osiągnęła szereg wartościowych wyników, często ustanawiając rekordy życiowe.
Toruńska hala sprzyja osiąganiu wybitnych rezultatów czego
przykładem może być ustanowienie dwa tygodnie później rekordu świata w skoku o tyczce z rewelacyjnym wynikiem 6.17
m. Zaszczytu starowania na tak znamienitym obiekcie dostą-

piło 16 młodych
zawodników
SKOCZKA Pogórze. Lekkoatleci
gminy Kosakowo ustanowili
aż 9 rekordów
życiowych,
a osiągnięte wyniki czworo z nich ( Julia Banaszak, Wojtek Luniak, Krystian Piotrowski, Ania Krytenko ) plasują w pierwszej
dziesiątce w rankingu krajowym. Na najwyższe słowa uznania zasługuje jednak sprinter Wojtek Luniak ( U-14 ) który aż
2- krotnie stawał na podium.” Dwa brązowe medale w biegach
sprinterskich na 60 m.( 8.37 s) i 200 m ( 27.36 s) to największy
sportowy sukces Wojtka i wierzę, że ta toruńska przygoda mojej uzdolnionej grupy to dopiero początek ich sportowej kariery” powiedział trener Wojciech Niemkiewicz.

Stowarzyszenie Port Mechelinki
WYRÓŻNIENIE BŁĘKITNY
SPINAKER – WARSZAWA

Plebiscyt Sportowy
dla Sztormu Kosakowo

Jako współorganizatorzy 5 Żeglarskiego Pucharu Kaszub
otrzymaliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Błękitny Spinaker„ w kategorii „Śródlądowa Żeglarska Impreza
Roku„.
Przypominamy, że to nie pierwsza nagroda przyznana naszemu stowarzyszeniu:
2019 – Pomorski Klub Roku
2018 – Pomorski Edukator Żeglarstwa (Magdalena Radzka)
2017 – Pomorska Impreza Żeglarska Roku (Puchar Kaszub)
2016 – Pomorski Żeglarski Rejs Roku (303 km niezwykłej przygody – rejs po pętli żuławskiej).
Wręczenie wyróżnienia odbędzie się 13 marca w Warszawie, podczas Międzynarodowych Targów Wodnych „Wiatr
i Woda 2020”.
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W Plebiscycie Sportowym Dziennika Bałtyckiego Drużyną
Roku 2019 powiatu puckiego został GKS Sztorm Kosakowo.
W styczniu, na uroczystej Gali wyróżnienie w imieniu Klubu
odebrał Prezes Antoni Wica.
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Obozy i mecze kontrolne
Sztormu Kosakowo
W styczniu rocznik 2008/2009 brał udział w obozie piłkarskim
w Wągrowcu, gdzie rozegrał m.in. sparing z miejscową Nielbą.
Rocznik 2006 uczestniczył w obozie w Gniewinie. Pierwszy zespół seniorów w meczu kontrolnym po przerwie zimowej pokonał 6:2 Orlęta Reda.

Treningi w Sztormie Kosakowo
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej dla dzieci z roczników 2015-2016 w Szkole Podstawowej
w Mostach – kontakt: trener Małgorzata Parylak, tel. 606 706 307.
Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo zaprasza na treningi – zapisy prowadzone są przez cały rok!
Kontakt pod nr. tel.: 608 272 212 lub 501 326 119.
Więcej informacji na stronie: www.sztormkosakowo.com.pl oraz facebooku: fb.com/SztormKosakowo
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Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie
ulica Chrzanowskiego 44
81-198 Kosakowo
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Razem zakończymy sezon morsowania
w Mechelinkach
Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki zaprasza w dniu 5 kwietnia na zakończenie sezonu morsowania 2019/2020 w Mechelinkach.
Morsowanie to aktywność, która przyciąga z roku na rok
coraz więcej osób. Najlepszym dowodem są niedzielne spotkania „Mechelińskich Morsów”. Co tydzień,
w niedzielę o godzinie 11, średnio 130 osób
spotyka się, aby zażyć morskich, zimowych
kąpieli. Tym samym jest to największa cykliczna impreza o charakterze sportowo – rekreacyjnym odbywająca się w Gminie Kosakowo w sezonie zimowym.
5 kwietnia zakończymy sezon piknikiem
rodzinnym, w czasie którego na uczestników czekać będą różnego rodzaju atrakcje.
Szczegółowe informacje dostępne będą na
fanpage’u FB - Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki.
Zapisy na stronie www.elektronicznezapisy.pl - Mechelinki, Zakończenie Sezonu Morsowania w Mechelinkach 05.04.2020 r.

Dodatkowych informacji udziela Sebastian Borek tel. 509
412 001
Zapraszamy wszystkich sympatyków morsowania aby dołączyli do nas w tym dniu. Zabierzcie rodziny i przyjaciół. Do
zobaczenia!

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas
Paweł Albecki z Mostów, lat 80
Irena Bialic z Kosakowa, lat 89
Antoni Brill z Dębogórza, lat 77
Ewa Chojnowska-Jadach
z Suchego Dworu, lat 61
Maria Górna z Rewy, lat 66
Ryszard Kalinowski z Rewy, lat 67

Ś.P.

Ważniejsze telefony:
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
tel. 606 731 674;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami gimnazjalnymi – dyrektor Rafał
Juszczyk, tel. 58 679 23 90;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk, tel. 58 665 76 30;
- 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;
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” – prezes Antoni Wica, tel. 608 276 893;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” Andrzej Zawadzki,
tel. 888 095 035

Andrzej Karwowski z Pogórza, lat 68
Klemens Klimaszewski z Dębogórza, lat 72
Grzegorz Lenz z Suchego Dworu, lat 57
Bogumiła Purwin z Mostów, lat 55
Andrzej Rejmanowski z Pogórza, lat 53
Józef Tocke z Dębogórza, lat 86
Anna Urbanik z Kosakowa, lat 75

- 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” – sekretarz Wiesław Chojnacki,
tel. 696 532 152.
Telefony alarmowe:
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Kosakowo 698 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy Kosakowo 58 660
43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie 679 13 97/674 53 91
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. 58 625 47 47
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 507 159 482
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni – 261 263 783
985 Ratownictwo Morskie, 997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie
Ratunkowe

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Ewelina Paszke (Red. Naczelny), Michał Rusak (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy pierwszy tydzień miesiąca. Nakład 6300 egz.
Druk i opracowanie graficzne: DRUKARNIA Waldemar Grzebyta, ul. Kossaka 108, Piła, tel. 67 215 85 89, www.drukgrzebyta.com.pl
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KALENDARZ
IMPREZ
MARZEC 2020
Nd. 01.03.2020

12:00

Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

Wójt Gminy, Fundacja Wolność
i Demokracja

Ścieżka pieszo rowerowa
Pierwoszyno – Kosakowo

Śr. 04.03.2020

16:00

Uroczystość wręczenia Nagród Wójta za
działalność kulturalną i sportową

Wójt Gminy

Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Czw. 05.03.2020

9:00

„Awantura z leśnego podwórka”
– spektakl biletowany rezerwacja
pod nr 503-737-396

Agencja artystyczna Atrybut

Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Pt. 06.03.2020

17:00

Wernisaż Małgorzaty Trystuły oraz Recital
Magdaleny Mrówczyńskiej „Kobieta jest….”

Kosakowskie Centrum Kultury

Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Sob. 07.03.2020 18:00

Koncert TRE VOCI
Tenorzy Nowej Generacji With Love..
czyli wszystko o miłości

Kosakowskie Centrum Kultury

Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Sob. 07.03.2020 15:00

Dzień Kobiet

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów
w Kosakowie

Nd. 08.03.2020

12:0017:00

Babskie Targi: porady, pokazy

Kosakowskie Centrum Kultury

Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Nd. 08.03.2020

16:00

Wieczorek dla Seniorek z Dębogórza
i członkiń koła Seniorów

Sołtys, Rada Sołecka oraz Koło
Seniorów przy sołectwie Dębogórze

Dom Kaszubski Dębogórze

Pt. 13.03.2020

17:00

Wernisaż malarstwa Zdzisława Karbowiaka
(wystawa czynna do 14 kwietnia 2020)

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

Mini liga siatkówki halowej drużyn
mieszanych

Centrum Sportowe w Kosakowie

Stowarzyszenie Aktywne
Kosakowo

Sob. 21.03.2020 10:00
Nd. 22.03.2020

17:00

Koncert Jubileuszowy Orkiestry Dętej
Gminy Kosakowo

Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo

Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Pt. 27.03.2020

18:00

Filmowe piątki w KCK – projekcja filmowa

Kosakowskie Centrum Kultury

Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Nd. 29.03.2020

11:00

Rodzinny spektakl teatralny
„Moja Oj-czy-zna” (biletowany)

Kosakowskie Centrum Kultury

Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Wt. 31.03.2020

17:00

„Ludzie z pasją” spotkanie
z Robertem Gondek pt. Szczyty Afryki

Kosakowskie Centrum Kultury

Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

KWIECIEŃ 2020
Konkurs recytatorski „Rodnô Môwa”

Wójt Gminy, ZKP o/
Dębogórze-Kosakowo

Checz Nôrdowych Kaszubów
w Kosakowie

Pobór krwi w Kosakowie

Kosakowski Klub HDK

Parking przed Urzędem Gminy
w Kosakowie

Spektakl „Księżycowe opowieści”-spektakl
biletowany rezerwacja pod nr 503-737-396

Agencja artystyczna Atrybut

Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Filmowe piątki w KCK- projekcja filmowa

Kosakowskie Centrum Kultury

Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Sob. 25.04.2020 10:00

Mini liga siatkówki halowej drużyn
mieszanych

Centrum Sportowe w Kosakowie

Stowarzyszenie Aktywne
Kosakowo

Sob. 25.04.2020 18:00

Monodram w wykonaniu Mateusza
Deskiewicza „Być jak Charlie Chaplin”biletowany

Kosakowskie Centrum Kultury

Pierwoszyno ul. Kaszubska 11

Sob. 25.04.2020

Coroczne obchody Święta Patrona wsi
Kazimierz

Wójt Gminy, Sołtys wsi Kazimierz
wraz z radą sołecką

Kapliczka i świetlica
w Kazimierzu

Śr. 15.04.20220

9:0013:00

Czw. 23.04.2020 9:00
Pt. 24.04.2020
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Dobre praktyki na zmiany klimatu
Wraz z urbanizacją miast i wsi, a także rozwojem nowych technologii i przemysłu,
istotna stała się dbałość o środowisko naturalne. Otaczająca nas przyroda każdego dnia
narażana jest ze strony człowieka na działania, których skutki są dla nas coraz groźniejsze.
Niestety, czasem w sposób lekceważący podchodzimy do problemu segregacji odpadów,
racjonalnego użytkowania wody, a także co istotne do czystości powietrza, które wdychamy i
za jakość, którego jesteśmy współodpowiedzialni.
Wszystkie nasze codzienne działania i wybory mniej lub bardziej wpływają na klimat
naszego globu. Klimat, który zaczyna się zmieniać. Naturalny efekt cieplarniany jest bardzo
ważny dla istnienia życia na naszej planecie. Niestety w efekcie działalności ludzi nastąpił
znaczący wzrost stężenia gazów cieplarnianych, czego konsekwencją jest, jak dowodzi
Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovermental Panel on Climate Change IPCC), nienaturalnie szybki wzrost średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi
i oceanów.
Zmiany klimatu będą skutkowały zwiększeniem liczby dni upalnych i natężenia fal
upałów oraz wzrostem liczby dni z wysokimi opadami. Również zwiększeniem długości czasu
trwania suszy. Wpłynie to na systemy zaopatrzenia mieszkańców w wodę i energię oraz system
gospodarowania ściekami. Z kolei nawalne deszcze wpłyną na wzrost liczby miejsc i zasięg
podtopień (powodzie miejskie, rzeczne, sztormowe). Wszystkie te czynniki wpłyną na jakość
życia ludzi - zwiększy się zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.
Uświadamianie zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu, a także informowanie
odnośnie działań, które mogą zmniejszać negatywne skutki zmian, daje możliwość
rzeczywistego wpływu każdego mieszkańca w myśl hasła „działaj lokalnie, myśl globalnie”.
Czasami rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki, np.:
• przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymień stary piec,
• zwróć uwagę na jakość paliwa i technikę jego palenia w domowym piecu,
• nie spalaj odpadów - segreguj,
• korzystaj z transportu publicznego lub jazdy rowerem,
• zwiększaj retencję wodę na swojej nieruchomości (zbiorniki na deszczówkę, ogrody
deszczowe, rowy),
• tworząc powierzchnie utwardzane, staraj się minimalizować ich obszar; stosuj
powierzchnie przepuszczalne dla wody,
• ograniczaj swoją konsumpcję: zapobiegaj powstawaniu odpadów, dokonuj
przemyślanych zakupów, korzystaj wielokrotnie z przedmiotów, które posiadasz,
wymieniaj się przedmiotami ze znajomymi/sąsiadami, naprawiaj,
• inwestuj w zieleń wszędzie, gdzie tylko możesz: skwery, parki, domowe ogródki,
balkony, zielone dachy i ściany.
Adaptacja do zmian klimatu oraz zapobieganie dalszym jego zmianom to już
konieczność. Dlatego ważne jest szybkie działanie - im wcześniej, tym mniejsze będą straty
wynikające z niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Pamiętajmy: wszystko jest ze sobą
powiązane i każda, nawet najmniejsza decyzja, ma znaczenie w naszym globalnym świecie.
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