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Szanowni Państwo,
Tegoroczne Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas dla Wszystkich Rodzin.
Wiem, że dla wielu będą to dni spędzane w odosobnieniu od najbliższych,
w samotności, bez możliwości spotkania przy świątecznym stole.
Bądźmy jednak razem w tym ważnym czasie.
Wszystkim mieszkańcom gminy Kosakowo
chcę przede wszystkim złożyć życzenia zdrowia.
Niech świąteczny czas będzie dla wszystkich pełen optymizmu i nadziei
na lepsze jutro. Jakże prawdziwego wymiaru nabierają te słowa
kierowane dziś pod każdy dach i adres.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Śliwiński
oraz Radni Gminy Kosakowo

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek
wraz z Sołtysami
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NFZ
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800 190
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RADA GMINY KOSAKOWO

Podczas XXVII Sesji, Rada Gminy Kosakowo podjęła Uchwałę o utworzeniu czwartej Szkoły Podstawowej w gminie z siedzibą
w Kosakowie, w budynku dawnego gimnazjum. Tam też odbyły się obrady.
Szkoła Podstawowa w Kosakowie staje się faktem. Już 1 września 2020 roku zabrzmi w niej pierwszy dzwonek.

Uchwały podjęte podczas XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 25 lutego 2020 r.
1. Uchwała Nr XXVII/182/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 147/71 i 146/9 obręb Rewa gmina Kosakowo;
2. Uchwała Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: założenia Szkoły
Podstawowej w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 11;
3. Uchwała Nr XXVII/184/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szko-

łach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kosakowo;
4. Uchwała Nr XXVII/185/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
25 lutego 2020 roku w sprawie: ustalenie sieci publicznych
szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
Kosakowo oraz granic obwodów szkół podstawowych;
5. Uchwała Nr XXVII/186/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2020
roku.

OGŁOSZENIE

O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020,
poz.293 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 283 ze zm.)
Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o podjęciu przez Radę Gminy Kosakowo uchwały Nr XXVII/182/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 147/71 i 146/9 obręb Rewa
gmina Kosakowo oraz zawiadamia o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji
ww. planu miejscowego.
Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne mogą zgłaszać wnioski do w/w projektu, w terminie do dnia
24.04.2020 r.
Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego
69, pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta z podaniem nazwy wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Celem przetwarzania
danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl
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W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem, mając na uwadze komunikat
Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów z dnia 9 marca 2020 roku, a także decyzję rządu odnośnie zamknięcia
wszystkich placówek oświatowych w kraju – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Kosakowo
od dnia 16 marca do odwołania Urząd Gminy w Kosakowie został zamknięty dla Petentów.
Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji w urzędzie poprzez
kontakt telefoniczny (58) 660-43-43 lub mailowy, boi@kosakowo.pl

WYBORY PREZYDENTA RP
10 MAJA 2020 r.

Zgodnie z wytycznymi KBW przekazujemy państwu Informację:
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze
Gminy Kosakowo wyznacza się następujące miejsca na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:
1/ na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych wyznacza się
gminne słupy ogłoszeniowe usytuowane w każdej wsi
2/ miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych:
gminne slupy ogłoszeniowe, tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, strona Biuletynu Informacji Publicznej
Wójt Gminy Marcin Majek

LOKALE WYBORCZE

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 700 do 2100
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu
głosowania

1

Mechelinki
Mosty

Zespół Szkolno-Przedszkolny Hala Sportowa, Mosty
ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Rewa

Przedszkole w Rewie
ul. Koralowa 1 , 81-198 Rewa

3

Pierwoszyno

Kosakowskie Centrum Kultury
(b. Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie)
ul. Kaszubska 11, 81-198 Pierwoszyno
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Kosakowo

Szkoła Podstawowa
ul. Żeromskiego 11, 81-198 Kosakowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Dębogórze
Dębogórze-Wybudowanie
Kazimierz

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
ul. Pomorska 30, 81-198 Dębogórze

6

Pogórze

Szkoła Podstawowa w Pogórzu
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogórze
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Suchy Dwór

Świetlica Sołecka w Suchym Dworze,
ul. Jana Chryzostoma Paska 6, 81-198 Suchy Dwór

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Informacje dodatkowe
1. Zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, należy zgłaszać do Urzędu Gminy do dnia 25 kwietnia 2020 r.
2. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 1 maja 2020 r.
3. Składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania do dnia 5 maja 2020 r.
4. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są
komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.
Informacje związane z udziałem w głosowaniu pod nr tel. 58 660 43 15, w sprawie spisu wyborców pod nr tel. 58 660 43 14.
Nr 4/2020
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Uroczysta Gala Nagród Wójta Gminy Kosakowo
Kultura i sport to dziedziny wyjątkowo ważne w życiu
człowieka. To nie kwestia tylko i wyłącznie indywidualnych
pasji, zainteresowań czy hobby, ale to płaszczyzna odpowiedzialna za jakość życia wspólnotowego – to, w jakich warunkach, dla jakich idei i wartości oraz w jakim zdrowiu żyć
będą nasze przyszłe pokolenia. Tym bardziej kultury i sportu
nie wolno zaniedbać. Dlatego też w trosce o nieustanny rozwój różnych dziedzin kultury, różnych dyscyplin sportowych,
Wójt Gminy wręczył specjalne nagrody i stypendia najzdolniejszym mieszkańcom naszej gminy.
4 marca, w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury
w Pierwoszynie odbyła się Uroczysta Gala Wręczenia Nagród
Wójta Gminy Kosakowo za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz wysokie wyniki sportowe
mieszkańcom naszej Gminy.
– To tradycja w gminie Kosakowo, aby podczas dorocznego
spotkania pogratulować i podziękować naszym mieszkańcom,
za szczególne osiągnięcia – mówił podczas gali Marcin Majek,
Wójt Gminy Kosakowo. – Wyróżniamy dziś laureatów Nagród
Wójta Gminy Kosakowo w dziedzinie kultury i sportu, przyznajemy też stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia. Cieszę
się, że wśród naszej społeczności jest duża grupa uzdolnionych
sportowców i artystów, miło jest uhonorować Państwa za to,
w czym jesteście najlepsi.
W tym roku w Gminie Kosakowo przyznano 9 stypendiów
sportowych, 21 nagród w dziedzinie sportu oraz 4 nagrody
w dziedzinie kultury. Nagrody na scenie wręczył Wójt Gminy
Kosakowo Marcin Majek oraz Zastępca Wójta Marcin Kopitzki,
a całą Uroczystość poprowadziła Anna Padée – Kierownik referatu ds. sportu, turystyki i rekreacji.

4

Wręczeniu stypendiów sportowych i nagród finansowych
towarzyszył wspaniały występ zespołu 5/6 (pięć/szóstych) grupy wokalistów -studentów i absolwentów Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

STYPENDYŚCI SPORTOWI

1. Martyna Ossowska za osiągnięcia w dziedzinie jeździectwo
2. Mateusz Kowalski za osiągnięcia w dziedzinie pływanie
3. Krzysztof Stromski za osiągnięcia w dziedzinie żeglarstwo
4. Michał Urbański za osiągnięcia w dziedzinie pływanie
5. Katarzyna Truszczyńska-Gzyl za osiągnięcia w dziedzinie pływanie w płetwach
6. Radosław Siejka za osiągnięcia w dziedzinie judo
7. Krzysztof Zwarycz za osiągnięcia w dziedzinie dwubój siłowy
8. Marek Jaroniec za osiągnięcia w dziedzinie trójbój siłowy
9. Karolina Rzepa w dziedzinie kolarstwo

NAGRODY WÓJTA W DZIEDZINIE SPORTU

1. Stowarzyszenie Port Mechelinki
Stowarzyszenie Port Mechelinki to jeden z największych
klubów żeglarskich szkolących dzieci i młodzież w powiecie
Puckim, ponad 110 dzieci uczestniczy w całorocznym szkoleniu żeglarskim. Od roku 2020 obok sekcji optimist i katamaran
powołana została sekcja turystyczna dla młodzieży i dorosłych.
W roku 2019 Stowarzyszenie Port Mechelinki zdobyło
pierwszy medal mistrzostw Polski w katamaranach. 10 letni
Maurycy za wyniki osiągnięte w roku 2019 roku wszedł w skład
kadry pomorza.
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2. Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo
Powstał w 2010r. pod nazwą Sztorm Mosty. W 2018r. zmienił nazwę na SZTORM KOSAKOWO. Pierwszym prezesem Zarządu został Antoni Wica, który pełnił tę funkcję przez 10 lat.
Obecnie Prezesem klubu jest Piotr Fos, Wiceprezesem natomiast Michał Michalski, który w klubie jako zawodnik, trener
i członek zarządu jest od początku powstania klubu. W Sztormie Kosakowo trenuje ponad 200 juniorów i 30 seniorów w 10
kategoriach wiekowych. W rozgrywkach ligowych PZPN bierze
udział 13 zespołów. Niedawno świętowaliśmy uroczyście 10-lecie Gminnego Klubu Sportowego Sztorm Kosakowo.
3. Agata Barcikowska
Uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Poza
zajęciami szkolnymi, Agata uczestniczy w zajęciach tanecznych w rumskim zespole Masta Dance. Tancerze Masta Dance
mają na swoim koncie liczne sukcesy na turniejach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej jak również na Mistrzostwach Europy
i Świata, zarówno w formacjach jak i występach indywidualnych. Taniec jest pasją Agaty. W ostatnim roku wraz z koleżankami z zespołu SHADOW zdobyła:
– Mistrzostwo i Wicemistrzostwo Europy juniorów w różnych kategoriach, oraz Wicemistrzostwo Świata showcases
contemporary ballet juniors w Czechach; Mistrzostwo Świata contemporary ballet showcases juniors w Płocku oraz Mistrzostwo Polski contemporary ballet showcases 12-15 lat
w Białych Błotach. Poza tańcem Agata godnie reprezentuje
szkołę w wielu zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, gdzie dotąd zdobywała liczne wyróżnienia i medale. W wolnych chwilach gra na pianinie i rysuje.
4. Lena Jaskólska
Lena jest uczennicą klasy 5d Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Już w przedszkolu uczęszczała na zajęcia w Miejskim
Domu Kultury w Gdyni. Od roku 2017 należy do Formacji Motylki szkoły tańca Milo Dance w Gdyni, gdzie uczestniczy w zajęciach baletu, jazzu, tańca współczesnego oraz akrobatyki.
Jednym z ważniejszych osiągnięć do tej pory jest Nagroda
Grand Prix Duo/Trio otrzymana podczas XVII Ogólnopolskiego Konkursu Tanecznego im. Aliny Janikowskiej „Magia Tańca” Ostrów Wielkopolski oraz zaproszenie dla formacji na Top
Art Festiwal w Rzymie w lipcu 2020. Lena również jest bardzo
zaangażowaną wolontariuszką w Sopockim Schronisku dla
królików – Stowarzyszenie Pomocy Królikom – Sopockie Uszakowo, a także pasjonatką fotografii.
5. Amelia Jaskólska
Amelia jest uczennicą klasy 5d Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła w przedszkolu,
gdzie razem z siostrą Leną uczęszczały na zajęcia w Miejskim
Domu Kultury w Gdyni. Od roku 2016 uczęszcza na zajęcia
do szkoły tańca Milo Dance w Gdyni, gdzie uczestniczy w zajęciach baletu, jazzu, tańca współczesnego oraz akrobatyki. Ra-
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zem z formacją Motylki zdobyła liczne nagrody w konkursach
ogólnopolskich. Jest wielbicielką książek, od pierwszej klasy
regularnie jest laureatką lub finalistką Ogólnopolskiego Wielkiego Maratonu Czytelniczego. Jest także czynną wolontariuszką w Sopockim Schronisku dla królików Stowarzyszenie
Pomocy Królikom – Sopockie Uszakowo.
6. Paulina Jaskólska
Paulina jest uczennicą klasy 1a Szkoły Podstawowej w Pogórzu. W ślad za siostrami już odkąd skończyła 4 lata zainteresowała się tańcem. Od roku 2017 razem z formacją Milo
Baby rozpoczęła swoją przygodę podczas ogólnopolskich
zawodów tanecznych osiągając sukcesy zarówno z formacją jak i tańcząc duety z siostrą Amelią. W szkole Milo Dance
Paulinka uczęszcza na zajęcia z tańca współczesnego, baletu
oraz akrobatyki. Jest pilną uczennicą, która bardzo lubi chodzić do szkoły, śpiewać, tańczyć i tworzyć ciekawe prace plastyczne.
7. Julia Kohnke
Julia jest 11-letnią mieszkanką Mostów, uczy się w Szkole Podstawowej w Pogórzu, gdzie ze średnią ocen 5,67 uzyskuje bardzo wysokie wyniki w nauce. Jej pasją jest taniec
współczesny i jazzowy, który z sukcesami trenuje w klubie
tanecznym SPIN MOSiR Rumia. Ponadto uprawia lekkoatletykę w ULKS Skoczek Pogórze. Najważniejsze osiągnięcia Julii
to: III m. na Mistrzostwach Świata WADF (World Artistic Dance Federation) w tańcu współczesnym – formacji tanecznych
w Płocku, I miejsca na Ogólnopolskich Festiwalach Formacji
Tanecznych w Gdańsku, w Redzie i w Gdyni.
8. Wiktoria Kohnke
To 12-letnia siostra Julii, ucząca się również w Szkole Podstawowej w Pogórzu ze średnią ocen 5,58. Trenuje wraz z siostrą taniec współczesny i jazzowy w klubie tanecznym SPIN
MOSiR Rumia. Ponadto uprawia lekkoatletykę w ULKS Skoczek Pogórze. Ponieważ siostry niczym bliźniaczki, podzielają swoje pasje i zainteresowania, to tańcząc w jednej formacji Wiktoria i Julia zdobyły te same laury, a mianowicie: III m.
na Mistrzostwach Świata WADF (World Artistic Dance Federation) w tańcu współczesnym – formacji tanecznych w Płocku,
I miejsca na Ogólnopolskich Festiwalach Formacji Tanecznych
w Gdańsku, w Redzie i w Gdyni.
9. Ada Kornowska
Ada Kornowska mieszka w Mostach i ma 11 lat. Bardzo
lubi sport, a jej największą pasją jest taniec nowoczesny,
który trenuje od 2014 roku w UKS Masta Dance Rumia w zespole „Czarownice”, pod okiem trenerów: pani Marty Miotke
oraz pana Mateusza Pietrzaka. Treningi Ady to zwykle 10 godzin zajęć tygodniowo z takich dziedzin jak: akrobatyka, taniec nowoczesny, taniec jazzowy, technika tańca, choreografie, podstawy baletu. Pomimo intensywnych zajęć i nauki,
Ada zawsze z uśmiechem podchodzi do kolejnych treningów
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oraz występów. Niewątpliwie praca Ady, jej koleżanek i kolegi
z zespołu oraz trenerów w 2019 roku zaowocowała największymi sukcesami, takimi jak: Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo
Europy, Wice Mistrzostwo Europy oraz 3 miejsce na Mistrzostwach Polski.
Ada jest uczennicą V klasy o profilu e-naukowiec, najbardziej lubi przedmioty ścisłe. Po szkole i treningach, hobby Ady
to gry planszowe i logiczne.
10. Magdalena Kruszyńska
Mieszkanka Mostów, jest uczennicą I klasy Katolickiego
Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Gdyni. Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła w marcu 2015 roku
w Uczniowskim Klubie Sportowym MASTA DANCE w Rumi.
Trenuje taniec współczesny, jazzowy oraz inne formy tańca artystycznego. Trenerem prowadzącym jest pani Marta
Miotke.
W roku 2019 Magdalena wraz z formacją SHADOW brała
udział w Mistrzostwach Świata World Artistic Dance Federation w Płocku, zdobywając Mistrzostwo Świata w tańcu
współczesnym oraz II Wicemistrzostwo Świata w tańcu jazzowym.
W listopadzie 2019 reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata i Europy w czeskim Libercu. Wraz z zespołem
wywalczyła Wicemistrzostwo Świata w tańcu współczesnym oraz Mistrzostwo i Wicemistrzostwo Europy w tańcach jazzowych.
W marcu 2019 w Białych Błotach zdobyła wraz z zespołem Mistrzostwo Polski w tańcu współczesnym w kategorii
12-15 lat.
W 2019 roku piętnaście razy stawała wraz z zespołem
na najwyższym podium, sześć razy zdobyła II miejsce i trzy razy
III miejsce na ogólnopolskich turniejach i festiwalach tanecznych.
Magdalena uwielbia tworzyć własne choreografie taneczne, czerpiąc inspiracje z warsztatów i spotkań z polskimi
i międzynarodowymi artystami i choreografami. Kocha teatr
oraz podróże. Marzy, by w przyszłości studiować taniec na jednej z zagranicznych uczelni.
11. Agata Szaposznikow
To 13-letnia uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej w Dębogórzu. Swoją przygodę z tańcem nowoczesnym rozpoczęła w wieku 3 lat. Bierze udział w wielu turniejach o randze
wojewódzkiej, ogólnopolskiej, europejskiej oraz światowej.
Od wielu lat trenuje w Szkole Tańca Masta Dance, z którą wyjeżdża na zawody sportowe. Największym osiągnięciem jest
zdobycie złotych, srebrnych i brązowych medali na Mistrzostwach Świata i Europy organizowanych w Liberec- Czechy
oraz w Płocku wraz z grupą SHADOW. Należy do WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION. Poza tańcem bierze udział w konkursach szkolnych oraz międzyszkolnych.
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12. Paulina Kierszka
To 20-letnia mieszkanka Rewy. Swoją przygodę z tańcem
zaczęła mając osiem lat. Tańczy wiele styli tanecznych. Jednak najbardziej ze wszystkich stylów, które trenowałam pokochała cheerleading. Trenuje w grupie Galaxy team w Gdyni,
w której osiąga liczne sukcesy, reprezentuje Polskę podczas
Mistrzostw Europy, jak również na licznych zawodach na arenie narodowej w całej Polsce.
13. Maria Brzezińska
Mieszkanka Suchego Dworu, której pasją jest freestyle
slalom skating. Trzy lata temu, gdy pierwszy raz spróbowała
tego sportu, zakochała się. Już w pierwszym swoim starcie
w ogólnopolskich zawodach Freestyle Slalom w Koninie zajęła
drugie miejsce w kategorii senior woman i do dziś trenowanie
sprawia jej ogromną radość. Od tego czasu stała na podium
ponad 50 razy między innymi zajmując dwa drugie i trzecie
miejsce na zawodach międzynarodowych. Od września 2019
roku jest również licencjonowanym instruktorem sportów
wrotkarskich, dzięki czemu może przekazywać swoją wiedzę
i umiejętności młodszym zawodnikom. Marysia jest uczennicą
drugiej klasy X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Poza rolkami zajmuje się szycie i pieczeniem słodkości.
14. Grzegorz Brzeziński
Mieszkaniec Suchego Dworu, którego pasją, jest uprawianie
jednej z dyscyplin rolkowych jaką jest aggressive inline skating,
czyli nic innego jak jazda na rolkach po różnych przeszkodach,
poręczach i skateparkach. Bierze udział w licznych zawodach,
warsztatach, festiwalach i pokazach. Dużo czasu poświęca
na treningi rozwój swojej techniki jazdy. W jego osiągnięciach
ujrzeć można między innymi 4 miejsce w skoku wzyż na Mistrzostwach Polski freestyle slalom 2019 w Karczewie. W tym roku
Grzegorz 13-krotnie stawał na podium biorąc udział w zawodach
ogólnopolskich. Od 2014 roku należy do Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej działającej przy OSP Kosakowo. Pełni on funkcję
dowódcy drużyny Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Grzegorz
interesuje się też żeglarstwem oraz grą na pianinie. Pomaga
i żegluje w gminnym klubie żeglarskim Yacht Club Rewa.
15. Marta Wojtunik
Ma 15 lat, jest uczennicą 3 Liceum Ogólnokształcącego
w Sopocie oraz mieszkanką Pierwoszyna.
Od 9 lat uprawia Karate Shotokan WKF w Klubie GOKKEN
Chwaszczyno. Dyscyplina ta dwa lata temu została wpisana
na listę dyscyplin olimpijskich. Przez wszystkie lata ciężkich
treningów, każdego roku godnie reprezentowała swój klub,
a także naszą gminę i powiat, zdobywając punkty na turniejach krajowych i międzynarodowych. Poprzedni sezon pokazał
jak ważna jest systematyczność i wola walki o poprawę każdej
techniki. Marta jest obecną wicemistrzynią Polski w kategorii
14-15 lat -54kg i zdobywczynią Pucharu Polski. W listopadzie
otrzymała powołanie do Kadry Narodowej Polski.
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W barwach narodowych wystąpiła dopiero jeden raz,
w styczniu 2020 r, w Mistrzostwach Austrii.
W tym roku otrzymała Nagrodę za rok 2019- Powiatu Puckiego,za wybitne osiągnięcia sportowe.
Była jedyną nagrodzoną w dyscyplinach sztuk walki. Marta pomimo tak dużego nakładu czasu na treningi i wyjazdy
nie zapomina, jak ważna jest nauka. Klasę 8 w SP nr 51 w Gdyni,
ukończyła z wynikiem 5,50 i dostała się bez problemu do swojej wymarzonej szkoły.
16. Oskar Folega
Oskar to 16-letni mieszkaniec Mostów. Obecnie uczeń I klasy Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Chłodniczych
i Elektrycznych w Gdyni, absolwent Gimnazjum w Kosakowie. Oskar jest przedstawicielem biathlonu. Swoją przygodę
z tą dyscypliną rozpoczął w Kosakowskim Klubie Sportowym
Neptun, działającym w budynku byłego już Gimnazjum w Kosakowie. Przez te kilka lat trenowania udało mu się zdobyć
kilkukrotnie zwycięstwo w biegu sprinterskim i indywidualnym w biathlonie letnim Mistrzostw Gdańska, Gdyni, a także
Województwa Pomorskiego. W 2019 roku wziął udział w Mistrzostwach Polski w biathlonie letnim i wraz z kolegami udało im się zająć VI miejsce w sztafecie. Oskar dostał się także
do Kadry Pomorza Polskiego Związku Biathlonu. Na zakończenie gimnazjum odebrał z rąk Dyrektora nagrodę dla Najlepszego Sportowca Szkoły. Brał także udział w zgrupowaniach
zawodników biathlonu organizowanych w Szklarskiej Porębie
i Dusznikach Zdroju. Oskar poza biathlonem ma wiele zainteresowań. Pasjonuje się przede wszystkim sportem – siatkówką, narciarstwem zjazdowym oraz biegowym, a z racji edukacji
także informatyką. Lubi wyznaczać sobie nowe cele. W tym
sezonie zimowym zaczął morsować oraz pobiegł w Biegu Urodzinowym Gdyni 2020 na dystansie 10 km.
17. Natan Hetmańczyk
Urodził się w 2002 roku. Ukończył Szkołę Podstawową
w Dębogórzu oraz Gimnazjum nr 11 w Gdyni a obecnie jest
uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Od najmłodszych lat pasjonuje się sportem. Już jako przedszkolak chodził
na basen na lekcje pływania. W szkole podstawowej trenował
karate w klubie Gokken oraz pasjonował się kajakarstwem.
Swoją przygodę z żeglarstwem rozpoczął mając zaledwie 4
lata, kiedy to wraz z tatą wypłynął w swój pierwszy w życiu
rejs po jeziorach mazurskich. Od tamtej pory żeglarstwo jest
znaczną częścią jego świata. Mając 9 lat wstąpił w szeregi
Yacht Klubu Mechelinki gdzie pływał na łódce klasy Optymist.
Od trzech lat Natan wraz z Pawłem Peplińskim pływa na łódce
katamaran Hobie Cat 16. W sezonie żeglarskim 2019 osiągnęli wysokie wyniki, w tym ten najważniejszy – trzecie miejsce
na Mistrzostwach Polski Katamaranów w Sopocie. Natan
kładzie duży nacisk na rozwój osobisty oraz podnoszenie własnych umiejętności i kwalifikacji. Posiada Patent Żeglarza
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Jachtowego, Patent Motorowodny, jest Młodszym Ratownikiem a obecnie zdobywa szlify na kursie Ratownika Wodnego, ponieważ uważa że na wodzie najważniejsze jest bezpieczeństwo własne oraz osób które wraz z nim pływają. Oprócz
sportów wodnych uwielbia sporty zimowe, jak jazda na desce
snowboardowej. Po maturze Natan planuje studiować na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, ponieważ wiąże swoją
przyszłość z wychowaniem sportowym dzieci i młodzieży.
18. Franciszek Borys
Mieszkaniec Suchego Dworu, w tym roku skończy 17 lat.
Uczęszcza do III L.O. w Gdyni, do pierwszej klasy o profilu matematyczno-informatycznym. Od 2011 roku trenuje żeglarstwo
w klubie Yacht Klub Polski Gdynia. Zaczynał od klasy Optymist,
a w 2018 roku rozpoczął przygodę z klasą 29er. W ubiegłym
sezonie Franciszek najpierw zdobył złoty medal Mistrzostw
Polski w Sprincie, a we wrześniu został Mistrzem Polski klas
Pre-olimpijskich. Od dwóch lat jest zawodnikiem Kadry Narodowej w żeglarstwie. W ubiegłym roku zajął również wysokie dziesiąte miejsce na Mistrzostwach Europy we Włoszech
w klasyfikacji do lat 17. Poza żeglarstwem Franciszek ma wiele
zainteresowań. Pasją Franciszka jest informatyka oraz muzyka – szczególnie polski rap.
19. Martyna Ossowska
To 15-letnia uczennica Szkoły Podstawowej w Pogórzu
i czynna zawodniczka klubu jeździeckiego Pegaz Reda gdzie
pod okiem trenera uprawia dyscyplinę ujeżdżenie. Swoją przygodę z końmi zaczęła dość wcześnie bo w wieku 7 lat. Już jako
9 latka zdobyła złoty medal i tytuł mistrza Polski w kategorii
młodzików w Halowym Pucharze Polski, rok później srebro i tytuł I V-ce Mistrza. Od tego czasu była wielokrotną uczestniczką
zawodów regionalnych oraz ogólnopolskich. Do jej głównych
osiągnięć zaliczyć można dwukrotnie brązowy medal w Pucharze Polski, pięciokrotnie złoto i tytuł Mistrzyni Pomorza.
Martyna jest też brązowa medalistką Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w roku 2018. Trzykrotnie uczestniczyła w zawodach
międzynarodowych w roku 2019 uzyskując wyniki na ścisłym
podium. Zwyciężczyni Mistrzostw Makroregionu 2019. Ostatecznie złota medalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Większość czasu wolnego spędza w stajni poświęcając go
na treningi i pielęgnację koni. W wolnych chwilach jeździ na rolkach a zimą na snowboardzie. Jej marzeniem jest kontynuacja
nauki w dobry Liceum a potem studia weterynaryjne.
20.Katarzyna Truszczyńska-Gzyl
Trenuję pływanie w płetwach – finswimming od 20 lat. Jest
wielokrotną złotą medalistką Mistrzostw Polski w pływaniu
w płetwach, rekordzistką Polski na 11 dystansach w trzech
kategoriach wiekowych, członkinią Kadry Narodowej od 2005
roku, medalistką Mistrzostw Świata i Europy Juniorów
oraz Pucharów Świata Seniorów. W 2019 roku zdobyła cztery
złote medale Mistrzostw Polski Seniorów w Olsztynie na dy-
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stansach: 1500 m po powierzchni, 800 m po powierzchni, 400
m po powierzchni, 400 m pod wodą. W Finale Pucharu Polski
w Chodzieży zwyciężyła w klasyfikacji generalnej seniorek,
gdzie liczyła się suma punktów z czterech rund. W 2019 roku
startowała również w Pucharze Świata w Eger na Węgrzech,
gdzie zajęła 5. miejsce na dystansie 400 m pod wodą. W roku
2020 startowała w OPEN Baltic Championship – Otwartych
Mistrzostwach Bałtyku w Olsztynie, gdzie zajęła 1. i 2. miejsce
na dystansach 400 i 100 m pod wodą. Obecnie przygotowuje
się do Mistrzostw Polski w pływaniu w płetwach, które odbędą
się w kwietniu w Gliwicach oraz Mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym, które odbędą się w czerwcu w Lublinie. Główny tegoroczny start Pani Katarzyny to Wojskowe Mistrzostwa
Świata w ratownictwie wodnym w lipcu w Amsterdamie.
21. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Skoczek Pogórze
Lekkoatletyka nazywana jest – zupełnie zasłużenie – królową sportu. Ową królową w naszej gminie reprezentuje przede
wszystkim klub lekkoatletyczny Skoczek z Pogórza.
Prezesem oraz pierwszym trenerem klubu jest Wojciech
Niemkiewicz, który od 10 lat mieszka w gminie Kosakowo –
i również tutaj zapragnął poświęcić się swojej trenerskiej pasji.
W oparciu o bazę Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przyszkolny
stadion, podjął decyzję o powstaniu Uczniowskiego Ludowego
Klubu Sportowego „Skoczek” Pogórze.
Obecnie adepci Skoczka trenują w dwóch grupach treningowych w zależności od stopnia zaawansowania. W większości są to młodzi mieszkańcy gminy – głównie uczniowie
Szkoły Podstawowej w Pogórzu, ale przyjmowana do klubu
jest również uzdolniona młodzież z pobliskich gmin. W roku
2019 opieką szkoleniową objętych jest ponad 70 osób, zdecydowana większość już teraz osiąga sukcesy medalowe na zawodach różnych szczebli w swojej kategorii wiekowej. Do najważniejszych osiągnięć zawodników Skoczka w sezonie 2019
zaliczyć należy na pewno wywalczenie Mistrzostwa Polski w
Drużynowych Biegach Przełajowych w Kamionie k. Warszawy,
ponadto zdobycie tytułu mistrzowskiego w Igrzyskach Powiatowych i Wojewódzkich w przełajowych biegach sztafetowych
oraz zwycięstwo w biegu na 60 m w Toruniu. Autorami sukcesów są m. in.: Anna Krytenko, Julia i Oliwia Pilarskie, Zofia
Wojciechowska, Milena Twarowska, Iga Kłosińska, Marceli Duraziński, Krystian Piotrowski i wielu innych.

NAGRODY WÓJTA W DZIEDZINIE KULTURY

1. Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo
Orkiestra obchodzi w tym roku 5-lecie swojego istnienia.
Powstała w 2015 roku z inicjatywy byłego Wójta Jerzego Włudzika. Zorganizował ją i stworzył od podstaw jej kapelmistrz
pan Zbigniew Kostrzewski. Orkiestra liczy obecnie ponad 30
osób, w skład której wchodzą zarówno doświadczeni muzycy, jak i młodzi utalentowani instrumentaliści. Obecnie zespół
obejmuje: 2 flety poprzeczne, 4 klarnety, 9 saksofonów (w tym
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4 altowe, 4 tenorowe i 1 barytonowy), 3 waltornie, 3 puzony, 5
trąbek, 1 saksofon, 1 baryton, 2 tuby i sekcję perkusyjną (bęben wielki, werbel i czynele). Repertuar to przede wszystkim
kultywowanie tradycji muzycznych, charakterystycznych dla
orkiestr dętych. Są to nie tylko marsze, utwory klasyczne i popularne, ale i muzyka regionalna ściśle związana z Ziemią Kaszubską i Morzem Bałtyckim. Ich program odznacza się profesjonalizmem i wysoką kulturą muzyczną.
2. Lena Gryczewska
Jest 12 letnią mieszkanką Mostów i uczennicą Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Od ubiegłego roku uczęszcza na zajęcia
wokalne do Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni. Brała udział
w konkursach na szczeblu gminnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim, gdzie zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Lena występuje na scenie solo, jak i z zespołem “INKOGNITO”, z którym wygrała dwa ogólnopolskie festiwale. Oprócz konkursów
śpiewa na koncertach charytatywnych m.in. Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Jej pasją jest śpiew, a największym marzeniem udział w programie The Voice Kids.
3. Oliwia Kreft
Jest mieszkanką Dębogórza i uczennicą I klasy VI Liceum
Ogólnokształcącego w Gdyni. Od sześciu lat kształci swój
wokal w Centrum Muzycznym Virtuo. Występowała w wielu
konkursach wokalnych i recytatorskich o randze powiatowej,wojewódzkiej i ogólnopolskiej, zajmując czołowe miejsca
lub otrzymując wyróżnienia. Na szczególną uwagę zasługuje
fakt, iż wielokrotnie osiągała wysokie wyniki w konkursach
o tematyce kaszubskiej. Piosenki w języku polskim,angielskim
i kaszubskim prezentowała na imprezach takich jak :dożynki gminne oraz powiatowe,festyn Kaszubski,Dzień Jedności
Kaszubów, WOŚP, przyczyniając się w ten sposób do upowszechniania i ochrony kultury polskiej i kaszubskiej. Oliwia
rozwija swoje umiejętności muzyczne i aktorskie w Teatrze
Muzycznym w Gdyni.
4. Wiktor Gabor
Jest mieszkańcem Mostów i studentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kierunku wokalistyka jazzowa. Wiktor aktywnie działa na rzecz środowiska artystycznego. W 2018 r. wydał płytę „Look at Me” z zespołem Lady
Killer, a w 2020 „Nieoblicza” z zespołem 5/6. Jest zdobywcą
wielu nagród festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych.
Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć 1 miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Canco Mediterrania” w Barcelonie, Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej
Muzyki Chóralnej „Music Everywhere” oraz Nagroda Specjalna
na Międzynarodowym Festiwalu Lades Jazz Festival 2019 z zespołem 5/6. Wiktor aktywnie można koncertuje występując
na scenach Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, Teatru
Muzycznego im. Danuty Baduszkowej oraz Teatru Miejskiego
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni odwiedza również juwenalia, festiwale czy wieczory jazzowe w całej Polsce.

Nr 4/2020

www.kosakowo.pl

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

XI gala Nagrody Bursztynowej Kogi gościła w Pierwoszynie
27 lutego 2020 obchodziliśmy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Podziękowaniem za społeczną pracę
na rzecz lokalnych wspólnot w powiecie puckim jest doroczna gala przyznania nagród w konkursie Bursztynowej Kogi.
Jedenasta z rzędu uroczystość rozpoczęła się tego dnia
godz. 17:00 w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie i była najlepszą formą podsumowania ubiegłorocznych
dokonań społeczników w dziedzinie kultury, sportu, utrwalania lokalnych tradycji oraz troski o bezpieczeństwo.
Nagroda „Bursztynowa Koga” jest uhonorowaniem najprężniej działających organizacji pozarządowych Ziemi Puckiej przez Starostę Puckiego oraz Powiatową Radę Organizacji
Pozarządowych. Podczas uroczystości, która po raz pierwszy
w swej historii zagościła do gminy Kosakowo nagrodzono
i wyróżniono łącznie 20 stowarzyszeń. Współorganizację imprezy tradycyjnie powierzono wyłonionej w ramach konkursu
na realizację zadań publicznych organizacji – po raz trzeci było
to Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. Galę Poprowadziła Anna Padée. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał natomiast Siergiej Kriuczkow oraz Riverboat
Ramblers Swing Orchestra.
W konkursie przyznano trzy nagrody główne oraz kilkanaście wyróżnień.
Wyróżnienia otrzymały:
• Stowarzyszenie Pasjonatów Malarstwa,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie,
• Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy,
• Stowarzyszenie Artystyczne Pictura,
• Stowarzyszenie Kobiet Amazonki,
• Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”,
• Stowarzyszenie Rada Gminna Kół Gospodyń Wiejskich
w Pucku,
• Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Jastarnia,
• Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry,
• Stowarzyszenie miłośników zimowych kąpieli, sportu
i czynnej rekreacji „Nordowe Morsy”,
• Stowarzyszenie KOLIBER,
• Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo,
• Stowarzyszenie Zrozumieć Świat,
• Klub Sportowy Klif Chłapowo,
• Stowarzyszenie PORT „S_PORT”
• Klub Piłkarski Jantarek
Przyznano także wyróżnienie specjalne Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka, które otrzymało
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Swarzewo „Turystyczne
Swarzewo”.
Laureatami głównych nagród w Konkursie Bursztynowej Kogi za rok 2019
zostali: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W KARLIKOWIE za wyjątkowe zaangażowanie w organizację szeregu inicjatyw
o charakterze kulturalnym, edukacyjnym
i sportowym i aktywną działalność pozastatutową, która przeniosła się na takie sukcesy jak m.in. reprezentowanie
Powiatu Puckiego i Województwa Pomorskiego krajowych zawodach sportowo-pożarniczych. STOWARZYSZENIE
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ALTERNATYWNY CYPEL – za niekonwencjonalne działania
edukacyjne i kulturalne, organizację wystaw m.in. antywojennej wystawy „Makabra XX wieku”, oceanograficznej wystawy
„Morskie Tajemnice” oraz inicjatywę i uruchomienie na zasadzie crowfunding’u miejsca „Cypel Hostel”, które stanowi bazę
noclegową i miejsce spotkań kulturalnych dla mieszkańców
Powiatu Puckiego i turystów.
GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
W PUCKU – za stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju
dzieci i młodzieży oraz współpracę w tym zakresie z samorządami, szkołami i organizacjami sportowymi, organizację kultury fizycznej w środowiskach wiejskich i małych miejscowościach poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i zawodów
o charakterze gminnym i regionalnym. wychowankowie GZL
LZS w Pucku każdego roku, reprezentują swoją gminę, powiat
oraz województwo, zdobywając wysokie wyniki sportowe.
Nagrodę specjalną Starosty Puckiego za wybitne osiągnięcia na rzecz lokalnej społeczności otrzymał wyjątkowy specjalista z bardzo bogatym doświadczeniem, człowiek o wielkim
sercu zaangażowany w podnoszenie jakości życia mieszkańców Powiatu Puckiego – Prezes Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka Pan ZBIGNIEW CHMARUK.
Podczas uroczystości wręczono także specjalne nagrody
Powiatu Puckiego Biôli Kôlp (czyli Biały Łabędź) dla osób zasłużonych w budowę społeczeństwa obywatelskiego powiatu
puckiego oraz organizacji pozarządowych wyróżniających
się na tle społeczności lokalnej. Laureatami zostali: Marcin
Selonke – działacz społeczny i Prezes Fundacji Sławny Gród
oraz Dawid Choiński – Założyciel Studia Tańca DanceFlow
i Prezes Helskiego Stowarzyszenia Miłośników Tańca, a także
stowarzyszenia: „Zrozumieć Świat” i „Da Capo al. Fine”
Gospodarzem spotkania była gmina Kosakowo oraz Kosakowskie Centrum Kultury.
Konkurs i gala Bursztynowej Kogi nie byłyby możliwe
bez wsparcia sponsorów. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu
lokalnych przedsiębiorców oraz samorządów, pula nagród
w konkursie wyniosła 21 200 zł.
Serdeczne podziękowania należą się przedstawicielom
przedsiębiorstw: MGJ Sp. z o.o. z Leśniewa, SIBUK Sp. J. z Pucka, Banku Spółdzielczego w Krokowej Banku Spółdzielczego
w Pucku oraz Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., a także samorządowcom: Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Burmistrzowi
Miasta i Gminy Władysławowo, Burmistrz Miasta Puck, Burmistrzowi Miasta Jastarnia, Wójtowi Gminy Puck, Wójtowi Gminy
Krokowa, Wójtowi Gminy Kosakowo, Burmistrzowi Miasta Hel.
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Koncert – Tre Voci – Tenorzy Nowej Generacji
„With Love czyli Wszystko o miłości”

Drugi dzień w ramach Weekendu Kobiet w KCK przyniósł
ogromną niespodziankę. 7 marca na deskach sceny Kosakowskiego Centrum Kultury odbyły się dwa koncerty sławnych nie tylko w Polsce tenorów. Voytek Soko Sokolnicki,
Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj – artyści nowej generacji,
przepełnieni miłością do ludzi i świata, w którym pierwszą
rolę gra muzyka.
Artyści na nowo odkrywają piękno kompozycji klasycznych, ale nie tylko, bowiem w swoim szerokim repertuarze
mają także utwory z gatunku muzyki rozrywkowej, filmowej
i musicalowej. Ogromna charyzma, luz i wspaniały kontakt
z publicznością to niezaprzeczalne atuty Tre Voci. Trzy mocne, potężne głosy z domieszką młodości, elegancji i humoru
to wszystko mogliśmy doświadczyć właśnie 7 marca z okazji
Dnia Kobiet. Ta fuzja klasyki, współczesności i wyjątkowej
swobody w interpretacji najpopularniejszych przebojów muzyki klasycznej i rozrywkowej na długo pozostanie w pamięci
zebranej publiczności. Wypełniona co do ostatniego miejsca
widownia oklaskiwała artystów, którzy wprowadzili wszystkich
w cudowny nastrój porywając także do tańca!

Ze sceny rozbrzmiały nostalgiczne utwory mi.in. „Hallelujah” z repertuaru Leonarda Cohen’a , (przy światełkach zebranej publiczności) „You rise mu up” Ralpha Loveland, „Nella Fantasia” Ennio Morricone, „Besame Mucho” Consuela Velasqueza
jak i z rodzimej sceny „Lubię wracać tam gdzie byłem już”
Zbigniewa Wodeckiego. Nie zabrakło także takich perełek jak
„Who wants to live forever” z repertuaru zespołu Queen, jak
również temat przewodni Avengers Alain’a Silvestri. Wśród
wielu utworów z różnych gatunków muzycznych, kończący
ponad godzinny koncert utwór Mambo Italiano porwał do tańca całą publiczność, która podziwiała nie tylko cudowne głosy
artystów ale także zdolności taneczne.
Uczta dla duszy i ciała to wszystko w trakcie koncertu, nad
którym patronat objął Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek.
Tradycyjnie, tego wieczoru wszystkie Panie zostały obdarowane kwiatami przez włodarzy naszej gminy czyli wójta Marcina Majek w asyście swojego zastępcy Marcina Kopitzkiego. Niekończące się oklaski i bisy oraz możliwość spotkania
z artystami po koncercie, to wszystko w ramach drugiego dnia
Weekendu Kobiet z KCK.
Zdjęcia: Sławka Tomaszewska

Z WIZYTĄ U JUBILATA
Z okazji jubileuszu 90 urodzin Pana Władysława Pogletke
z Dębogórza z kwiatami i koszem słodkości
jubilata odwiedzili Wójt Gminy oraz Sołtys.
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Weekend Kobiet z KCK – dzień pierwszy
W tym roku z okazji Dnia Kobiet, Wójt Gminy oraz Kosakowskie Centrum Kultury zaprosiło wszystkie Panie na 3 dni wyjątkowych wydarzeń przepełnionych tematyką kobiecą. Wszystkie
eventy jakie zostały przygotowane nawiązywały do tematów bliskich każdej kobiecie. Nie mogło zatem zabraknąć sztuki, muzyki, zdrowia, mody, hobby & design, porady i coachingu.
Można zadać sobie pytanie czy Dzień Kobiet to święto nadal modne? Czy nie kojarzy się troszkę (negatywnie) przywołując lekki uśmieszek z dawnymi peerelowskimi czasami, kiedy
kobietom dawano kwiatka i paczkę rajstop?
Nic z tych rzeczy! Drogie Panie, Kobiety, Dziewczyny, tak
jak padało to z ust mężczyzn w te dni stojących na scenie
Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie, to święto
wyjątkowe, zawsze aktualne nigdy nie tracące na wartości
i z ogromnym ładunkiem pozytywnych treści. Kobiety – matki,
żony, córki… definicja kobiecości.
Wracając wspomnieniami przywołujemy piątek 6 marca,
Wernisaż malarstwa Małgorzaty Trystuły oraz recital Magdaleny Mrówczyńskiej przy akompaniamencie Zbigniewa Kosmalskiego pod jakże wymownym tytułem Kobieta jest… Tego
wieczoru mogliśmy usłyszeć najsławniejsze przeboje z reper-
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tuaru gwiazd polskiej piosenki estradowej m.in. Alicji Majewskiej, Edyty Geppert, Sławy Przybylskiej, Wiery Gran czy autorki niezliczonej ilości przebojów poetki Agnieszki Osieckiej.
Ze sceny rozbrzmiały takie evergreeny jak „Być kobietą,” „Już
nigdy”, „Błękitny Ekspres”, „Idź swoją drogą,” „Wariatka Tańczy”.
Koncert podzielony na 4 części, nawiązywał do innego oblicza
kobiety w myśl przesłania tego wieczoru, Kobieta jest…
Obrazy olejne i pastele dzieło rąk Małgorzaty Trystuły zamieniły salę Kosakowskiego Centrum Kultury w galerię przepełnioną barwą, ciepłem, nastrojowym klimatem zatrzymanym
w pejzażach artystki. Cudowną atmosferę tego dnia dopełnił
poczęstunek z lampką wina, który wpisuje się w konwencję
wernisażu. Tego wieczoru nie zabrakło rozmów z artystkami,
zdjęć i pozytywnej energii rozpoczynającej Weekend Kobiet.
Dziękujemy za liczne przybycie i za wyjątkową atmosferę
tego wieczoru mając nadzieję na kolejne tego typu wydarzenia,
kiedy sytuacja pozwoli nam czerpać pełną radość z kultury.
Z wiadomych względów nie mogą Państwo nas teraz odwiedzić, dlatego przygotowaliśmy wersję „online” wystawy
malarstwa Małgorzaty Trystuły dostępną pod adresem:
www.kulturakosakowo.pl/kck-online/. Zachęcamy do podziwiania w tej niecodziennej, internetowej formie.
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Babskie Targi
Babskie Targi 8 marca po raz pierwszy zagościły w Kosakowskim Centrum Kultury i od samego początku spotkały
się z pozytywnym odzewem, czego dowodem były ogromne
ilości zgłoszeń Pań do udziału w tym przedsięwzięciu. W godzinach 12-16 sala główna Kosakowskiego Centrum Kultury przemieniła się w ferię barw i kolorów dzięki wystawcom, którzy prezentowali swoje produkty, usługi, porady itp.
Była to idealna okazja na spotkanie z kobietami, które inspirują do działania, samorealizacji i rozwoju, do poszukiwania
w sobie nowych talentów i pasji. Nie zabrakło zatem takich
firm i przedstawicielek, które słyną z działań pro kobiecych.
Wymienić zatem należy tu firmę Oriflame, która od wielu lat
cieszy się popularnością na polskim rynku kosmetycznym,
charakteryzująca się proekologicznym podejściem do tematyki urody i zdrowia. Nie mogło zabraknąć także w temacie
urody firmy Because of Arbonne ze swoimi eko-produktami.
Sala wypełniona zabiegami kosmetycznymi, poradami i usługami w zakresie body&mind dzięki wizycie m.in. Weroniki
Orzechowskiej z Dosza Pracownia Masażu Ajurwedyjskiego. W trakcie spotkania z konsultantką i nauczycielką jogi
jak i masażystką panie dowiedziały się jak dbać o siebie wg.
ajurwedy, jak zachować zdrowie i urodę i jak samodzielnie wykonać masaż twarzy i głowy wraz z bogatymi w cenne właściwości olejkami. Dużo praktycznej wiedzy z dziedziny szeroko
pojętej kosmetologii przeplatane warsztatami hobby&design
dzięki wizycie między innymi Kingi Podkościelnej blogerki, (Z)
ręczne dzieło, prezentującej najmodniejsze w tym sezonie

trendy w stylu Boho. Makrama, to piękne ozdoby ze sznurka.
W trakcie Babskich Targów oprócz możliwości podziwiania
dzieł pani Kingi, (abażury, torby, maty, biżuteria) można było
wykonać własną bransoletkę z eko-sznurka, jako pamiątkę
z wizyty na targach. Z Kingą Podkościelną będziemy spotykać się już regularnie w ramach zajęć warsztatowych sekcji
artystycznych Kosakowskiego Centrum Kultury. Zapraszamy
już dziś do udziału w warsztatach (jak tylko powrócimy do stałego rytmu zajęć w KCK). Do tematu biżuterii i ozdób dołączyła również Ika handmade specjalizująca się we frywoletkach
(wyjątkowej urody i niesamowitej precyzji biżuteria). W Pierwoszynie w trakcie targów, nie mogło zabraknąć regionalizmu
i tak dzięki wizycie Anny Prill z Pruszcza Gdańskiego, mogliśmy
podziwiać przepiękne haftowane wzory kaszubskie w charakterystycznym stylu złotej nitki. Te piękne dzieła sztuki artystki,
hafciarki, można było oglądać właśnie tego dnia. Wśród nich
były, paski, czepce, torebki i drobna galanteria. Pani Anna opowiedziała o swojej pasji oraz podzieliła się ciekawą historią
związaną z jej twórczością. Torebka z haftem kaszubskim jest
w posiadaniu księżnej Katy (córki królowej Elżbiety II). Babskie
targi to nie tylko miejsce na modę i urodę, to także wspaniała
okazja na zadbanie o swoje i swoich bliskich zdrowie. W tym
temacie, jak zawsze profesjonalnie wystąpił Projekt Zdrowie
Kosakowo, dając zebranym Paniom możliwość konsultacji jak
i porad w dziedzinie zdrowego odżywiania oraz stylu życia. Do
Babskich Targów dołączyły również przedsiębiorcze kobiety
reprezentujące modę i wygodę. Obuwie Kosakowo zaprezen-

Zdjęcia: Sławka Tomaszewska
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towało najnowsze trendy w obuwiu eleganckim, a firma Mango& Papaja zaprezentowała sukienki ze swojej nowej kolekcji
wiosna-lato.
Tego dnia nie mogło zabraknąć konkursów z nagrodami
i tak też było. Jednym z nich był konkurs pt. „Sławne Kobiety.”
Zabawa i dużo śmiechu to element, który przyświecał temu
wydarzeniu.
Spotkanie Kobiet nie mogło mieć miejsca bez dodatkowego elementu jakim jest pomoc charytatywna. Dlatego tego
dnia, obecna była z nami Sylwia Lieske, która wspiera swoimi
działaniami hospicjum. Można było zakupić przepyszne ciasta
i napić się kawy, wrzucając datek do puszki na wsparcie hospicjum Bursztynowa Przystań.
Dzień Kobiet w Kosakowskim Centrum Kultury stał się niezaprzeczalnie inspiracją dla wielu kobiet, które odwiedziły
i skorzystały z naszego szerokiego programu specjalnie przygotowanego na tę okazję. W tym miejscu nie sposób wymienić wszystkich atrakcji bowiem wiele Pań, reprezentujących

własny biznes nie było z nami osobiście natomiast podarowały
wiele cennych upominków w tym m.in. vouchery, wejściówki,
rabaty itp. formy nagród. Za wszystkie serdecznie dziękujemy!
Wyjątkową okazją tego dnia było także spotkanie coachingowe, prowadzone prze Iwonę Spaleniak. Temat przewodni
„Zacznij od szpilek”. Ciekawie i aktywnie prowadzony program
warsztatu z samorealizacji pozwolił na chwilę zastanowić się
nad Ja i swoim miejscem w otaczającym świecie.
Kosakowskie Centrum Kultury serdecznie dziękuje wszystkim Paniom, które przyjęły nasze zaproszenie jako wystawcy
oraz Paniom- naszym gościom, które znalazły czas właśnie 8
marca odwiedzając nasze Babskie Targi.
Do zobaczenia za rok! Być może to wydarzenie w przyszłym
roku rozrośnie się do znacznie większego wydarzenia, na które już dziś gorąco Was zapraszamy.
Koordynacją „Weekendu Kobiet” z entuzjazmem zajmowała
się Violetta Fularczyk, a rolę konferansjera przejęła Aldona
Sokołowska.

Wyniki konkursu „Mały Książe”
8 marca miało miejsce oficjalne wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego zorganizowanego przez sekcję KCK: Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo. Dla przypomnienia premiera sztuki pt.
„ Mały Książe” w reżyserii Lidii Mikulskiej, odbyła się 22 lutego
2020 r. 24 tego samego miesiąca miał miejsce drugi spektakl
skierowany do szkół.
Do konkursu zgłosiły się placówki oświatowo-wychowawcze z gminy Kosakowo, Gdyni oraz Wejherowa.
Tematem przewodnim konkursu plastycznego, do którego
udziału zgłosiło się 54 uczniów klas 4- 8 była postać tytułowego Małego Księcia, z powiastki filozoficznej, autorstwa Antoine’a de Saint- Exupery’ego. Konkursowe prace jakie napłynęły
do Kosakowskiego Centrum Kultury można było podziwiać
w trakcie samego spektaklu, które to stanowiły element scenografii jak i scenariusza. Prace te, również były wyeksponowane w trakcie Babskich Targów tworząc przy tym wyjątkową
w swoim rodzaju dekorację wnętrza sali.
Jak to przy konkursach plastycznych bywa, jury miało nie
lada trudny orzech do zgryzienia, bowiem wszystkie prace były
przepiękne. Niestety konkursy kierują się swoimi nieugiętymi
prawami dlatego komisja musiała wybrać zwycięzców.
Grand Prix: Julia Kosiedowska PZPOW w Wejherowie
Miejsce I : Zuzanna Ciechanowicz Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Gdyni
Miejsce II: Julian Stępień Katolicka Szkoła Podstawowa im.
Św. Jana Pawła II w Gdyni
Miejsce III: Hanna Kuźniewska Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Dębogórzu
Nr 4/2020

Wyróżnienie: Piotr Brudnicki, Julia Klein, Julia Kubacka, Blanka Śnieg
Również w konkursie została przyznana nagroda publiczności. Otrzymała ją praca Zuzanny Ciechanowicz, z największa ilością przyznanych róż z pośród wszystkich prac konkursowych. Miało to miejsce w trakcie spektaklu 24 lutego.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci oprócz dyplomów także nagrody rzeczowe
w postaci kart podarunkowych o różnej wartości pieniężnej.
Dziękujemy wszystkim młodym artystom i ich opiekunom
z ramienia szkoły za zaangażowanie i udział w konkursie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszych zdolności plastycznych i niekończących się pokładów wyobraźni. Zachęcamy do udziału we wszystkich konkursach, które dla Was
szykujemy. Bądźcie czujni i obserwujcie nas.
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O tym co (z)robić żeby nie (z)wariować – wywiad z Kingą Podkościelną
Rozmawiam z Panią Kingą Podkościelną, kobietą łączącą
bycie mamą i żoną z własną pasją. Na co dzień prowadzącą
bloga (z)Ręczne Dzieło z przewrotnym podtekstem „o tym co
(z)robić żeby nie (z)wariować”. Można tam zobaczyć jak Pani
Kinga łączy miłość do rękodzieła z miłością do swoich bliskich.
Od jak dawna zajmuje się Pani rękodziełem? Czy był to
spontaniczny pomysł czy wyniknął z potrzeby chwili?
Rękodzieło to moja pasja od siedmiu lat. Zaczęło się zwyczajnie, od nudy, której bardzo nie lubię. Będąc w ciąży, z moją
pierwszą córeczką, potrzebowałam jakiegoś zajęcia, które
dawałoby relaks i taki mentalny odpoczynek. Moja koleżanka
w tym czasie już decoupagowała i zapytałam ją czy chciałaby
podzielić się swoją wiedzą. Zaprosiła mnie na całą sobotę do
domu, pokazała wszystkie tajniki decoupagu no i wpadałam po
same uszy. Okazało się, żeby było to dokładnie coś czego szukałam. Można powiedzieć, taka miłość od pierwszego wejrzenia, która towarzyszy mi po dziś dzień.
Pomysł na bloga natomiast narodził się podczas mojej drugiej ciąży i podsunął go mój mąż twierdząc, że warto abym
pokazała „szerszej publiczności” to czym się zajmuję w zaciszu
domowym. Na początku było mi trochę trudno się przełamać,
ale dzisiaj, blogowanie, sprawia mi olbrzymią przyjemność.
Czy jako mała dziewczyna lubiła Pani zajęcia szkolne z serii
plastyczno-technicznych?
Miałam to szczęście posiadać świetnego nauczyciela plastyki w szkole podstawowej, który bardzo dbał o naszą kreatywność. I to chyba on uświadomił mi ile ciekawych pomysłów
mam w głowie. Przez jeden rok zajęcia techniczne prowadziła
z nami pewna starsza nauczycielka, która właśnie uczyła nas
robienia na drutach czy ręcznego szycia piórnika ze starych
jeansów. Pamiętam, jak w pracy nad tym piórnikiem, pomagała mi babcia, która była z zamiłowania krawcową. To właśnie
dzięki niej potrafię np. szyć ręcznie różnymi ściegami. Bardzo
miło wspominam te chwile i mam wrażenie, że to wtedy rodziła
się we mnie pasja rękodzielnicza.
Z tego co wiem od niedawna mieszka Pani w Gminie Kosakowo?
Tak, to prawda. Mieszkam, dokładnie w Dębogórzu, od prawie pięciu lat. Pochodzę z małego miasteczka, Lipsko (niedaleko Radomia). A większość dorosłego życia spędziłam w Lublinie, gdzie kończyłam dziennikarstwo na Wydziale Politologii
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i stawiałam swoje pierwsze kroki zawodowe.
Nad morze przeprowadziliśmy się mężem i dwuletnią córeczką w poszukiwaniu pracy i fajnego miejsca do zamieszkania. To była jedna z najlepszych decyzji w naszym życiu. Absolutnie czujemy się tutaj jak u siebie. Mój mąż zgłosił się np.
do naszej Ochotniczej Straży Pożarnej,
a ja do Kosakowskiego Centrum Kultury,
żeby jeszcze bardziej stać się częścią
lokalnej społeczności.
Wśród wielu umiejętność i pasji
w dziedzinie tzw. handmade czy ma Pani
swój ulubiony?
Na co dzień, plotę dużo makram
i szydełkuję. Decoupage poszedł trochę
w odstawkę ze względu na małe dzieci
w domu. Wymaga on pracy z farbami,
klejami itd. a posiadając dwa żywe sre-
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bra w domu to jednak praca wysokiego ryzyka. Zdarza mi się
również szyć, czy malować. I naprawdę trudno jest wybrać ten
jeden jedyny. Myślę, że chodzi tu bardziej o proces twórczy niż
jego efekt. Bardzo dużo przyjemności sprawia mi tworzenie nowych rzeczy czy nabywanie nowych, rękodzielniczych, umiejętności i to jest chyba to co najbardziej lubię w rękodziele.
Z jakim materiałów tworzy Pani swoje rękodzieła?
Dużą uwagę przywiązuję do tego aby produkty, z którymi
pracuję były naturalne i wielokrotnego użytku. I to jest w sumie dla mnie najważniejsze. Na przykład sznurki, z których
plotę makramy pochodzą w 100% z recyklingu. Zdarzało mi się
również przerabiać stare koła rowerowe na wieńce świąteczne czy robić prace plastyczne z moją córką z tekturek po papierze toaletowym i słoików. Cieszyło się to tak dużym zainteresowaniem, że dostałam zaproszenie do Radiowej Czwórki
i Pytania na Śniadanie aby pokazać wykonanie takich pomysłów. Z resztą do Pytania na Śniadanie byłam zapraszana już
kilkukrotnie aby opowiedzieć o mojej rękodzielniczej pasji.
Niedługo na stałe zawitają zajęcia z Panią w Kosakowskim
Centrum Kultury właśnie z makramy. (jak tylko obecna sytuacja związana z pandemią pozwoli nam na to) Komu poleciłaby Pani taką formę zajęć? Czy to prawda, że zajęcia tego typu
są wspaniałą formą na zrelaksowanie się?
Na warsztaty makramowania zapraszam wszystkich dorosłych, bez względu na płeć! Będzie naprawdę twórczo i wesoło.
Gwarantuję, że po zakończeniu półtora godzinnego warsztatu,
zapomnicie Państwo o wszystkich problemach dnia codziennego i poczujecie co to znaczy być tu i teraz.
Na pewno chciałabym również zorganizować warsztaty rękodzielnicze dla dzieci. Właśnie po to aby uświadomić im jak
bardzo są kreatywne, tak jak kiedyś uświadomiono mi. I pokazać, że wiele rzeczy możemy zrobić sobie sami, np. torebki,
bransoletki czy czapki. Uważam, że w dzisiejszych czasach
bardzo ważne jest aby nie uczyć dzieci konsumpcjonizmu tylko
pokazać możliwości twórcze jakie w nich drzemią.
Czy trzeba mieć jakieś szczególne umiejętności aby rozpocząć przygodę z makramą? Wielu ludzi z góry zakłada, że nie
da rady, że wymaga to specjalnych umiejętności manualnych?
Jedyne wymaganie to chęć tworzenia. Umiejętności przyjadą z czasem. Trzeba tylko chcieć. Serdecznie zapraszam
wszystkich niezdecydowanych, aby przekonać się, że warto.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Wywiad przeprowadziła Aldona Sokołowska
Serdecznie zapraszamy na warsztaty z Panią Kingą Podkościelną w Kosakowskim Centrum Kultury. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: aldona@kulturakosakowo.pl
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Pośpiewaj mi, Mamo!
O tym, jak twórczo spędzać z dziećmi czas w domu rozmawiamy z Magdaleną Mrówczyńską-Rubaszewską – wokalistką, instruktorką zajęć umuzykalniających dla dzieci i animatorką zabaw. Jej misją jest flow art – czyli przeplyw sztuki w życiu codziennym oraz w aranżowaniu zabaw z dziećmi.
Ostatnio mogliśmy podziwiać jej talent na recitalu o którym
więcej na innych stronach, a niebawem poprowadzi zajęcia
dla najmłodszych w KCK.
Od którego roku życia, można wprowadzać dziecko w świat
muzyki?
Kontakt z muzyką warto zapewnić dziecku już od pierwszych chwil życia, a nawet wcześniej, gdy dziecko jest jeszcze
w łonie mamy. W trzecim trymestrze ciąży dzieci odbierają
bodźce słuchowe i reagują na nie. Już wtedy warto słuchać
muzyki i śpiewać – dla siebie i dla dziecka. Podczas pierwszych
trzech lat życia dziecko uczy się najwięcej. To najlepszy czas,
aby je wprowadzić w świat różnorodnych doznań muzycznych
poprzez naukę piosenek, taniec i zabawy muzyczne.
W jaki sposób muzyka wpływa na dziecko?
Stymuluje jego mózg, rozwija wyobraźnię, wspomaga rozwój mowy, pomaga rozładować napięcia, rozwija inteligencję
emocjonalną i umiejętności społeczne. Muzyka oddziałuje na
psychikę, emocje i ciało. Można by długo wymieniać jej dobroczynny wpływ. Dzieci uczą się poprzez naśladowanie, więc
warto im zapewnić możliwość obserwowania jak mama lub tata
śpiewają, tańczą lub grają na jakimś instrumencie. Śpiewanie
z dzieckiem prostych piosenek uczy je koncentracji, uważnego słuchania, rozwija pamięć, poprawia iloraz inteligencji.
Dziecko lepiej się rozwija i jest zdrowsze. Udowodniono, że
ludzie, którzy śpiewają mniej chorują, ponieważ podczas śpiewu głębiej oddychamy, nabieramy więcej powietrza do płuc
i uaktywniamy wiele mięśni – to wszystko wpływa pozytywnie
na nasze zdrowie.
Jakie zabawy na rozwinięcie w dziecku muzykalności poleca Pani rodzicom, którzy nie są ekspertami w tej dziedzinie,
a chcą pobawić się ze swoim maluchem?
Nie trzeba być ekspertem, by umuzykalniać swoje dziecko.
Nie przejmujmy się tym, czy śpiewamy czysto czy fałszujemy,
czy mamy poczucie rytmu czy nie. To naprawdę nie jest istotne, jeśli śpiewamy lub tańczymy dla swojego dziecka i z nim.
Najważniejsze jest to, że dziecko dzięki nam odkrywa, że
można śpiewać, nucić, mruczeć, wyklaskiwać rytmy, ruszać
się do melodii. Jeśli zacznie
nas naśladować, wspaniale!
Umuzykalnianie powinno być
czymś tak naturalnym, jak nauka języka, którego przecież
dziecko uczy się przy okazji.
Dlatego śpiewajmy z dzieckiem rano, w południe i wieczorem, tańczmy i bawmy się
z nim. Dzieci uwielbiają grać,
a do tego nie potrzeba instrumentów. Instrumentem jest
nasze ciało – możemy klaskać,
tupać, pstrykać, cmokać itp.
Instrumentem może być wiele przedmiotów, które mamy
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w domu: miska, kubek, garnek, drewniana łyżka – pozwólmy
dzieciom na nich zagrać. Można włączyć jakąś rytmiczną
muzykę i razem z dzieckiem wybijać rytmy do melodii. Dzieci
uwielbiają takie koncertowanie. Maluszki lubią zabawę w „cicho-głośno”. Na dane hasło pokazujemy dziecku ciche i głośne
granie, a potem na zmianę prosimy, aby grało w ten sposób.
Jeśli dzieci są starsze, możemy stworzyć z nimi instrumenty.
Wystarczy plastikową butelkę po jogurcie wypełnić ryżem lub
grochem, ozdobić i mamy grzechotkę. Bębenek można zrobić
z metalowej puszki, na którą naciągamy balon (wcześniej trzeba odciąć jego końcówkę). Niezatemperowany ołówek może
służyć jako pałeczka do grania i już możemy wybijać rytmy,
a do tego wymyślać proste piosenki, np.: Ram, tam, tam, na
bębenku dzisiaj gram...Takie zabawy niesamowicie rozwijają
dziecko, a jednocześnie pomagają w ciekawy sposób spędzić
z nim czas.
Wśród wielu zabaw rozwijających w dziecku muzykalność,
są też zabawy ruchowe. Jakie poleca Pani rodzicom do przeprowadzenia w domu?
Dzieci, które przychodzą z rodzicami na moje muzyczne zajęcia lubią zabawę „Wolno-szybko”. Polega ona na tym, że poruszamy się z dzieckiem w rytm wypowiadanych słów: wolno,
wolno… A potem przyspieszamy na słowa: szybko, szybko…
I tak kilka razy, na zmianę. Dwu-trzylatki bardzo lubią takie
kontrasty dynamiczne i jest przy tym dużo śmiechu. W domu
można też zorganizować uwielbiane przez dzieci tańce-skakańce. Włączamy muzykę i wymyślamy do niej jakieś śmieszne figury: podskoki, obroty, wymachy, pląsy itp. Taniec rozwija
koordynację ruchową i pozwala na twórczą ekspresję. Może to
być świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Każda
aktywność, której towarzyszy rytm, melodia, pobudza wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia, i poprawia nastrój.
Warto zaprosić do domu muzykę, aby wypędzić nudę i spędzać
czas z dziećmi w sposób radosny i twórczy.
Rozmawiała: Aldona Sokołowska
Zaplanowane zajęcia w ramach „Klubu Małego
Człowieka” z KCK, których instruktorem będzie Magdalena
Mrówczyńska-Rubaszewska z wiadomych przyczyn zmuszeni jesteśmy przesunąć na późniejsze terminy. Śledźcie nas
na kulturakosakowo.pl, facebook.com/kulturakosakowo i na
instagram.com/kosakowskieck
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„W tanecznych rytmach dookoła świat” – Koncert
zespołu Artes Duo w Domu Kaszubskim w Dębogórzu
25 lutego br. Kosakowskie Centrum Kultury zorganizowało
„muzyczne ostatki”. Piękny, ekspresyjny karnawałowy koncert
w wykonaniu małżeńskiego duetu Artes Duo Małgorzata Janaszek wiolonczela, aranżacje, Andrzej Janaszek fortepian,
aranżacje muzyczne, dyr. artystyczny zespołu. Tego wieczoru,
Dom Kaszubski w Dębogórzu przemienił się w salę koncertową rozbrzmiewającą najgorętszymi muzycznymi tematami:
samby, calypso, rumby czardasza, tanga i flamenco. Nie mogło jak przystało na ostatni dzień karnawału zabraknąć cancana czy kazaczoka. Artyści przygotowali dla licznie zebranej
publiczności wiele niespodzianek muzycznych. Wystarczy
tu wspomnieć chociażby Polonez z filmu „Pan Tadeusz” muz.
Wojciech Kilar, czy też najsławniejszy walc „Nad pięknym, modrym Dunajem” muz. Johann Strauss syn.
Dwugodzinna uczta muzyczna w mistrzowskim wykonaniu

artystów instrumentalistów podzielona została na mini bloki
tematyczne , „Włoska wiązanka”, „Francuskie Potpourri”, „Tango Fantazja” czy porywające do tańca i śpiewu „Baile Latino”
z nieśmiertelnym tematem przewodnim „Tico tico no fuba” czy
zmysłowe „Besame Mucho”. Oklaski na stojąco i wiele bisów to
wszystko ostatniego dnia karnawału.
Piękna oprawa świetlna oraz dekoracje tematyczne sprawiły, iż wieczór ten w iście karnawałowy sposób zakończył
okres zabaw i przygotował nas na nadchodzący okres budzącej się do życia wiosny.
Kosakowskie Centrum Kultury dziękuje wszystkim tym,
którzy skorzystali z tej wyjątkowej okazji na spotkanie z muzyką na żywo. Jesteśmy wdzięczni, że korzystacie Państwo z naszej szerokiej oferty muzycznych wydarzeń tych kameralnych
jak i większych.

„Wyklęty” – w ramach Filmowych Piątków
Po raz kolejny Kosakowskie Centrum Kultury w ramach
filmowych piątków zaprosiło mieszkańców Gminy Kosakowo na seans kinowy.
Tym razem, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, obchodzonego 1 marca, wyświetlony został film
„Wyklęty’’ w reż. Konrada Łęckiego. Obraz nawiązuje do historii ostatniego żołnierza niezłomnego Józefa Franczaka.
Akcja filmu toczy się w Polsce w drugiej połowie lat 40 XX
wieku. Bohaterami są członkowie zbrojnego podziemia niepodległościowego walczącego z reżimem komunistycznym
o powojenny kształt ojczyzny. Tego wieczoru gościliśmy także
eksperta, pana Arkadiusza Ordyńca, nauczyciela w IX L.O im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, konsultanta historycznego w filmach dokumentalnych o historii Polski XX wieku
produkcji Video Studio Gdańsk jak i konsultanta przy Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Gadające Głowy”. Krótkie wprowadzenie przez historyka w tematykę filmu jak i spotkanie postfilmowe, przybliżyło zebranej publiczności obraz zawirowań
powojennych odradzającego się Państwa Polskiego Zebrani
mieli możliwość otwartej rozmowy z zaproszonym gościem.
Spotkania tego typu są szczególną okazją, aby móc spojrzeć
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na otaczający nas świat z wielu perspektyw, dają możliwość
wypowiedzenia się, posłuchania „nowych”, być może niejednokrotnie gorzkich faktów o historii naszego narodu.
Kosakowskie Centrum Kultury w imieniu swoim jak i widzów seansu dziękuje Arkadiuszowi Ordyńcowi za przyjęcie
zaproszenia, za wprowadzenie historyczne oraz pełną ekspresji i wymowności prelekcję. Z tego miejsca składamy również
gorące podziękowania wszystkim tym, którzy mimo późnej
godziny seansu, wzięli udział w projekcji jak i w spotkaniu po.
Dziękujemy za żywą dyskusję na kanwie oglądniętego obrazu,
za podzielenie się Waszą rodzinną historią, która jest odbiciem losów bohaterów owego filmu.
Żywimy ogromną nadzieję, że Filmowe Piątki z Kosakowskim Centrum Kultury, powrócą na stałą listę weekendowych
aktywności i będziemy na nowo mogli spotykać się w gronie
„filmolubnych”.
Mieliśmy dla Was nie lada słodką gratkę na marcowe kino
pt. „Kraina Miodu” niestety obecna sytuacja (pandemia) nie
pozwoliła nam na spotkanie z Wami. Pełni nadziei na szybki
powrót do obcowania z Kulturą, życzymy Wam wszystkim spokoju ducha, zdrowia i dbajcie o siebie i swoich bliskich.
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Rodzinna zabawa na wieczorne siedzenie w domu
Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej malowniczej gminie. Być może jesteś nowymi mieszkańcami, którzy
nie poznali jeszcze wszystkich zakątków Gminy Kosakowo?
A może jesteś z tych stron i macie w jednym palcu topografię
naszego rejonu? Zachęcamy do mini zabawy.
Dodatkową atrakcją są nagrody. Wśród wszystkich poprawnie nadesłanych odpowiedzi wylosujemy 3 zwycięzców. Każdy
z laureatów otrzyma atrakcyjną nagrodę (bon podarunkowy).
Wystarczy podać napisać gdzie znajduje się miejsce z konkretnego zdjęcia.

Na dziś 5 zdjęć. Na stronie fb KCK kolejne zdjęcia. Z 10 obrazów wystarczy podać 5 poprawnych. Odpowiedzi przesyłacie
drogą mailową na: aldona@kulturakosakowo.pl lub możecie
listownie na adres: Kosakowskie Centrum Kultury ul. Kaszubska 11 Pierwoszyno
81-198 z dopiskiem
„Wirtualny spacer”.
Regulamin dostępny
na kulturakosakowo.
naszbip.pl.
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Niezwykli ludzie – Niezwykłe biografie
Za każdym razem, gdy dyskutujemy na temat wielkich poetów, dramaturgów, czy pisarzy, na pierwszy plan wysuwa się
William Shakespeare. Z całą pewnością jest jednym z najwybitniejszych twórców w historii.
Kwiecień to miesiąc urodzin i śmierci Williama prawdopodobnie zmarł w swoje urodziny bo data jego przyjścia na świat
co do dnia jest sprzeczna w wielu naukowych tekstach. Światowy dzień języka angielskiego przypada właśnie w dzień urodzin (śmierci) Shakespearea czyli 23 kwietnia.
Zapraszamy do konkursu – zabawy, w której sprawdzisz
swoją wiedzę, a także możesz wygrać cenne nagrody.
Wśród wszystkich poprawnych odpowiedzi wylosujemy
3 zwycięzców. Serdecznie zapraszamy!
1. W którym roku urodził się William Szekspir?
a) 1564  b) 1568  c) 1580
2. W którym rejonie Wielkiej Brytanii urodził się William?
a) Walia  b) Szkocja  c) Anglia
3. Który ze świętych jest patronem Anglii?
a) Św. Wojciech   b) Św. Jan   c) Św. Jerzy
4. Jaki władca rządził Anglią w czasach Szekspira?
a) Henryk VIII   b) Elżbieta I   c) Elżbiet II
5. Dopasuj symbole do poszczególnych krajów.
1. Szkocja
a) róża
2. Anglia
b) koniczyna
3. Irlandia
c) oset
6. Jaką nazwę nosi sławny londyński zegar?
a) Uncle Sam   b) Big Ben   c) London Eye
7. Który z trzech wymienionych dzieł, nie jest autorstwa
Szekspira?
a) Romeo i Julia   b) Hamlet   c) Nędznicy
Nr 4/2020

8. Dopasuj dzieła do gatunku literackiego.
1. Jak wam się podoba
a) komedia
2. Otello
b) sonet
3. Wenus i Adonis
c) tragedia
9. Wiele szekspirowskich cytatów weszło do codziennego
użycia. Który z czterech poniżej, nie jest jego autorstwa?
a) Lepiej być o trzy godziny za wcześnie niż o minutę za późno.
b) Wolę błąd, który mnie uraduje, aniżeli słuszny postępek,
który mnie zasmuci.
c) Bądź sprawiedliwy dla innych, Panie, dla siebie proszę
o zmiłowanie.
d) Jak się kobieta uprze to diabła przegada.
10. Jaką nazwę nosił teatr należący do William Szekspira?
a) Teatr pod kulą ziemską (The Globe Theatre)
b) Carnegie hall
c) Royal Albert Hall Szekspir – mąż i ojciec.
11. Jakie imię nosiła żona Williama?
a) Mary  b) Anne  c) Jane
12. ile lat była starsza od Williama ?
a) 3  b) 5  c) 8
13. Ile dzieci posiadał William?
a) 1  b) 2  c) 3
Najważniejsze dzieła
14. Dorobek Szekspira to ponad 36 dzieł teatralnych, 154 sonety i 2 długie poematy. Do listy poniżej dopisz jeden znany
Ci tytuł pióra Szekspira.
a) Otello
e) Jak wam się podoba
b) Król Lear
f) Dwaj panowie z Werony
c) Makbet
g) Juliusz Cezar
d) Sen nocy letniej
h) ��������������������������������������������������

17

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

KOSAKOWSKI KLUB SENIORA

Dzień Kobiet w kosakowskiej Chëczy

Gościnna siedziba lokalnego oddziału Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w sobotę 7 marca przetrwała oblężenie kobiet świętujących swój wielki Dzień,
w którym wszyscy przedstawiciele mniej pięknej płci
służą prawdziwym władczyniom trzeciej planety od słońca wyręczając je we wszelkich domowych obowiązkach
i wręczając kwiaty oraz upominki. No może świat aż
tak idealny nie jest, ale kto w Chëczy był, ten bawił się
idealnie.
Podbój nie był łatwy. Trzeba było wykazać się niezwykłymi zdolnościami i wiedzą przy licznych wielce
przewrotnych konkursach, zapomnieć o drobiazgowym
liczeniu kalorii przy słodkich pysznościach przygotowanych przez Panie z ZKP i rewskiej siedziby seniorów,
pokazać skalę swojego talentu muzycznego śpiewając
gwarnie i wesoło w rytmach znanych przebojów. Wójt
Gminy Marcin Majek w towarzystwie swojego poprzednika, a obecnie radnego powiatowego Jerzego Włudzika,
wręczył każdej Pani goździka życząc, by wszystkie kobiety miały swoje święto codziennie, a nie tylko raz do roku.
Podpisujemy się pod tymi słowami całym sercem.

Imprezę zorganizowali: Wójt Gminy Kosakowo, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze-Kosakowo, Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo.
Szczególne podziękowania za wsparcie imprezy należą
się pani Danucie Tocke, paniom z ZKP i rewskiej siedziby
seniorów oraz Dyrektor i pracownikom kosakowskiej Biblioteki.

Pierwsze spotkanie Klubu Spacerowicza

Wyruszyliśmy 6 marca z rana szlakiem lokalnych mitów i legend, zapatrzeni w owianą tajemnicą daleką
Przeszłość znaczoną pirackimi podbojami Tony, nikczemnością Kunegundy, pomrukami czarownic z złośliwym chichotem duszka Eirlicha. Po drodze zbudowaliśmy most między tym, co dawne, a nowoczesne – dzięki
uprzejmości pana Janusza Frąckowiaka, czyli spiritus
movens Yacht Clubu Rewa – mieliśmy okazję zwiedzić
gościnne progi nowego budynku przystani żeglarskiej
w Rewie, oprowadzeni przez niezawodnego bosmana
pana Marcina Kuptza. Nie wyglądał on co prawda jak
mityczny Tona czy Eirlich, a tym bardziej jak Kunegunda, ale na bosmańskim fachu zna się jak mało kto. Dziękujemy! Wróciliśmy do budynku senioralnego w Rewie
na pyszną kawkę, herbatę i słodkości. Kolejne owocne
spotkanie Klubu Spacerowicza już w piątek 27 marca –
zbiórka o godz. 10.00 na parkingu przy przystani rybackiej w Mechelinkach. Kierujemy szczególne podzięko-

wania Pani Dyrektor i pracownikom Biblioteki Publicznej
w Kosakowie za nieocenioną pomoc przy poszukiwaniach lokalnych mitów i legend. Kto chce dowiedzieć się
czegoś a ten temat więcej – niech rusza do kosakowskiej
Książnicy.

Odwołane zajęcia, czynna podstrona – nie dajemy się wirusowi w koronie
Informujemy, że zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo od czwartku 12 marca 2020 r. ze względu na ryzyko
epidemii koronawirusa odwołane zostają wszystkie zajęcia dla seniorów odbywające się na terenie gminy Kosakowo – na okres co najmniej dwóch tygodni licząc od 16 marca br. Nie odbędą się również żadne zaplanowane
wydarzenia (m.in. wieczór ze sztuką w kosakowskiej Bibliotece czy Dzień Języka Francuskiego).
Niemniej jednak warto wiedzieć, że dla wszystkich aktywnych Seniorów będą zamieszczane na senioralnej
podstronie Urzędu Gminy (https://gminakosakowo.pl/seniorzy/) materiały – do poczytania i relaksu oraz do nauki języków obcych. W ten sposób nie opuszczając naszych domostw, nie stracimy jednocześnie okazji do aktywności i przećwiczenia naszych umysłów.
Nie dajemy się wirusowi! Trenujmy nasze ciała i umysły w domowym zaciszu! Bądźmy wciąż aktywni! Materiały zamieszczane będą według harmonogramu ulubionych przez Seniorów zajęć.
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„Zaślubiny Polski z Morzem” – prelekcja, wystawa
i rozstrzygnięcie konkursu

21 lutego br. odbyło się kolejne wydarzenie w Gminie Kosakowo, wpisujące się w obchody 100-lecia zaślubin Polski z Bałtykiem, a mianowicie rozstrzygnięcie powiatowego konkursu
plastycznego „Zaślubiny Polski z Morzem”, skierowanego do
uczniów Szkół Podstawowych, który nasza Biblioteka zorganizowała wspólnie z Radnym Gminy Kosakowo Michałem Przysieckim. Partnerem konkursu był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, który wspólnie z Wojskowym Biurem
Historycznym ufundował nagrody i upominki dla wszystkich
uczestników.
Na konkurs wpłynęły 53 prace. Jury w składzie: Ewa Narloch-Kerszka – przewodnicząca (artysta plastyk, grafik), Bożena Małgorzata Balcerowska (artysta malarz) i Zdzisław Kryger
(pasjonat historii), nie miało łatwego zadania, wybór zwycięzców był bardzo trudny, dlatego przyznano aż pięć wyróżnień!
Oto wyniki:
kategoria uczniowie SP klasy 0-III:
MIEJSCE I: Julita Wica (SP Mosty, klasa 0)
MIEJSCE II: Michał Wica (SP Mosty, klasa IIIa)
MIEJSCE III: Kornelia Wełnicka
(SP Mosty klasa IIIb)
WYRÓŻNIENIA: Jaśmina
Woźniak (SP Pogórze klasa
IIb) i Antoni Motyl (SP Pogórze
klasa IIIc)

WYRÓŻNIENIA: Adam Konarski (SP Pogórze klasa Vb), Cyprian
Kerschke (SP Mosty klasa Vd) i Zofia Klein (SP Mosty klasa Va).
Po wręczeniu nagród odbyła się prelekcja pt. „Zaślubiny z morzem początkiem miłości Polaków do morza”, którą
poprowadził mieszkaniec Dębogórza, pasjonat historii, właściciel mobilnego muzeum oraz bogatej kolekcji pamiątek
z 1939 r., rekonstruktor, konsultant w filmach takich jak: Czarny Czwartek, Miasto 44 czy Piaśnica – Komandor Sebastian
Draga. Przybliżył on uczestnikom jak ważną rolę odegrał dostęp do morza w odrodzonej Polsce. Prelekcji towarzyszyła
wystawa „Polskie okręty pędzlem malowane. Miłość do morza
zaklęta w pocztówkach 1920-2020” (ze zbiorów Marcina Mikiela i Sebastiana Dragi). Każdy z uczestników spotkania miał
możliwość otrzymania repliki pocztówek.
Bardzo dziękujemy uczestnikom konkursu za udział
i uczczenie 100-lecia zaślubin Polski z Bałtykiem w formie plastycznej, a także wszystkim przybyłym na prelekcje i wystawę
(Biblioteka była wypełniona po brzegi).

kategoria uczniowie SP klasy
IV-VIII:
MIEJSCE I: Sara Dombrowska
(SP Dębogórze klasa VIIb)
MIEJSCE II: Natalia Klein
(SP Mosty klasa VIIb)
MIEJSCE III: Julia Ścibor
(SP Pogórze klasa Va)

„SENSORACZKI” – pilotażowy projekt dotyczący
zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci
„SENSORACZKI” to projekt pilotażowy skierowany do dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, jak również do ich rodziców,
który spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że po pierwszym spotkaniu dla opiekunów zdecydowaliśmy się zorganizować kolejne dwa. W sumie wzięło w nich udział 30 osób.
Spotkania, które odbyły się na przełomie stycznia i lutego,
zostały poprowadzone przez certyfikowaną terapeutkę Katarzynę Kubacką-Dziadak. Poszerzyły one wiedzę wszystkich
zainteresowanych tak teoretyczną, jak i praktyczną. Z uśmiechami na twarzach grupa rodziców (obok opiekuńczych matek
pojawił się i dzielny ojciec) uczyła się m.in. masażu dla dzieci
nadwrażliwych i podwrażliwych sensorycznie.
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9 lutego 2020 r. rozpoczęła się druga część projektu, tym
razem z udziałem dzieci. Zaplanowano łącznie sześć warsztatów dla dziewięciu uczestników i ich opiekunów.
- Na pierwszych zajęciach poznaliśmy niezwykłe zainteresowania uczestników warsztatów (np. flagi kosmosu!) dzięki
magicznej pajęczynie. Uczyliśmy się hamowania ruchu przy
muzyce, wymasowaliśmy całe ciało i poznaliśmy szalone gniotki, które dzieci tak polubiły, że wykonały własne i zabrały je do
domu. Aktywowaliśmy układy : przedsionkowy, proprioceptywny, dotykowy, wzrokowy i słuchowy. Ćwiczyliśmy koordynację
wzrokowo-ruchową, przekraczanie linii środkowej ciała, odwrażliwialiśmy sensorycznie – relacjonuje prowadząca zajęcia
Pani Kasia Kubacka Dziadak.
Z uwagi na to, iż projekt uwidocznił skalę problemu zaburzeń sensorycznych wśród najmłodszych mieszkańców naszej
gminy, dołożymy wszelkich starań, aby od nowego roku szkolnego zaprosić do udziału w zajęciach większą ilość dzieci.

www.kosakowo.pl

Projekt realizowany jest w Gminnej Bibliotece dzięki inicjatywie radnego Michała Przysieckiego oraz przy wsparciu
finansowym Gminy Kosakowo.

KOSAKOWSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

W sobotę 29 lutego w Kosakowie odbyła się akcja poboru
krwi! Zebrano 13,500 litrów krwi, które zasiliły akcję – 100 litrów na 100 lecie Zaślubin Polski z Morzem, której wynik aktualnie wynosi: 98,1 litrów!!
Pobór krwi odbył się w ramach Biegu Tropem Wilczym
– Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbył się dzień
później, 1 marca. Oddając krew, oddaliśmy cześć Żołnierzom
podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego. Ludziom
niezłomnej postawy, którzy oddali Polsce swoją codzienność,
swoją przyszłość, talenty i marzenia płacą przy tym najwyższą
cenę – oddając własne życie.
Dzięki wsparciu Radnego Gminy Kosakowo Michała Przysieckiego – każdy krwiodawca otrzymał tego dnia medal,
a także przeprowadził quiz, w którym były do wygrania atrakcyjne nagrody.
Sponsorem nagród i materiałów edukacyjnych był Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Muzeum Żołnierzy
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z Warszawy.
Dziękujemy że jesteście z Nami!! Dziękujemy za każdą kroplę krwi!! PAMIĘTAMY – POMAGAMY
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami gimnazjalnymi

Preorientacja zawodowa od przedszkola

27 lutego dzieci z grupy 0c reprezentowały swoją szkołę
w Połchowie na spotkaniu promującym książkę z zakresu preorientacji zawodowej od przedszkola „Słodki plan i nożyczki
w akcji”. Oprócz prezentacji książki był quiz dotyczący zawodów, z którym mali reprezentanci poradzili sobie świetnie. Na
dzieci czekały też różne zadania: rozpoznawanie przypraw po
zapachu, odgadywanie za pomocą dotyku atrybutów różnych
zawodów, wykazanie się znajomością segregacji odpadów
itp. Na zakończenie na każdego uczestnika czekał pyszny truskawkowy tort.
Uczniowie przywieźli do szkoły zestaw książek „Słodki plan
i nożyczki w akcji”, z których będą mogły korzystać inne klasy.

Wystawa malarska
w bibliotece
„Bajkowo” to cykl prac pani Marty Kamińskiej stworzony
z myślą o najmłodszych odbiorcach sztuki. Obrazy wykonane
kredką akwarelową oraz malowane akrylem na desce, przedstawiają postaci z bajkowego świata. Bogata kolorystyka, nietypowe sylwetki, nawiązanie do regionalnych wzorów, wprowadzają nas w świat wyobraźni twórcy. Wystawa na terenie
szkoły, ma zachęcać uczniów do pokazywania własnej twórczości szerszemu gronu odbiorców.
Biblioteka SP Mosty zaprasza!

Laureat konkursu
kuratoryjnego z chemii
Uczeń klasy 8b Michał Stoiński
został laureatem Wojewódzkiego
Konkursu z Chemii. To niesamowity sukces, gdyż uczeń z Pogórza
znalazł się w gronie 15 najlepszych
z zakresu chemii w województwie
pomorskim. Dzięki temu Michał
ma otwartą drogę do dowolnie wybranej szkoły średniej. Ogromne
gratulacje dla Michała i pani Zofii
Kolasy, z którą wspólnie przez wiele godzin (także w dni wolne) przygotowywali się do konkursowych
zmagań. Wielkie gratulacje!!

„Brzechwa dzieciom”

W poniedziałek
2 marca odbył się
szkolny konkurs recytatorski kl. II pt. „
Brzechwa dzieciom”.
Wszyscy uczniowie,
wybrane przez siebie
wiersze, recytowali
na wysokim i wyrównanym poziomie.
Jury jednogłośnie
przyznało:
I miejsce
Alicja Lubińska z kl. IIe i Martyna Gdaniec z kl. IIf
II miejsce
Mateusz Rekieć z kl. IIc i Matylda Jędrzejczyk z kl. IIf
III miejsce – Jaśmina Woźniak z kl. b i Pola Durazińska z kl. IIc
Wyróżnienie – Martyna Zbrzeska z kl. IId i Kuba Pek z kl. IIe
Organizacją konkursu zajęły się panie Alicja Jakubaszek
i Marzenna Dettlaff
Nr 4/2020
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu
VII Festiwal Piosenki Romantycznej

Spotkanie z weterynarzem

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Festiwalu Piosenki
Romantycznej, który odbędzie się 14 maja 2020 roku w Domu
Kultury w Pierwoszynie o godzinie 9:00. Więcej informacji na
stronie www.spdebogorze.edupage.org

6 lutego w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z panem Przemysławem Pobłockim, lekarzem weterynarii. Na
spotkanie przybyły dzieci z klas IIIa i IIIb ze swoimi paniami
wychowawczyniami. Podczas spotkania uczniowie mieli niezwykłą okazję dowiedzieć się, jak wygląda codzienna praca
weterynarza.
Lekarz z pasją opowiadał o swoim zawodzie oraz zachowaniach i zwyczajach zwierząt. Właścicielom czworonogów
i innych zwierząt domowych dał cenne rady związane z pielęgnacją, żywieniem i opieką. Powiedział, jak poznać, kiedy pies
jest chory. Uczniowie mieli mnóstwo pytań do pana doktora.
Niektóre dzieci opowiadały o swoich domowych zwierzakach.
Bardzo dziękujemy panu Przemkowi za niezwykle interesujące i pouczające spotkanie.

„Trefliki” z Przedszkola Publicznego w Dębogórzu

5 marca Przedszkolaki z Dębogórza odwiedziły checz kaszubską w Kosakowie. Wzięły udział w warsztatach, podczas
których piekły drożdżówki, bułeczki , a także wyrabiały masło.
Dzieci poznały bliżej język kaszubski oraz kaszubskie instrumenty. Był śpiew i tańce. Było smacznie i wesoło.
27 lutego przedszkolaki z grupy „Trefliki” z Przedszkola Publicznego w Dębogórzu były na wycieczce w Szkole Podstawowej w Połchowie.
Miały okazje zobaczyć promocje książki pt. „PREORIENTACJA ZAWODOWA OD PRZEDSZKOLA”. Wzięły udział w quizie
i różnych zabawach. Nie zabrakło upominków oraz słodkiego
poczęstunku.
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Erasmus+ – ciąg dalszy
W dniach 24-28 lutego grupa 10 uczniów z opiekunami
– p. Hanną Kamińską i p. Lucyną Sorn przebywała w Rumunii, w mieście Deva, gdzie odbyło się spotkanie wszystkich
partnerów projektu Erasmus+. Grupy uczniów i opiekunów
z 5 państw: Rumunii, Łotwy, Grecji, Turcji i Polski spotkały
się w szkole partnerskiej European School „Andrei Saguna”
w Rumunii.
Projekt o nazwie „Ja aktywny turysta teraz – a w przyszłości mądry lider regionu” ma na celu poznanie miejsc światowego dziedzictwa w Europie, zwracanie uwagi na ekologiczne,
turystyczne, kulturowe aspekty środowiska regionów, uczenie
się nowych umiejętności komunikowania się za pomocą technologii informatycznych.
Czas spędzony w Rumunii podzielony był pomiędzy pracę nad projektem oraz wizyty kulturowe
po okolicy. Każdy dzień
wypełniony był szeregiem
zajęć
pozwalających
na wymianę doświadczeń, integrację, wspólną
pracę twórczą i zabawę.
W ciągu 5 dni omówiono postępy i poziom realizacji zadań wynikających
z projektu, ustalono dalsze działania ekologiczne
w swoich środowiskach,

nagrano filmy dotyczące atrakcji turystycznych w Rumunii
i stworzono kalendarz ze zdjęciami przedstawiającymi uroki
poszczególnych państw. Przede wszystkim jednak uczestnicy
projektu rozwinęli swoje umiejętności językowe, ponieważ komunikacja odbywała się w języku angielskim.
Pobyt w Rumunii dostarczył uczestnikom umiejętności
wykorzystywania narzędzi IT i pozwolił poznać kraj i obyczaje
poszczególnych partnerów. Uczniowie z Devy uczyli swojego
języka i tańca regionalnego. Dla nauczycieli biorących udział
w wizycie była to jednocześnie możliwość poznania systemu
pracy w szkołach rumuńskich i wymiana doświadczeń pedagogicznych.
Kolejna wymiana doświadczeń w Grecji.

XX Międzyszkolny Festiwal Piosenki Naszych Dziadków
Trudno uwierzyć, ale już po raz 20- ty Festiwal Piosenki Naszych Dziadków połączył pokolenia. Po raz 20 muzyka
połączyła wnuczki, wnuków z ich babciami i dziadkami. Najmłodsza generacja przypomniała przeboje, które królowały
w latach młodości ich dziadków. Można było usłyszeć przeboje niezapomnianej Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, Maryli
Rodowicz czy Czerwonych Gitar.
W czasie 20 lat na festiwalowej scenie debiutowało wielu
młodych wykonawców. To tu wielu solistów odkryło zamiłowanie do śpiewu i muzyki.
Jako organizatorzy cieszymy się, słysząc, że szlifują swoje
talenty, zdobywają kolejne nagrody i osiągają sukcesy.
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Wierzymy, że tegoroczni uczestnicy, również mają przed
sobą wielkie wokalne kariery.
Młodzi artyści oceniani byli przez jury w składzie: Beata
Bartelik –Jakubowska, pani Gabriela Kucz, pani Anna Szymborska, pan Marcin Kopitzki oraz Wiktor Gabor.
Po burzliwych obradach jury ogłosiło wyniki.
W kategorii klas I –III
I miejsce – Lena Tabaczko
II miejsce – Marta Hendzel
III miejsce – Michał Wica
Wyróżnienie otrzymali: Marta Koszałka ZSP w Mostach, Liwia
Murawska, Marcel Grzelak
W kategorii klas IV–VI
1 miejsce ex aequo otrzymali: Maciej Schwocher i Lena Gryczewska
Wśród najstarszych uczestników, czyli uczniów klas VII-VIII na
podium stanęły:
1 miejsce – Marta Białek
2 miejsce – Amelia Labudda
3 miejsce – Andżelika Hebel
Jak co roku jury przyznaje również nagrodę główną GRAND
PRIX festiwalu. W tym roku to najważniejsze trofeum trafiło do
uczennicy ZSP w Mostach Kornelii Filar, która zachwyciła wykonaniem piosenki Anny German „Tańczące Eurydyki”
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Szkoła w Mostach w trosce o środowisko
W Szkole Podstawowej w Mostach w ramach
działań projektu Erasmus+ „Ja, aktywny turysta
teraz, w przyszłości odpowiedzialny lider regionu”
przeprowadzona została szczegółowa ankieta dotycząca postaw ekologicznych oraz zrównoważonego
rozwoju. Wyniki z ankiety napawają optymizmem
choć jeszcze wiele do zrobienia.
A oto one :
• 60% ankietowanych uczniów regularnie używa
swoich toreb z materiału w supermarketach,
• 70% uczniów oszczędza energię elektryczną
w domu,
• 50%uczniów dba o oszczędne zużycie wody,
• 87% uczniów oddziela plastik, szkło i papier w domach,
• 56% wyrzuca zużyte baterie do specjalnych pojemników,
Zdecydowana większość uczniów Szkoły Podstawowej
w Mostach stwierdziła, że mieszkańcy gminy Kosakowo powinni mocniej skupiać się na nie zaśmiecaniu miejsc publicznych oraz nie marnowaniu jedzenia. Ponadto uczniowie obiecali, że będą zwracać większą uwagę na zredukowanie użycia
torebek foliowych.
Wydarzenie, które uczniowie chcieliby przeprowadzić
w szkole to sprzątanie miejsc ważnych dla naszej małej Ojczyzny tj: plaż, lasów i miejsc publicznych. Deklarują też chęć
udziału w akcji sadzenia drzew.
W szkole w ramach tegorocznych działań ekologicznych

przeprowadzono już akcję pod hasłem: „Zamień torbę
foliową na materiałową”. Uczennice ze starszych klas
pod kierunkiem nauczycieli: p. K. Bejrowskiej i p. A.
Labuddy uszyły sporą ilość ekologicznych materiałowych toreb. Podczas kiermaszu świątecznego rozeszły się jak „przysłowiowe ciepłe bułki”. Nasi uczniowie
właśnie w ten sposób chcieli zwrócić uwagę na problem nadmiernej produkcji i korzystania w życiu codziennym z plastikowych toreb.
„Zacznij od siebie” – to kolejny miniprojekt, który nasza szkoła rozpoczęła wraz z międzynarodową
ekipą krajów partnerskich Erasmus+. Aby wcielać
w codzienne życie ekologiczne postawy i zachowania,
do szkoły zakupiono pojemniki do segregacji plastiku, szkła i odpadów zmieszanych. Pojemniki stoją na
wszystkich korytarzach i szatniach szkoły. Są nie tylko estetyczne ale i dobrze oznakowane a uczniowie korzystają z nich
w należyty sposób.
Do naszych szkolnych działań dołączyli się także rodzice.
Rada Rodziców zadeklarowała się do zakupu specjalnego serca do zbierania plastikowych nakrętek. Już niedługo to wielkie
serce znajdzie się przed budynkiem naszej szkoły. Nie tylko
posłuży do kształtowania ekologicznych postaw ale pokaże
naszą chęć pomocy osobom potrzebującym.
Mamy nadzieję, że krzewiona w szkole dbałość o sprawy
środowiska zostanie przeniesiona na grunt domowy oraz społeczny w całej gminie Kosakowo.

Z ŻYCIA SOŁECTW

DĘBOGÓRZE
8 marca został zorganizowany wieczorek w Domu Kaszubskim dla Seniorów mieszkańców Dębogórza i członków Koła
Seniorów, każda pani z okazji Święta Kobiet otrzymała RÓŻĘ
która została wręczone przez Sołtysa zarazem Przewodniczącego Koła Seniorów. Został zorganizowany poczęstunek dla
wszystkich na słodko oraz owoce, Sołtys dla wszystkich obecnych zasponsorował po lampce Wina. Była puszczana muzyka
z lat 60 i 70, panowie którzy towarzyszyli naszym paniom odśpiewali STO LAT.
Sołtys, żona Sołtysa oraz pan Roman Kaleta posadzili kwiaty przy Krzyżu i donicach oraz przy Napisie DĘBOGÓRZE / parkingu od strony ulicy Pomorskiej, Domu Kaszubskim oraz przy
OBELISKU Radkie. Prace zostały wykonane społecznie, Kwiaty
zakupił Sołtys z Funduszu Sołeckiego.
Składam podziękowanie tym którzy pomagają przy pracach społecznych w celu upiększania naszego Sołectwa.

KAZIMIERZ
Sołtys Wsi Grzegorz Flatau składa podziękowania dla całej Rady Sołeckiej za pomoc i zaangażowanie w organizowaniu
wydarzeń dla mieszkańców Kazimierza. Szczególne podziękowania kieruje do Pani Jadwigi Wrzałek za wsparcie, dzielenie
się doświadczeniem i zawsze dobre słowo.
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Otwarte Halowe Mistrzostwa Gminy Kosakowo
w Biegach Sztafetowych – Kosakowo 2020
27 lutego w Kosakowie rozegrano II Otwarte Mistrzostwa
Gminy w Halowych Biegach Sztafetowych.
Do rywalizacji przystąpiło sześć 28 osobowych reprezentacji. Zgodnie z regulaminem, szkoły rywalizowały w kategoriach wiekowych: 2009, 2008, 2007 i 2006/2005 oddzielnie
chłopcy i dziewczynki. W bieżącym roku do walki o medale
stanęli lekkoatleci z Redy (SP-4), z Gdyni (SP-43 i SP 44), Dębogórza, Mostów i Pogórza. Po uroczystym otwarciu zawodów
przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogórzu, Pana Rafała
Juszczyka i fachowej rozgrzewce, uczestnicy przystąpili do
rywalizacji sportowej. Nerwowe chwile przeżywali najmłodsi
biegacze, którzy musieli jako pierwsi zmierzyć się ze sprinterskim dystansem 200 m i bezpiecznie przekazać pałeczkę koledze lub koleżance z zespołu. Czteroosobowe zespoły w kategoriach dziewcząt i chłopców bardzo sprawnie dokonywały
zmian sztafetowych, podążając sprintem w kierunku mety.
Gorący doping niezawodnych kibiców dodatkowo determinował biegaczy do maksymalnego wysiłku. Świetnie przygotowani zawodnicy z SP-4 w Redzie stanowili nie małe wyzwanie dla
lekkoatletów z Pogórza, a reprezentanci Dębogórza i Mostów
mocno deptali po piętach biegaczom ze szkół gdyńskich. Rywalizację sportową zakończyły sztafety mieszane w kategorii
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2005/2006 (dziewczyna-chłopak-dziewczyna-chłopak). Nowatorski regulamin zawodów nagradzał drużyny czekoladami
za każdy zdobyty punkt przyznawany za zajęte miejsce w poszczególnych biegach (ostatni zespół – 1 pkt, przedostatni –2
pkt... itd.). Ilość zdobytych czekolad we wszystkich kategoriach decydowała o ostatecznej pozycji zespołu w klasyfikacji
drużynowej. Pierwsze miejsce z dorobkiem 37 czekolad zdobył
zespół z Pogórza, przed zespołem z Redy – 28 czekolad i zespołem z Mostów – 15 czekolad. Trzy najlepsze szkoły w kategorii zespołowej oprócz słodkości otrzymały piękne puchary
i pamiątkowe dyplomy, laureaci medale, a wszyscy uczestnicy
imprezy smakowite jabłka. Gratulując i zapraszając już za rok,
zastępca Wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki uroczyście
zakończył zawody. Cieszy mnie postawa moich podopiecznych i chciałbym (powiedział na koniec trener Wojciech Niemkiewicz), żeby lekkoatletyka kojarzyła się z radością, a słodycz
wspomnień choćby z tych czekoladowych zawodów pozostawała na długo w pamięci uczestników. Bardzo dziękuję za
ufundowanie nagród Dyrektorowi oraz całej ekipie nauczycieli
wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Pogórzu, którzy
nie szczędzili energii, w sprawnym przeprowadzeniu zawodów.
Gratulujemy i do zobaczenia za rok.
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SPORT

Dębogórze Wybudowanie najlepsze w „Kosakowiak Cup 2020”
23 lutego w Hali Centrum Sportowego Kosakowo po raz
kolejny odbyły się Halowe Mistrzostwa Gminy Kosakowo „Kosakowiak Cup” o Puchar Sołtysa Kosakowa pod Honorowym
Patronatem Wójta Gminy Kosakowo (IV edycja). W Turnieju
wzięło udział 6 zespołów, a każdy z nich rozegrał po 5 meczów.
Końcowa Tabela:
1. Dębogórze Wybudowanie, 12 pkt., 22-9, 4-0-1
2. Mistral Pogórze, 11 pkt., 13-10, 3-2-0
3. Lider Dębogórze, 7 pkt., 10-14, 2-1-2
4. Hito Sushi, 6 pkt., 17-14, 1-3-1
5. Sołectwo Kosakowo, 4 pkt., 3-7, 1-1-3
6. Sztorm Kosakowo, 1 pkt, 3-14, 0-1-4
Drużyna z Dębogórza Wybudowania o punkt wyprzedziła
zespół z Pogórza (w ostatniej kolejce w bezpośrednim spotkaniu Mistral Pogórze wygrał 5:4, i jako jedyna drużyna zakończyła turniej bez porażki). Trzecie miejsce zajął Lider Dębogórze.
Skład drużyny Sztormu Kosakowo, z uwagi na rozgrywane
w tym samym dniu mecze kontrolne, złożony był z trenerów
i młodzieżowców Klubu. Najwięcej bramek w turnieju zdobył
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Maciej Wardziński z Hito Sushi – 9, a za najlepszego bramkarza
uznano Dominika Michalskiego z Sołectwa Kosakowo, który
też stracił najmniej bramek.
Wyniki gier: Dębogórze Wyb. – Lider Dębogórze 7:1, Mistral
Pogórze – Sztorm Kosakowo 0:0, Sołectwo Kosakowo – Hito
Sushi 0:0, Dębogórze Wybudowanie – Sztorm Kosakowo 3:0,
Lider Dębogórze – Hito Sushi 3:3, Mistral Pogórze – Sołectwo
Kosakowo 1:0, Hito Sushi – Dębogórze Wyb. 3:5, Sztorm Kosakowo – Sołectwo Kosakowo 1:2, Lider Dębogórze – Mistral Pogórze 2:3, Sołectwo Kosakowo – Dębogórze Wyb. 0:3, Hito Sushi – Mistral Pogórze 4:4, Sztorm Kosakowo – Lider Dębogórze
0:2, Dębogórze Wyb. – Mistral Pogórze 4:5, Sołectwo Kosakowo – Lider Dębogórze 1:2, Hito Sushi – Sztorm Kosakowo 7:2.
Turniej zorganizował Przewodniczący Rady Gminy Andrzej
Śliwiński oraz Radny Gminy Michał Przysiecki; Patronat Honorowy sprawował Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek. Organizatorzy dziękują sponsorom Mistrzostw: lokalnej firmie
Celstan z Kosakowa za ufundowanie statuetek i pucharów dla
zwycięzców oraz PUK PEKO Kosakowo za udostępnienia hali.
Adam Schröder
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Bieg Tropem Wilczym
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W Gminie Kosakowo uczciliśmy go na sportowo, biorąc
udział w VIII edycji (a III na terenie Gminy Kosakowo) Biegu Tropem Wilczym- Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, największego biegu pamięci na świecie (ok. 75 tys. uczestników).
Bieg zorganizowano we współpracy z Fundacją Wolność
i Demokracja, The North Event oraz Instytutem Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku, który był partnerem wydarzenia.
Bardzo dziękujemy mieszkańcom oraz gościom za to, że
poświęcili swój czas aby oddać cześć Żołnierzom podziemia
antykomunistycznego i antysowieckiego. Ludziom niezłomnej postawy, którzy oddali Polsce swoją codzienność, swoją
przyszłość, talenty i marzenia płacą przy tym najwyższą cenę
– oddając własne życie.
Tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek)
wspólny dla wszystkich organizatorów – przebiegał po ścieżce
pieszo-rowerowej Pierwoszyno-Kosakowo. Na linii startu stanęło niespełna 200 uczestników (co było Naszym rekordem)
zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych, tworząc tym samym
swoistą sztafetę pokoleń.
Dzięki współpracy z gdańskim Oddziałem Instytutu Pamięci
Narodowej, dla uczestników zostały przygotowane:
• wystawa na banerach pt. “Danuta Siedzikówna-Inka”,
• krótka lekcja historii na temat Żołnierzy Wyklętych, którą
poprowadził pracownik IPN Gdańsk, Artur Chomicz,
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•

po biegu, dla uczestników Test z wiedzy o Żołnierzach Wyklętych z nagrodami,
• bezpłatne materiały edukacyjne.
Każdy z zawodników przekraczających linię mety otrzymał
okolicznościowy medal, a także ciepły posiłek regeneracyjny
w postaci grochówki, kawę lub herbatę.
W ramach Biegu Tropem Wilczym została przeprowadzona
zbiórka krwi, która odbyła się 29 lutego. To dzięki działającemu na terenie Gminy Kosakowo, Kosakowskiemu Klubowi HDK
na czele z jego Prezesem Andrzejem Śliwińskim. Udało się zebrać 13,5 litra krwi co było wyrównaniem rekordu Kosakowskiego klubu HDK. Wydarzenie wpisywało się również w akcję
powiatowych klubów HDK „100 litrów na 100lecie zaślubin Polski z Bałtykiem” Niestety do osiągnięcia celu (zamknięcia 100
litrów) zabrakło niecałe 2 litry krwi. Bardzo dziękujemy wszystkim Honorowym Krwiodawcą którzy wzięli udział w zbiórce,
która odbyła się pod hasłem PAMIĘTAMY – POMAGAMY! Każdy
krwiodawca, który oddał krew otrzymał medal okolicznościowy z VI edycji Biegu Tropem Wilczym, a także materiały edukacyjne. Odbył się również krótki konkurs z wiedzy na temat
Żołnierzy Wyklętych.
Sponsorem nagród i materiałów edukacyjnych w obu wydarzeniach był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z Warszawy.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Gdańsk.
Medale i nagrody wręczali Wójt Gminy Kosakowo Marcin
Majek i jego zastępca Marcin Kopitzki.
Organizatorem lokalnym Biegu Tropem Wilczym była Gmina Kosakowo.
Inicjatorem i współorganizatorem wydarzenia był Radny
Gminy Kosakowo Michał Przysiecki.
Organizatorzy serdecznie dziękują za nieocenioną pomoc
pracownikom PEKO, panu Bartoszowi Bartnickiemu ze Stowarzyszenia Port Mechelinki oraz Panu Mateuszowi Szmidt
mieszkańcowi Pogórza. Podziękowania kierujemy również do
Kosakowskiego Centrum Kultury za udostępnienie pomieszczenia do wydawania pakietów startowych, Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (POPR) za zapewnienie bezpieczeństwa na trasie oraz Marcina Krauze i jego
małżonki za dokumentację fotograficzną.
Do zobaczenia za rok!

27

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

II Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych
„Moc Tańca”
29 lutego w Centrum Sportowym Kosakowo odbył się II
Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych „Moc Tańca”
zorganizowany przez Agencję Artystyczną BRAVO, Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego oraz Gminę Kosakowo. Honorowy patronat nad festiwalem objął Wójt Gminy
Kosakowo pan Marcin Majek.
Tegoroczna edycja zgromadziła około 1000 tancerzy, m.in.
z Borkowa, Bytowa, Dębogórza, Elbląga, Gdańska, Gdyni, Kartuz, Kołobrzegu, Koszalina, Lęborka, Nidzicy, Olsztyna, Pierwoszyna, Rumii, Sławna, Sopotu, Szczecina i Wejherowa. Tak
ogromna liczba zawodników spowodowała, że rywalizacja toczyła się na dwóch parkietach.
Podczas trwających 13 godzin zawodów swoje umiejętności taneczne zaprezentowali soliści, duety, mini formacje i formacje w takich stylach jak: cheerleaders, dancehall, disco,
freestyle, hip-hop, inne formy tańca, jazz dance, show dance,
taniec klasyczny i taniec współczesny, podzieleni na następujące kategorie wiekowe: do 7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 1415 lat i powyżej 15 lat.
Zmagania tancerzy oceniało profesjonalne jury w składzie:
Anna Jamiołkowska z Gdyni – instruktor tańca, finalistka
Mistrzostw Europy solo Disco Dance, sędzia Polskiej Federacji
Tańca, tancerka tańca towarzyskiego z najwyższą klasą S.
Enia Rożankowska z Bydgoszczy – choreograf, pedagog,
instruktor tańca współczesnego i dziecięcych zespołów tanecznych. Od ponad 20 lat związana z bydgoskim Pałacem
Młodzieży.
Paulina „PAULA” Szczęsnowicz z Gdańska – jedna z pierwszych tancerek Street Dance w Polsce, uczestniczka wraz
z zespołem specjalizująca się w takich stylach jak: hip hop

i house dance. W 2010 roku wraz z ekipą Enzym Crew występowała w programie TVN „Mam Talent”, z którą doszła aż do
półfinału.
Adam Łukowski z Warszawy – tancerz, choreograf teatralny, musicalowy, telewizyjny, filmowy, twórca choreografii do
filmu, teledysków, pokazów mody, koncertów, targów, programów telewizyjnych, premier filmowych.
Mikołaj Parat z Gdańska – tancerz, laureat wielu ogólnopolskich zawodów tanecznych.
Robert Jędrzejczyk z Radomia – pedagog, choreograf, sędzia I kategorii międzynarodowej, wielokrotny mistrz Polski,
mistrz świata jako tancerz i choreograf.
Każdy uczestnik zawodów otrzymał dyplom, najlepsi soliści i duety medale, a najlepsze mini formacje i formacje puchary. Wszyscy uczestnicy do 11 roku życia otrzymali medale
za udział.
Zawody obserwowała licznie zgromadzona publiczność,
która żywo reagowała na ciekawe układy choreograficzne, wysoki poziom umiejętności tanecznych zawodników oraz piękne stroje tancerzy.

Informacja dotycząca Karty Dużej Rodziny
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wysokości
opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz
wydaniem jej duplikatu, wydane na podstawie art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.z 2019 r.
poz. 1390, z póżn. zm.), od 1 marca 2020 r. wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny będzie wynosiła
9,78 zł (obecnie wynosi 9,56 zł), natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy karty wynosi 9,21 zł.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas
Ludwika Lubocka z Rewy, lat 90

Ś.P.

Hilda Maciejewska-Jakubowska
z Rewy, lat 83

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

Eugeniusz Molendowski z Kosakowa, lat 87
Marzena Wiśniewska z Pogórza, lat 58
Maria Żmuda z Mostów, lat 96

- 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
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4 marca pożegnaliśmy księdza Stanisława Ziółkowskiego (58 lat).
Nieodżałowanego proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Pierwoszynie (od sierpnia 2007 roku), duchowego przewodnika,
duszpasterza, wrażliwego człowieka, przyjaciela dla wielu z nas.

Witamy nowego Proboszcza
parafii w Pierwoszynie
11 marca, w Kurii Metropolitalnej w Gdańsku, abp Sławoj Leszek Głódź wręczył
dekret mianujący ks. kan. mgr. lic. Rafała Dettlaffa – na stanowisko nowego proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie.
Księdzu Proboszczowi składamy gratulacje oraz życzenia owocnej i pełnej
sukcesów posługi w gminie Kosakowo.

źródło gdansk.gosc.pl

13 Kosakowska Drużyna Harcerek „Chata”
im. Krystyny Krahelskiej

17 lutego 2020 roku minęło równe 7 lat, odkąd 13 Kosakowska Drużyna Harcerek „Chata” im. Krystyny Krahelskiej została powołana rozkazem do życia. Pod koniec lutego spotkałyśmy się wraz z zaproszonymi gośćmi aby świętować
nasz wspólny sukces – w końcu warto podkreślić,
że drużyna swoje sprawne działanie zawdzięcza nie
tylko harcerkom, nasza praca to efekt dobrej współpracy zarówno z rodzicami, jak i z gminą Kosakowo.
Wśród zaproszonych gości pojawił się Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, Dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury Konrad Józef Grygowski
oraz Aldona Sokołowska, zajmująca się sekcjami
artystycznymi w KCK, z którą od 2016 roku współpracujemy przy wielu gminnych wydarzeniach
i uroczystościach. Na urodzinach, które odbyły się
w Domu Kaszubskim w Dębogórzu nie zabrakło tortu, wspólnego śpiewania przy „świeczowisku” jak
i cała drużyna została obdarowana wspaniałymi prezentami, które otrzymałyśmy z rąk Pana Wójta oraz
Pana Dyrektora Kosakowskiego Centrum Kultury.
Nasze urodziny trwały do późnych godzin wieczor-
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nych. Bardzo dziękujemy za udostępnienie lokalu i pomoc przy
przygotowaniu uroczystości.
Nasze zbiórki odbywają się w soboty o godz. 10.00 w Pogórzu, Kosakowie i Mostach oraz o 15.00 w Dębogórzu. Zapraszamy wszystkie zainteresowane dziewczynki z klas IV-VIII do
udziału w zbiórkach – zawsze jest dużo śmiechu, a każda sobota to nowa dawka wiedzy i umiejętności zdobywanych w atrakcyjnych formach! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z drużynową: Paulina Blok, tel. 603-433-923.
Aktualnie z powodu sytuacji epidemiologicznej działanie
drużyny jest czasowo wstrzymane, ale to nie znaczy, że nasze
myślenie o drużynie również! Mamy już wiele fantastycznych
planów i z niecierpliwością czekamy na uspokojenie się sytuacji, aby można było je wcielić w życie. Przed nami w najbliższych miesiącach między innymi miejska gra nocna w Noc Muzeów, biwak pod namiotami przed rozpoczęciem wakacji i obóz
w Beskidzie Żywieckim pod koniec sierpnia, ale to tylko część
atrakcji, jakie niesie za sobą wstąpienie do naszej „Chaty”.
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Czy grozi nam susza?
Stoimy obecnie - zarówno w Polsce, jak i na całym świecie - w obliczu wyzwania, jakim jest
opracowanie planu kompleksowych działań, w tym dostosowanie (adaptacja) do zmian klimatu. W
ostatnich latach nasiliły się ekstremalne zjawiska, jakimi są m.in. nawalne deszcze, powodzie i susza,
co też nie omija naszego kraju. Właściwa gospodarka wodna to jeden z elementów przeciwdziałania
skutkom zmian klimatycznych.
Wyznaczona jest jasna hierarchia postępowania z wodami opadowymi. Jak najwięcej wody
powinniśmy zatrzymać w miejscu, gdzie pada, a tylko jej nadmiar - odprowadzać. Konieczny jest
więc wzrost świadomości dotyczący zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz
rozwiązania systemowe. Przykładem jest Program Rozwoju Retencji, nad którym obecnie pracuje
polski rząd, może on przyczynić się do tego, że wszyscy podejmiemy działania zmierzające do
kompleksowego, a przede wszystkim mądrego zagospodarowania wód. Program ma zwiększyć
współczynnik retencji wód w Polsce z obecnych 6,5 proc. do 15 proc., czyli ponad dwukrotnie. Plan
ma obejmować wiele elementów: budowę zbiorników retencyjnych, małej i dużej retencji, retencję
naturalną, hydroenergetykę, ale też meliorację.
Retencja to naturalne zjawisko magazynowania wody opadowej (także śniegu i lodu)
w gruncie, w zbiornikach wodnych, ciekach, lodowcach, śniegu i bagnach, co opóźnia jej odpływ
z danego terenu. Retencja staje się o tyle ważna, że w najbliższych latach przewiduje się coraz częstsze
okresy suszy na terenie naszego kraju. Od lat nie mieliśmy sytuacji, w której zima była tak ciepła
i z tak małą ilością opadów. Jeśli po wiośnie utrzyma się niski poziom opadów, Polskę może dotknąć
najsilniejsza od 50 lat susza. Ze względu na zmianę charakteru opadów, woda opadowa szybko
odpływa do rzek i nie wsiąka w wystarczającym stopniu w glebę. Ponadto w miesiącach zimowych
przynajmniej połowa naszego kraju powinna być pokryta śniegiem. Zimowe opady w istotny sposób
zasilają glebę oraz potoki i rzeki. Zarówno w ubiegłym roku, jak i w bieżącym obserwujemy
niewielkie opady śniegu, co oznacza, że już wiosną możemy mieć suszę. Do tego dochodzi coraz
wyższa temperatura, z jaką mamy do czynienia w Polsce. Upały przyspieszają odparowywanie wody
z gleby, zbiorników wodnych i roślinności.
Nasz kraj jest ubogi w wodę i to jest fakt. Analizy i badania naukowe wskazują, że aby
przeciwdziałać skutkom suszy potrzebne są skoordynowane działania wielu instytucji np. Wód
Polskich, samorządów, ministerstw, ale także nas - obywateli. Taka kooperacja już przynosi dobre
rezultaty. Startuje pro-retencyjny program skierowany dla rolników, a coraz więcej miast stosuje
wodooszczędne i proekologiczne rozwiązania. Np. w Sopocie lub Gdyni od kilku lat
dofinansowywane są projekty wykorzystywania wody deszczowej m.in. mieszkańcy mogą
otrzymywać dofinansowanie na założenie ogrodu deszczowego. Wnioski można składać w urzędzie
miasta. Z kolei rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać
się w ARiMR o dotację na inwestycję w nawadnianie gospodarstw. Obecnie takie wnioski można
składać do 20 kwietnia 2020 roku.
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