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Dbaj o zdrowie swoje i innych

„...wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo,
na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla
dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą
Konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy...”
Ustawa Rządowa, Warszawa, 3 maja 1791 r.

#zostanwdomu
Dbaj o zdrowie swoje i innych
OGŁOSZENIE
Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dostosowując się do wytycznych, informujemy, iż od dnia
22 kwietnia do odwołania
Urząd Gminy w Kosakowie zmienia dotychczasową organizację pracy:
pracownicy referatów realizujących wskazane w Ustawie czynności tj.: Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności,
ochrona środowiska, gospodarka komunalna, opieka społeczna powinny realizować obsługę interesanta w zadaniach
niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Obsługa interesanta w tych przypadkach realizowana będzie przy
pulpicie podawczym zlokalizowanym tuż przy wejściu do Urzędu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Sprawy pozostałych referatów będą załatwiane tylko poprzez kontakt telefoniczny (58) 660-43-43
lub mailowy, boi@kosakowo.pl lub po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie.
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RADA GMINY KOSAKOWO
Uchwały podjęte podczas XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 14 kwietnia 2020 r.
1. Uchwała Nr XXIX/201/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
14 kwietnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej;
2. Uchwała Nr XXIX/202/2020 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie: przedłużenia ter-

minów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych
w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19.

Przedsiębiorco – wprowadzamy zwolnienia opłat
podatku od nieruchomości
Rada Gminy Kosakowo podczas sesji w dniu 14 kwietnia
br. przedłużyła do końca września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców,
których płatność przypadała w kwietniu, maju lub czerwcu.
Kolejna ważna decyzja zapadła 23 kwietnia – rajcy zdecydowali o zwolnieniu od wskazanego podatku tych przedsiębiorców, których obejmuje całkowity zakaz prowadzenia działalności oraz, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
– Zgodnie z zapowiedziami, stawiamy kolejny krok na drodze
pomocy dla lokalnych przedsiębiorców – informuje Marcin Majek,
Wójt Gminy Kosakowo. Pierwotnie, w odpowiedzi na liczne pytania postanowiliśmy odroczyć przedsiębiorcom opłaty podatku od
nieruchomości za miesiące kwiecień, maj, czerwiec, z terminem
płatności aż do końca września bieżącego roku. 23 kwietnia, Rada
Gminy Kosakowo postanowiła zaś zwolnić od opłat za ten podatek osoby prowadzące działalność gospodarczą, które obejmuje
całkowity zakaz prowadzenia działalności oraz, których płynność

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Kosakowski samorząd od pierwszych dni narastającego kryzysu spowodowanego narodową kwarantanną, pilnie
przygląda się sytuacji oraz analizuje wprowadzanie możliwych
rozwiązań wspierających lokalnych przedsiębiorców. Gmina
Kosakowo nie pozostaje bierna na dotkliwe konsekwencje odczuwalne szczególne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Udzielane wsparcie ma na celu ratowanie kondycji
finansowej przedsiębiorstw.
W mocy jest także uchwała Rady Gminy Kosakowo, która
zezwala samorządowi odstąpienie od naliczania tzw. opłaty
prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków, w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych
w związku z COVID-19 oraz w okresie 30 dni następujących po
ich odwołaniu.
Uchwała, na mocy prawa, wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Wsparcie finansowe dla przedszkoli niepublicznych

Odpowiedź na pisma w sprawie wsparcia finansowego przedszkoli niepublicznych w okresie zawieszenia zajęć.
Szanowni Państwo,
Do Urzędu Gminy Kosakowo wpływa bardzo dużo pism od Państwa z prośbą o wsparcie finansowe przedszkoli niepublicznych. Podobnie o wsparcie w formie podwyższenia dotacji na każde dziecko proszą organy prowadzące w/w przedszkola.
W imieniu Wójta uprzejmie Państwa informuję, że Gmina w stosunku do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, nadal wypełniać będzie swoje ustawowe obowiązki związane z przekazywaniem dotacji. W okresie
zawieszenia zajęć spowodowanych koronawirusem do końca każdego miesiąca organy prowadzące otrzymywać będą
środki finansowe na każde dziecko z pominięciem warunku związanego z fizyczną obecnością ucznia w przedszkolu.
Obecnie na konta organów prowadzących placówki niepubliczne wpływa na każde dziecko dotacja w wysokości równej
75% podstawowej kwoty dotacji tj. – 580,43 zł.
W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania dzieci niepublicznemu przedszkolu (potocznie przedszkole brało udział w konkursie) na każde dziecko zostaje przekazana dotacja w wysokości 100% podstawowej kwoty
tj. – 773,91 zł.
A co z czesnym?
Najlepszym rozwiązaniem jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy organem prowadzącym i rodzicami, polegającego
na obniżce wysokości czesnego do poziomu umożliwiającego finansowania niezbędnych wydatków przedszkola. Nie można zapomnieć o tym, że w dotowanych przedszkolach nauczyciele są zatrudniani na umowę o pracę i pomimo ich zamknięcia, otrzymują wynagrodzenie.
Ponadto, organy prowadzące mogą korzystać z uprawnień tarczy antykryzysowej.
z-ca wójta Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki
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Wspieram w Gminie Kosakowo – wszystkie oferty
w jednym miejscu
Myślimy globalnie – działamy lokalnie! To recepta na przetrwanie kryzysu, który doskwiera coraz większej grupie
mieszkańców, podczas obowiązującej epidemii koronawirus. Jak poradzimy sobie w tym trudnym czasie? Będziemy
się wspierać – będziemy dzielić się informacjami o ofertach
sprzedaży, usług, pomocy sąsiedzkiej, a nawet pomożemy
zaplanować wakacje nad polskim morzem. #wspieramwgminie dla Kosakowa to pomocna dłoń i szansa na zachowanie
miejsc pracy, lokalnego biznesu, czy nawiązanie wzajemnej
współpracy choćby przy odrabianiu lekcji on-line.
Wokół nas są mieszkańcy, których już dziś dotknął kryzys,
a nie wiemy jak długo jeszcze on potrwa – mówi Marcin Majek,
Wójt Gminy Kosakowo. – Myśląc o gospodarce globalnie, działajmy lokalnie. W miarę możliwości i ograniczeń prawnych, korzystajmy z usług w naszej gminie. Zakupy róbmy w pobliskich
sklepikach, u gminnych ogrodników, rzemieślników, mechaników, fryzjerów, wytwórców, artystów. A kiedy będzie można się
już swobodnie przemieszczać, spędźmy wakacje nad polskim
morzem. Wspierajmy się wzajemnie.
https://www.facebook.com/groups/wspieramwgminie/
Pomocna do wymiany wszelkich informacji dla lokalnych
przedsiębiorców, społeczników i wszystkich mieszkańców będzie grupa Wspieram w Gminie Kosakowo, utworzona na profilu facebook. To tam mogą trafiać oferty sprzedaży, czy za-

potrzebowania na zakupy, ogłoszenia od osób poszukujących
zatrudnienia oraz pracowników, wpisy dotyczące pomocy
sąsiedzkiej w nauce czy sprawunkach, dla smakoszy jedzenie
na wynos, polecenia różnych usług, a nawet próby zaplanowania nadmorskich wakacji.
Gmina Kosakowo – wspierajmy się wzajemnie!

Wypłata świadczenia 500+ wyłącznie na konto bankowe
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i minimalizowaniem ryzyka zakażenia
koronawirusem, Biuro Polityki Społecznej przy-

pomina, iż w maju br. świadczenie 500+ będzie
wypłacane tylko i wyłącznie na konto bankowe.
Wypłaty gotówkowe nie będą realizowane.

Dbamy o czystość przestrzeni publicznej
17 oraz 23 kwietnia, blisko 100 miejsc znajdujących się
w publicznej przestrzeni gminy Kosakowo zostało odkażonych płynem dezynfekującym. Pracownicy spółki PUK-PEKO
odkazili m.in. wszystkie wiaty przystankowe, a także okolice
gminnych szkół, wejścia do budynków użyteczności publicznej oraz molo w Rewie i Mechelinkach. Pomimo trwającej narodowej kwarantanny, czystość i higiena w newralgicznych
miejscach użytku publicznego jest niezwykle istotna.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, podjęliśmy decyzję o cyklicznym odkażaniu miejsc uży-
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teczności publicznej – informuje Marcin Kopitzki, Zastępca
Wójta Gminy Kosakowo. – Pierwszą akcję przeprowadziliśmy
17 kwietnia, kolejną 23 dnia tego miesiąca, a pracownicy Spółki
PUK-PEKO odwiedzili około 100 miejsc, w tym wszystkie wiaty
przystankowe oraz okolice gminnych szkół, wejścia do budynków użyteczności publicznej oraz molo w Rewie i Mechelinkach.
Pracownicy PUK-PEKO zapewniają, że używany do dezynfekcji środek jest po pierwsze bezpieczny dla środowiska,
po drugie skuteczny – używany jest między innymi w środkach
komunikacji miejskiej.

3

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

Obowiązek gromadzenia odpadów

Od 1 stycznia 2019 roku w gminie Kosakowo realizujemy
obowiązek gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tzw. odpady
BIO kuchenne). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady BIO obowiązkowo
należy gromadzić w brązowych pojemnikach lub segregować
do przydomowych kompostowników. Wytwarzane odpady BIO
selekcjonujemy już w naszych kuchniach do małych pojemników wyposażonych w woreczki biodegradowalne o pojemności 8 litrów. Tak zapełnione woreczki wrzucamy do dużego
pojemnika zewnętrznego na odpady BIO w kolorze brązowym.
Woreczki biodegradowalne są dostarczane przez firmę odbierającą odpady. Ilość worków powinna być wystarczająca na
sprawne funkcjonowanie systemu przez cały rok. Jest to 150
szt. na gospodarstwo domowe co daje nam średnio 2,9 worka
tygodniowo. Posiadanie małego pojemnika nie wyklucza konieczności posiadania pojemnika do gromadzenia odpadów
BIO. Istnieje możliwość gromadzenia odpadów BIO wspólnie
z sąsiadami do jednego pojemnika. Jednakże odpowiedzialność za selekcjonowanie niezgodne z regulaminem w tym
przypadku również jest wspólna. W przypadku kiedy w pojemniku do gromadzenia odpadów znajdują się odpady problemo-

we lub inne odpady nie objęte usługą, np. odpady budowlane,
zmieszane, Wykonawca nie odbiera tych odpadów przekazując do Referatu ds. Ochrony Środowiska informacje o nieregulaminowym segregowaniu odpadów. W takim wypadku
odbiór odpadów następuje w następnym terminie wynikającym z harmonogramu po usunięciu z pojemnika odpadów niewłaściwych przez Właściciela nieruchomości. W przypadku,
gdy odpady BIO znajdują się poza pojemnikiem lub w workach
obok pojemnika Firma realizująca usługę nie będzie odbierać
tych odpadów oraz poinformuje o tym fakcie Urząd Gminy Kosakowo. Zasady segregacji pozostałych frakcji odpadów (tworzyw sztucznych z metalem, papieru i szkła, odpadów zielonych)
pozostają bez zmian.
Co wrzucamy?
• resztki żywności
pochodzenia roślinnego
• przetwory mączne: makarony,
pierogi, pizza, pieczywo
• przeterminowane słodycze
• skorupki jaj
• fusy po kawie i herbacie

Podpis elektroniczny – aby nie wychodzić z domu

Urząd Gminy Kosakowo przypomina:
Z wykorzystaniem profilu zaufanego, bankowości internetowej lub podpisu elektronicznego, przygotowany wniosek możesz zaimportować do CEIDG i podpisać elektronicznie, bez konieczności wizyty w urzędzie.
Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w następujący
sposób:
1. Osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę Urzędzie Gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek). Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on
-line w CEIDG a następnie wydrukować i udać się do Urzędu
Gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony
wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni.
Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym.
2. Listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza).
3. (ZALECANE) Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.biznes.gov.pl, www.ceidg.gov.pl).
System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy
na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu
elektronicznego powinien być:
• opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad
przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
• albo podpisany profilem zaufanym ePUAP
Profil Zaufany to zestaw danych w postaci elektronicznej podpisanych przez osobę potwierdzającą, oraz jednoznacznie identyfikujących osobę posiadającą konto na
ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej). Zakładając konto na ePUAP tworzony jest profil użyt-
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kownika, który po złożeniu wniosku i potwierdzeniu w Punkcie
Potwierdzania staje się Profilem Zaufanym.
Użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość
podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną
do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis
elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest
bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
Zmiana danych Profilu Zaufanego przez użytkownika powoduje jego unieważnienie.
Profil Zaufany w większości kontaktów z administracją
publiczną zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil Zaufany
nie zastępuje takiego podpisu np. przy podpisywaniu umów
cywilno-prawnych lub w innych sytuacjach, w których przepis
szczegółowy wymaga innego sposobu uwierzytelnienia.
Aby uzyskać Profil Zaufany należy: zarejestrować się
na stronie www.pz.gov.pl.
Po wypełnieniu pól wymaganych do rejestracji i podaniu kodu autoryzacji, który zostanie wysłany smsem wniosek o Profil Zaufany wyśle się automatycznie.
Należy go następnie potwierdzić w wybranym przez siebie
punkcie potwierdzającym.
Więcej informacji na stronie Elektronicznej Platformie
Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl oraz www.
pz.gov.pl
Centrum Pomocy CEIDG
Obawiasz się, że nie dasz rady samodzielnie wypełnić
wniosku CEIDG? Możesz zrobić to z konsultantem. Wystarczy,
że skorzystasz z Centrum Pomocy CEIDG.
1. Zadzwoń do Centrum Pomocy CEIDG: tel.: 801 055 088 lub
22 765 67 32
2. Wypełnij wniosek z konsultantem
Nr 5/2020
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Pomagamy tym, którzy nie mogą wyjść z domu

Ogłoszony w kraju stan epidemii wniósł do życia wielu
Polaków szereg ograniczeń, których powinniśmy rygorystycznie przestrzegać szanując prawo, ale także siebie nawzajem. Wójt gminy Kosakowo, wraz z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej przy aktywnym wsparciu Straży Gminnej
opracował system wsparcia dla mieszkańców, którzy w obawie o własne zdrowie, z powodu posiadanych niepełnosprawności, podeszłego wieku lub niemożności uzyskania
pomocy ze strony najbliższych, nie mogą samodzielnie zrobić zakupów spożywczych czy lekarstw. Pomoc trafi także
do wszystkich mieszkańców, którzy odbywają obowiązkową kwarantannę domową.
– Przede wszystkim zachęcam, aby jak największa liczba
naszych mieszkańców przyłączyła się do akcji #zostanwdomu – apeluje Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – To ważne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, ale także wyraz
olbrzymiej odpowiedzialności, w dobie kryzysu, którego doświadczamy z powodu pandemii koronowirusa. Szczególną troską i wsparciem chcemy w tym czasie otoczyć osoby starsze,
samotne, z niepełnosprawnościami, a także nie posiadające
dachu nad głową. Razem z kosakowskim GOPS, przy zaangażowaniu Straży Gminnej możemy zaoferować wyręczanie przy
robieniu zakupów. Nie pozwolimy, aby ktoś w potrzebie pozostał
bez podstawowych środków do życia.
Kto może skorzystać z pomocy kosakowskiego samorządu?
O pomoc mogą zwracać się osoby, które z powodu posiadanych ograniczeń nie mogą, lub nie chcą opuszczać domów.
To przede wszystkim osoby samotne w podeszłym wieku, posiadające niepełnosprawności, obawiające się o własne zdrowie z powodu niskiej odporności lub innych chorób.
Na czym polegała będzie pomoc?
Zespół pracowników z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Gminnej zrobi zakupy w imieniu potrzebują-

cych takiej pomocy osób. Przygotowaną listę podstawowych
artykułów spożywczych, higienicznych czy leków należy spisać na kartce, przygotować odpowiednią ilość gotówki i skontaktować się telefonicznie z GOPS w Kosakowie pod numerami telefonów: 797 098 918 lub 797 099 394 (w godzinach pracy
ośrodka). Pod wskazany adres zgłosi się zespół, odbierze listę
wraz z gotówką, a zakupione towary, paragon oraz resztę
przekazanej kwoty dostarczy w sposób bezpieczny, nie narażając nikogo na ryzyko osobistego, bliskiego kontaktu.
Pamiętać należy, aby lista zakupów ograniczała się
do produktów pierwszej potrzeby, ale podczas telefonicznej
rozmowy, można przedyskutować, co kupić, z jakim terminem trwałości i w jakiej ilości zapasów.
Pomocą zostają objęte także wszystkie osoby kierowane
na obowiązkową domową kwarantannę.
GOPS w Kosakowie będzie uczestniczył w procedurach
związanych z zabezpieczeniem tych osób w żywność. W tym
wypadku zaangażowane będą Powiatowy Sanepid, pomoc
społeczna, OSP, Policja, WOT oraz Bank Żywności.

Pomagamy Służbie Zdrowia

Do przychodni NZOZ w Kosakowie trafiły gogle
ochronne, a w późniejszym czasie także inny sprzęt
zabezpieczający personel medyczny i pacjentów
z gminy Kosakowo przed zakażeniem koronawirusem – informuje Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – W trzech gdyńskich karetkach pogotowia
jeżdżą już drukarki, które są zespolone z medycznym
sprzętem i służą ratownikom do prowadzenia pierwszej diagnozy pacjentów.
Dla szpitala w Pucku pomoc finansowa będzie odpowiedzią
na zgłoszone potrzeby. – W dobie kryzysu, w czasie światowej
pandemii nie wahamy się dzielić z potrzebującymi placówkami
Nr 5/2020

zdrowia. Niech to będzie skromny wyraz podziękowania za wysiłek medyków troszczących się o nasze
zdrowie – mówi Wójt Marcin Majek.
Pomoc w zakupach sprzętu, wsparcie finansowe placówek służby zdrowia a także otwartość
na wszelkie inne prośby, to przejaw odpowiedzialności za zdrowie wszystkich mieszkańców.
Dodatkowym elementem działań kosakowskiego
samorządu w okresie stanu epidemii jest szeroko
prowadzona profilaktyka zachowań, które mają nas uchronić
przed zagrożeniem zakażenia koronawirusem. Przede wszystkim apelujemy – #zostanwdomu!!!
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#zarażajOdpowiedzialnością

W dniach 2-10 kwietnia w Kosakowie, w ramach akcji #zarażajOdpowiedzialnością, odbyła się zbiórka najpotrzebniejszych artykułów dla Szpitala Puckiego. W Wielką Sobotę
dary zostały dostarczone do placówki, wspierając naszych
medyków w walce z COVID 19. Zostaliśmy bardzo serdecznie
przyjęci przez personel szpitala pełniący dyżur. W imieniu
mieszkańców Gminy Kosakowo i wszystkich darczyńców
wspierających zbiórkę, złożyliśmy świąteczne życzenia
i przekazaliśmy zebrane artykuły.
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz Poszukiwawczemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, Stowarzyszeniu Port Mechelinki, Trefl SA, Perffarma, Kołu Naukowemu e-Biznesu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, za wsparcie
i podzielenie się dobrem! Bez Was nie byłoby to możliwe!
Dzięki Waszym WIELKIM SERCOM, podczas zbiórki dla
Szpitala w Pucku w Gminie Kosakowo zebrano: 80 maseczek, 620 przyłbic, 60 opakowań probiotyku, 10 litrów płynu
do dezynfekcji, 1000 rękawiczek lateksowych jednorazowych,
160 ochraniaczy na buty, 34 kremy do rąk, 232 metry ręcznika
papierowego, 43 opakowania chusteczek antybakteryjnych
i nawilżanych, 7 aerozoli do dezynfekcji, 4 mydła, 2 płyny do
podłóg, 9 litrów płynu Domestos, 323 litry wody mineralnej,
42 litry soków, 18 opakowań herbaty, 28 opakowań kawy, 42
czekolady, 145 batonów i wafelków, 4 kilogramy innych ciastek

i słodyczy, 8 rolek papieru toaletowego, 340 długopisów, 1700
kubeczków jednorazowych, 230 słomek do napojów, sztućce
i naczynia jednorazowe.
Innymi słowy: Gmina Kosakowo – Warto tu być!!
Organizatorami zbiórki byli: Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo Andrzej Śliwiński, Radny Gminy Kosakowo Michał
Przysiecki oraz Mateusz Szmidt (Rada Sołecka Pogórze).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje i pomaga
Ostatni miesiąc upłynął w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie pod znakiem wsparcia rzeczowego oraz
szeroko rozumianej dobrej współpracy. Chcielibyśmy wyrazić
uznanie i słowa podziękowań za niesioną nam pomoc na wiele
różnych sposobów. Doceniamy niezwykłe zaangażowanie i starania wszystkich darczyńców zarówno tych, którzy poświęcili
własne siły i cenny prywatny czas oraz tym, którzy pomimo natłoku pracy, wykazują się ogromnym zaangażowaniem by nas
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wspierać w działaniach. Każda forma wsparcia w obecnej nowej i trudnej dla wszystkich sytuacji jest na miarę złota.
Kierownik i pracownicy GOPS kierują wszystkim zaangażowanym w pomaganie wielkie wyrazy uznania i podziękowania.
Dziękuję:
Włodarzom Gminy Kosakowo oraz pracownikom Urzędu
Gminy Kosakowo za przekazanie znacznej ilości maseczek
ochronnych dla podopiecznych ośrodka, maseczek i rękawi-
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czek dla pracowników ośrodka, wspieranie w działaniach, wysłuchanie „od ręki”, pomoc w rozwiązywaniu problemów, tworzeniu rozwiązań i wyrozumiałość. Szczególne podziękowania
kieruję również do Straży Gminnej, która przejęła z rąk GOPS
obowiązek dostarczania przesyłek do Urzędu Pocztowego
i służy nam pomocą m.in. w robieniu zakupów i dostarczaniu
ich potrzebującym oraz rozprowadzaniu maseczek ochronnych dla naszych klientów,
Ponadto wyrazy wdzięczności kieruję do:
• Komisariatu Policji w Kosakowie, który przy ograniczonej liczbie zatrudnionej kadry, w tym trudnym czasie, zawsze jest w gotowości i nigdy nie odmawia nam pomocy.
W szczególności dziękuję Komendantowi – podkom. Marcinowi Wittbrodtowi, który wykazuje się ogromnym zaangażowaniem i współpracą ukierunkowaną na pomoc
i wsparcie rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty,
dzielnicowym: asp. szt. Sławomirowi Chyła i st. asp. Arkadiuszowi Kupczakowi, którzy mają bezpośredni kontakt
z tymi rodzinami oraz Pani Edycie Pek, która zawsze życzliwie nas przyjmuje.
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie, z Komendantem
Michałem Kuligiem na czele, którzy pomogli w rozładunku
dostawy żywności z Banku Żywności i deklarują chęć dalszej pomocy, m.in. w dystrybucji żywności.
• Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej – 7 Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, w tym szer. Marii Stacheckiej
za pomoc w dystrybucji paczek żywnościowych dla osób
wskazanych przez pracowników GOPS Kosakowo, w tym
w szczególności dla osób samotnych, niepełnosprawnych
i innych szczególnie narażonych na zakażenie się.
• Dziękuję również zespołowi kurateli, w tym Bartoszowi
Czubajowi, który oprócz działań związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych, angażuje się w pomoc na rzecz potrzebujących pomocy mieszkańców naszej
gminy, w tym za pomoc w pozyskaniu wsparcia w postaci
ciepłych posiłków.
• Adwokatowi Tomaszowi Sierosławskiemu za wiele godzin
pracy (bez dodatkowego wynagrodzenia) związanej ze
wsparciem prawnym GOPSu w Kosakowie.
Najbardziej jednak chylę czoła i dziękuję społeczności lokalnej, która postanowiła nam pomóc.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, które zupełnie bezinteresownie pokazują swoje złote serca i z własnej
woli poświęcają wolny czas. Kieruję wyrazy uznania dla ich
wielkiego trudu, zaangażowania i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W szczególności dziękuję za przekazanie
maseczek ochronnych:
• Akademii Marynarki Wojennej z mieszkańcem naszej gminy
na czele – Panem Bogdanem Szturomskim za podarowanie
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220 maseczek ochronnych, które zabezpieczają zarówno
pracowników, jak i podopiecznych ośrodka oraz za włączenie się do akcji pozyskiwania komputerów do nauki zdalnej.
• Pani Asi Domańskiej z Mafika Art, która zaopatrza niemalże całą gminę, w tym pracowników ośrodka w maseczki
ochronne,
• Pani Kasi Dawidziuk za maseczki ochronne dla pracowników GOPS, które dzięki wszytemu usztywnieniu można idealnie dopasować do kształtu twarzy.
• Dziękuję również darczyńcom – osobom prywatnym, którzy nie pozostali obojętni na apel GOPS-u dot. akcji pozyskiwania komputerów do nauki zdalnej dla dzieci naszych
podopiecznych. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy 3 laptopy, które trafiły do najbardziej potrzebujących dzieci, które
uczą się w szkołach poza naszą gminą.
• Oficynie Gdynia mieszczącej się w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 18/2a (http://przytoki.pl/) za bezpłatne przekazanie 30 zup dla potrzebujących mieszkańców gminy.
Wyrazy uznania dla lokalnych przedsiębiorców i społeczników. Podziękowania dla tych, którzy bezpośrednio kierowali
chęć niesienia pomocy w rozmaitych formach oraz dla tych,
którzy swoim działaniem odciążają nas w pomocy osobom potrzebującym nie zdając sobie nawet z tego sprawy…
Dzięki pomocy Was wszystkich najbardziej potrzebujący
mieszkańcy naszej gminy mogą uzyskać pomoc w wielu dziedzinach. Wspieracie ich za pośrednictwem GOPS lub bezpośrednio, bez angażowania jakichkolwiek służb. Również dzięki
Wam każdego dnia, każda z nas, idzie do pracy z poczuciem bezpieczeństwa i wiarą na lepsze jutro. Jesteśmy dumne z tego, że
tak wiele osób nas wspiera. Nasza praca nigdy nie była łatwa,
a teraz musimy się zmobilizować jeszcze bardziej. Dajemy radę.
Cały czas działamy, a wasze gesty dodają nam siły.
„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ
wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”
Małgorzata Borek, Kierownik GOPS w Kosakowie
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40 komputerów trafiło do uczniów z gminy Kosakowo

Od 25 marca szkoły prowadzą zdalne nauczanie, a e-learning jest obowiązkowy dla każdego ucznia. Nauka w domu
jest jednym z najważniejszych rozwiązań w czasie epidemii,
które pozwala na utrzymanie izolacji i ochronę przed zachorowaniem na COVID-19. Jeszcze w kwietniu gminne szkoły
przekazały najbardziej potrzebującym rodzinom 40 komputerów, które gmina Kosakowo zakupiła ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.
– Tuż po uruchomieniu przez Ministerstwo Cyfryzacji środków unijnych za zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli, natychmiast wystąpiliśmy o dotację w kwocie ponad 70 tysięcy złotych
– informuje Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Te środki
pozwoliły na zakup 40 komputerów do nauki zdalnej dla uczniów
z gminnych szkół, a sprzęt otrzymały w pierwszej kolejności rodziny wielodzietne. W ten sposób ułatwiamy naukę dzieciom
i młodzieży, zależy nam, aby jeden komputer mogły używać najwyżej dwie osoby.
Do każdego z zakupionych komputerów, ze środków wła-

snych zakupiliśmy ponadto, w zestawach, torby i myszki – uzupełnia Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo.
– Dzięki temu uczniom łatwiej będzie korzystać z programów
edukacyjnych i stron internetowych, a sam sprzęt będzie lepiej
chroniony, np. podczas przenoszenia.
W pierwszej kolejności zakupione komputery trafiły do dyrektorów szkół, którzy przekazali sprzęt w ręce najbardziej
potrzebujących. Szkoły dbają równocześnie, aby zdalne lekcje
były jak najciekawsze i prowadzone w możliwie najlepiej przystępny sposób.
Do akcji wspierania uczniów w e-learningu włączył się
także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
http://gops.kosakowo.com/potrzebne-laptopy-dla-dzieci/
Każdy, kto ma w domu zbędny komputer w dobrym stanie technicznym, z systemem operacyjnym Windows7 – Windows10, może go przekazać za pośrednictwem GOPS do rodzin, których dzieci nie posiadają wystarczającej ilości sprzętu
komputerowego, do nauki w domu.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Bezpłatna porada psychologa – na wszelki wypadek
Być może przytłacza Cię atmosfera, której wszyscy doświadczamy w obliczu zagrożenia koronawirusem. Czujesz,
że tracisz siłę i motywację w czasie, kiedy najlepiej zostać
w domu i nigdzie się nie poruszać. Masz kłopoty
z narastającą agresją, której rozładowanie dotknąć może rodzinę i najbliższych. Szukasz rozwiązania za pomocą używek?
Z takimi i nie tylko takimi problemami
nie musisz zostać sama/sam!
Możesz skorzystać z bezpłatnej porady psychologa, który stanie obok Ciebie przed ścianą kłopotów
i poradzi – na wszelki wypadek.
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Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie: 58 620-82-02; 797-098-918; 797-099-394 (w godzinach pracy ośrodka), albo napisz: gops@kosakowo.pl
Pracownicy GOPS przekażą dane kontaktowe
psychologowi, który zadzwoni do każdej z potrzebujących wsparcia osób.
Możesz także skorzystać z nowej infolinii organizowanej przez WOT, która działa całodobowo i pomaga reagować na kryzys, w czasie stanu zagrożenia
epidemicznego: 800 100 102
https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/492129/infolinia-wsparcia-psychologicznego
Nr 5/2020
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Osobne podziękowania dla pracowników GOPS

Kierownik GOPS dziękuje również swoim pracownikom za
zdwojone w tym czasie zaangażowanie w pomaganie. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej to osoby, które zaraz
po służbie zdrowia i służbach mundurowych, z racji wykonywanych obowiązków służbowych, narażają siebie i swoje rodziny na zarażenie się koronawirusem. Bez względu na to każda
pracownica GOPS w Kosakowie jest w pełni świadoma i wyraża
gotowość do służby i pomocy na rzecz podopiecznych niezależnie od sytuacji. Robiły to zawsze, a w tym szczególnym okresie, robią to ze zdwojoną siłą. Załoga GOPS to kobiety – córki,
żony, matki, które tak samo jak Państwo, mają swoje obowiązki
domowe, dzieci, z którymi po pracy realizują obowiązek zdalnego nauczania, żony, które w swoich domach gotują, sprzątają i wykonują wszystkie czynności związane z prowadzeniem
gospodarstwa domowego, to córki i synowe, które pomagają
starszym, schorowanym rodzicom i teściom we wszystkich

czynnościach, by nie angażować do tego innych służb. To
kobiety, które każdego dnia wykonują pracę wymagającą nie
tylko wysokich kwalifikacji, ale
przede wszystkim odpowiednich predyspozycji. Praca, jaką
wykonują jest jedną z tych, które są w największym stopniu
narażone na wypalenie zawodowe, przeciążenie psychiczne, czy stałe napięcia związane
z pracą. Dlatego jestem bardzo
im wdzięczna za wszystko co
robią i dumna, że mogę z nimi
pracować.

Z okazji jubileuszu 30-lecia działalności jednostki pragnę złożyć wszystkim
pracownikom ośrodka, zarówno obecnym, jak i byłym, wyrazy najwyższego uznania
za trud włożony w dotychczasową pracę. Gratuluję wszystkim Państwu tak oddanej
pracy na rzecz mieszkańców Gminy Kosakowo i życzę wielu dalszych sukcesów
oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo

Pozyskujemy dotacje na gminne inwestycje

Dużą szansę na dofinansowanie ze środków europejskich
uzyskał projekt budowy skweru w Dębogórzu. PLGR pozytywnie oceniło wniosek Gminy Kosakowo i przyznało na realizację tego zadania 300 tys. zł. Czekamy teraz na decyzję Urzędu Marszałkowskiego. W ramach inwestycji planowane jest
stworzenie nowego terenu rekreacyjnego w Dębogórzu wraz z
małą architekturą oraz fragmentami chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Pomorskiej.
Kolejny wniosek gminy Kosakowo, dotyczący budowy parkingu w Rewie przy ulicy Morskiej także został pozytywnie
zaopiniowany przez PLGR. Projektowany parking został pozytywnie oceniony a kwota dofinansowania to 152 253,05 zł. W
ramach projektu powstanie ponad 40 miejsc parkingowych,
miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych.

Nr 5/2020
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

2 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Flagi. To jedno
z najmłodszych świąt państwowych – zostało ustanowione
uchwałą Sejmu w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej
tożsamości oraz symbolach narodowych. Polska flaga oficjalnie została uznana za taki symbol w 1919 r., po latach zaborów
w rok po uzyskaniu przez Polskę Niepodległości.
W tym roku niestety sytuacja epidemiologiczna w jakiej
się znaleźliśmy, nie pozwala nam organizować wielu ciekawych wydarzeń, które wpisały się już na stałe w kalendarz
Kosakowskiego Centrum Kultury. Święto Flagi - 2 maja, przemarsz miłośników tej narodowej uroczystości brzegiem morza
zakończony piknikiem, to jedno z takich obchodów, do których
chętnie wracamy myślami i wspomnieniami. Ten wyjątkowy
biało-czerwony spacer został w naszych sercach na bardzo
długo, mimo a może właśnie z powodu niesprzyjającej pogody
jaka była w ubiegłym roku. Po wędrówce relaksowaliśmy się na
wspólnie przygotowanym pikniku. Można było skosztować domowego ciasta i swojskiego chleba ze smalcem. Dzięki uprzejmości pana Michała Przysieckiego uczestnicy wykonali pamiątkowe torby ekologiczne z motywem patriotycznym. Były
też dodatkowe upominki dla wszystkich uczestników ufundowane przez Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek, IPN oddział w Gdańsku, Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo, ZKP
o/Dębogórze-Kosakowo oraz Kosakowskie Centrum Kultury.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się
w to przedsięwzięcie jeszcze raz bardzo dziękujemy i mamy
ogromną nadzieję, że za rok powtórzymy obchody tego niezwykle wyjątkowego święta.

...Jak dobrze znasz swoich bliskich? 🤔  A może tak zabawa pt. Jak dobrze się znamy...? 😉🧑👨🦱👩 W tej grze nie
ma przegranych, bowiem największą nagrodą jest poznanie
się lepiej ☺
Mamy dla Was nie lada gratkę do pobrania z naszej strony❗
„Jak dobrze się znamy”❓ to zabawa dla całej rodziny.
Wszystko co macie zrobić to:
• wejść na materiały do pobrania: kulturakosakowo.pl/
materialy-do-pobrania-2
• przygotować 2 pojemniczki, coś do pisania dla każdego
gracza
• bawić się super☺
Powodzenia i Milej Zabawy!
Na stronie kulturakosakowo.pl w zakładce materiały do
pobrania regularnie będą ukazywać się pomysły na umilenie czasu podczas tzw. „kwarntanny”. Zachęcamy do zaglądania i korzystania z propozycji jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Regulaminy konkursów oraz inne informacje
o naszej działalności znajdą państwo również na stronie
kulturakosakowo.naszbip.pl.

Robert Gondek on-line 7.04.2020 na stronie:
https://www.facebook.com/pg/kulturakosakowo

7 kwietnia Kosakowskie Centrum Kultury zorganizowało już
po raz drugi spotkanie z cyklu „LUDZIE Z PASJĄ” którego bohaterem był znany podróżnik i pasjonata Afryki - Robert Gondek.
Twórca projektu „W drodze na najwyższe szczyty Afryki” miał
na celu zdobycie najwyższych szczytów i miejsc w każdym afrykańskim kraju. Podczas transmisji na żywo na portalu facebook podróżnik z nieukrywaną przyjemnością opowiadał o swojej
pasji podróżniczej, o Afryce, afrykańskich górach i przyrodzie.
Sam mówi: „...zachwycam się rozgwieżdżonym niebem, śpię
na dachach, brodzę w błocie i przedzieram się przez gęsty las
równikowy, przyglądam się gorylom, ślizgam się na oblodzonych skałach…”. Mówił również bardzo ciekawie o własnych
przeżyciach: ”...na Mount Meru czekaliśmy na wschód słońca
z widokiem na najwyższy szczyt Afryki. Spacerowaliśmy po
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kolorowych Górach Księżycowych w Ugandzie, a w towarzystwie uzbrojonych żołnierzy weszliśmy na najwyższy szczyt
Rwandy. Niejednokrotnie wyruszaliśmy na wielodniowy trekking, jednym z nich były piękne etiopskie góry Semien. Kiedyś też nocą weszliśmy na najwyższą górę Maroka, a w gęstej
mgle zdobyliśmy Mount Cameroon – najwyższy szczyt Kamerunu. Tak różne są góry w Afryce i ich niepowtarzalny klimat.
Wśród nich było siedem szczytów o wysokości przekraczającej
4000 m n.p.m. m.in. Tanzanii (Kilimandżaro – 5895 m n.p.m.),
Kenii (Mount Kenya – 5199 m n.p.m.), Ugandy/Demokratycznej Republiki Konga (Rwenzori – 5109 m n.p.m), Rwandy (Karisimbi – 4507 m n.p.m.), Etiopii (Ras Dashen – 4543 m n.p.m.).
Nie wychodząc z domu mogliśmy przenieść się do miejsc egzotycznych, ciekawych ale i bardzo niebezpiecznych, dzięki
Nr 5/2020
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opowieściom podróżnika można było odwiedzić co najmniej
kilkanaście afrykańskich krajów takich jak: Tanzania, Kenia,
Uganda, Zambia i wiele innych, a także zobaczyć dziesiątki
zachwycających zdjęć z podróży oraz usłyszeć o różnych zabawnych zdarzeniach np.: ...na wierzchołku etiopskiego czterotysięcznika Ras Daszan spotykam sprzedawcę coli, która
jest tańsza niż na lotnisku…”. Oprócz opowieści o tym jak różne
są góry, podróżnik opowiadał jak w Rwandzie odwiedził goryle górskie, w Gabonie mandryle i goryle nizinne, w Ugandzie
szympansy, a w Etiopii dżelady. Robert Gondek pokazał mnóstwo zdjęć z przepiękną afrykańską przyrodą. Na których wielobarwne egzotyczne ptaki, słonie, hipopotamy czy antylopy
były nie lada ucztą dla wszystkich miłośników przyrody i egzotyki.
Robert Gondek to na pewno człowiek, który jest oddany
swojej podróżniczej pasji i zapewne posiadł umiejętność zarażania ją innych. Jest też przykładem, że w życiu każdy może
wszystko to ile chce osiągnąć, zależy tylko od niego samego.
Należy również wspomnieć, że podróżnik jest laureatem
wielu nagród i wyróżnień m.in.
• 2015 r. Festiwal Podróżniczy w Poznaniu – wyróżnienie za
najlepszą prezentację podróżniczą pt. „Gabon, Sao Tome
– góry, goryle, szympansy, mandryle” oraz nagroda publiczności
• 2016 r. Festiwal Podróżniczy „Kolos”- wyróżnienie w kat.
Wyczyn Roku 2016
• 2018 i 2019 roku otrzymałem pierwsze nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Perły Polskiej Przyrody”
Podróżnik przygotował dla osób oglądających live o Afryce
nagrodę – niespodziankę, książkę autorską pt. „W drodze na
najwyższe szczyty Afryki” dla tej osoby, która prawidłowo odpowie na pytanie: ile jest krajów w Afryce?
Konkurs został rozstrzygnięty na facebooku, ale tutaj również prezentujemy prawidłową odpowiedź i laureata.
Zgodnie z obietnicą ogłaszamy wyniki konkursu ogłoszonego 7 kwietnia 2020 roku podczas spotkania podróżniczego
z Robertem Gondkiem.
Na kontynencie afrykańskim znajdują się 54 kraje uznawane jako kraje afrykańskie. Oczywiście niektórzy do tej liczby
dołączają również Somaliland, czy Saharę Zachodnią. Jednak
nie są one oficjalnie uznawane przez wszystkich jako oddziel-
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ne kraje afrykańskie. Są również terytoria zależne w różny
sposób od innych krajów, takie jak na przykład: Reunion, Majotta, Ceuta czy Melilla. Ich również nie uznaje się jako oddzielne afrykańskie kraje.
Wśród kilku odpowiedzi, tej prawidłowej i najszybszej
udzieliła Pani Anna Czoska, której gorąco gratulujemy.
Chcieliśmy również podziękować wszystkim pozostałym
uczestnikom konkursu oraz spotkania on-line.
Mamy nadzieję, że nasz pomysł na organizację spotkania
on-line przypadł Państwu do gustu.
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Każdy z nas może zmienić świat
Czteroodcinkowe wideo-warsztaty dla dzieci w wieku 4–10
lat oraz ich rodziców.
Zapraszamy na cykl warsztatów edukacyjnych, których
głównym tematem jest poznanie i ratowanie pszczół miodnych oraz ekologia. Wciąż za mało wiemy
o tych niezwykle pracowitych owadach
zapylających, którym zawdzięczamy tak
wiele i bez których świat wyglądać będzie jak jałowa pustynia.
Dla współczesnego człowieka rozmowy na temat pszczół i owadów zapylających powinny być wstępem do masowych działań na rzecz ocalenia tych,
dzięki którym nasza planeta funkcjonuje.
Globalne zagrożenie wyginięcia zapylających to bardzo realny problem nas
wszystkich. Nic nas nie może usprawiedliwić – z powodu niewiedzy na temat
skali problemu, bierności i konsumpcji.
Nadszedł czas na działania w przestrzeniach domowych i lokalnych, w małych
ojczyznach, aby w łatwy i skuteczny sposób przyczynić się do ocalenia nas samych. Ziemia jest za mocno eksploatowana, jedzenie jest marnowane i jest go
coraz mniej. Ratujmy pszczoły!
Poprzez warsztaty chcemy pokazać,
co każdy może zrobić sam lub z rodziną, z klasą albo ze szkołą na rzecz ratowania przyrody i zapylających. Poznacie tajniki
budowania hotelików dla owadów, robienia lalek-pszczół z ma-

teriałów, jakie zalegają w domu, nauczycie się grać i komponować na nietypowych instrumentach, a także śpiewać piosenki o pszczołach, poznacie lalkowych bohaterów pewnej bajki.
Każde dziecko będzie mogło stanąć również do konkursu i wygrać atrakcyjne nagrody.
Najważniejsze jest niesienie pomocy
innym! – a jak jeszcze można się przy tym
czegoś nauczyć i dobrze bawić, to chyba
nie trzeba nikogo namawiać?!:)
Terminy emisji wideo-warsztatów publikowanych na fb Kosakowskiego Centrum Kultury:
19 kwietnia
26 kwietnia
3 maja
10 maja
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 20 maja, w Światowy Dzień
Pszczół.
Produkcja: Kosakowskie Centrum Kultury i Fundacja Pomysłodalnia
Koncepcja i scenariusz: Magdalena Olszewska
Zdjęcia i montaż: Konstanty Kajtoch
Prowadzenie zajęć muzycznych: Hanna
Łubieńska
W materiałach wykorzystano zapis z wizyty w pasiece
w Rumi oraz materiały ze spektaklu „Mała Oj-czy-zna” wyprodukowanego przez Fundację Pomysłodalnia (malaojczyzna.
pomyslodalnia.pl)

W podróży wspomnień z Janem Pawłem II
z okazji 100 urodzin Papieża Polaka
W podróży wspomnień z Janem Pawłem II z okazji 100
urodzin Papieża Polaka–Pielgrzyma. „Jeszcze będzie pięknie
mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty bo masz do przejścia całe życie”
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18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, przyszły Papież Jan Paweł II, który swoim świadectwem życia po 9 latach od śmierci w 2005 roku został ogłoszony świętym. Często nazywany Papieżem Pielgrzymem ze względu na swoje
umiłowanie do podróży i spotkań z wiernymi na całym świecie.
Jan Paweł II to człowiek, która jak nikt inny przyczynił się
do tego kim i w jakiej Polsce możemy teraz żyć. Jego walka
o Polskę w trudnych czasach komunizmu i zniewolenia Narodu Polskiego przyniosła mu przydomek Papieża Polaka.
W związku z 100 rocznicą urodzin Jana Pawła II, która dokładnie przypada 18 maja 2020 r., Kosakowskie Centrum
Kultury zaprasza do wspólnej sentymentalnej podróży.
Serdecznie zachęcamy Państwa abyście podzielili się swoimi
wspomnieniami dotyczącymi postaci JPII. Jesteśmy przekonani, że wśród Was są osoby, które miały okazję osobiście
spotkać Jana Pawła II lub są w posiadaniu pamiątek, którymi
chcieliby się podzielić. Zapraszamy do wysyłania zdjęć ukazujących pamiątki (wspomnienia, zdjęcia, obrazy itp.) wszystko to co pokazuje, iż Papież Polak jest w naszych sercach.
Wszystkie nadesłane przez Państwa fotografie i filmy, posłużą do stworzenia wyjątkowego albumu, który będziemy mogli podziwiać na stronie Kosakowskiego Centrum Kultury.
Regulamin „100 rocznica urodzin Jana Pawła II” zamieszczony jest
na stronie BIP KCK: kulturakosakowo.naszbip.pl/regulaminy.
Nr 5/2020
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Noc Muzeów w Kosakowskim Centrum Kultury –
wspomnień czar „Ludzie z pasją”
18 maja 2019 r w Pierwoszynie miało miejsce wydarzenie
pod nazwą Noc Muzeów. Była to impreza organizowana z okazji Dnia Muzealnika a obchodzona we wszystkich instytucjach
kulturalnych takich jak muzea, galerie ,biblioteki oraz domy
kultury. Tego wieczoru właśnie nasza placówka zamieniła się
w muzeum przepełnione wspaniałymi kolekcjami, które to
przez wiele lat z ogromnym poświęceniem i oddaniem zbierali mieszkańcy naszej gminy. To właśnie dzięki nim, mogliśmy
podziwiać i nacieszyć oko wspaniałymi okazami. Wśród niezliczonej ilości przedmiotów, przybyli goście mieli okazję podziwiać między innymi przepiękną kolekcję aniołów, kogutów,
medalionów, pamiątek z podróży, kapeluszy czy samochodzików. Wśród wystawionych eksponatów nie zabrakło również szeroko pojętego rękodzieła, począwszy od gobelinów,
poprzez haft krzyżykowy jak i przepiękne prace w drewnie
czy z plasteliny. Na podziwianą
wystawę składały się również
prace ozdobne z dziedziny biżuterii jak i dekoracji wnętrz. Noc
Muzeów pod nazwą Ludzie z Pasją nie mogła odbyć się bez pasjonatów muzyki i śpiewu. W tę
wyjątkową noc mieliśmy okazję
posłuchać wspaniałych występów wokalnych. Zwieńczeniem
nocy , był pokaz filmu pt. „ Rupieciarze”, w którym przedstawione zostały sylwetki czterech
osób – założycieli mini skansenów na ziemi kaszubskiej oraz
pokaz sztuki bitewnej w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej
Grodu Dębogórze. Na najmłodszych odwiedzających nasze
„muzeum” przygotowane zostały
warsztaty kreatywne z tworzenia średniowiecznych pamiętników i kronik.
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W tym roku, miała odbyć się 2 edycja Nocy Muzeów pt.
„ Powrót do przeszłości”. Niestety obecna sytuacja zmusiła nas do przeniesienia akcji do sieci. Zapraszamy Was serdecznie 16 maja do odwiedzenia FB Kosakowskiego Centrum
Kultury, gdzie przygotowaliśmy dla Was aktywności w formie zabaw, quizów i filmików. Zachęcamy do wspólnego
spędzenia tego wieczoru z nami.
Mamy nadzieję, że nasze wirtualne muzeum wypełni się
Waszą aktywnością i pomysłowością. Wasza pozytywna energia spłynie do nas w ten piękny, wieczór muzealnika. Zapraszamy wszystkich miłośników historii, wspomnień i tęsknoty
za tym co było….
„Szanujmy wspomnienia, szanujmy ich treść, nauczmy się
je cenić….”
Do zobaczenia na FB Kosakowskiego Centrum Kultury 16
maja.
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KOSAKOWSKI KLUB SENIORA

Seniorze – pozostań AKTYWNY również w domu

Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Seniorów
Nie dajmy się nabrać oszustom
z gminy Kosakowo rewska siedziba przy ul. Morskiej 56 poW trudnym czasie epidemii zwracamy się do wszystkich
zostaje wciąż nieczynna do odwołania, odwołane są również Seniorów z naszej gminy o szczególną troskę o własne bezwszystkie zajęcia senioralne na terenie gminy, niemniej jednak pieczeństwo - nie tylko zdrowotne, ale i materialne. NIE DAJna gminnej podstronie senioralnej https://gminakosakowo.pl/ MY SIĘ NABRAĆ ŻADNYM OSZUSTOM! Niektórzy oszuści
seniorzy/ można znaleźć Państwa ulubione zajęcia w wersji dzwonią do osób starszych podając się fałszywie za policję
online, m.in. ważne bieżące informacje – także z zakresu pro- i informują, że sprawdzą czy pozostają Państwo w swoich
filaktyki przeciwwirusowej i przepisów prawnych, zajęcia ję- domach. Proszę nie otwierać żadnym podejrzanym osobom
zykowe, z gimnastyki umysłu, hobbistyczne – kąciki muzyczny, drzwi.
rozrywkowy, poetycki, szachowy.
To, że ktoś jest w grupie ryzyka w związku z epidemią koW ten sposób, nie opuszczając naszych domostw, nie ronawirusa, nie oznacza, że jest objęty kwarantanną.
stracimy jednocześnie okazji do aktywności różnego rodzaju
Przypomnijmy, że kwarantanna w Polsce w związku z epii przećwiczenia naszych umysłów.
demią koronawirusa nakładana jest przez państwowego
Nie dajemy się wirusowi! Trenujmy nasze ciała i umysły powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego jako
ZAKAŻENI
NA POMORZU
w domowym zaciszu! Bądźmy wciąż aktywni!
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które miały
styczność
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Seniorzy,
dzwońcie do nas!
Nasz telefon: 58 326 87 34
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Zbiórka odpadów WIELKOGABARYTYWYCH
ODBIÓR ODPADÓW WIELKO

Z TERENU GMINY KO

Zbiórka odpadów WIELKOGABARYTYWYCH na terenie
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
gminy Kosakowo odbywa się co 3 miesiące. Odpady należy
00
wystawić przed posesję do godziny 7 w dniu odbioru lub
Z TERENU GMINY KOSAKOWO
07 WRZEŚNIA 2019 RO
dzień wcześniej.
Można wystawić:
6 CZERWCA
2020
ROKU –KOSAKOWOSOBOTA
(REWA;
MOSTY;
ZŁOTE PIAS
Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany,
(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI;
armaturę łazienkową, lustra, małe AGD, ramy okienne, drzwi,
KAZIMIERZ, MECHELINKI)
14 WRZEŚNIA 2019 RO
lampy, karnisze, kanistry oraz opony z07
samochodów
osoboWRZEŚNIA 2019 ROKU
- SOBOTA
20
CZERWCA
2020
ROKU
SOBOTA
wych.
(POGÓRZE;–SUCHY
DWÓR; DĘBOGÓ
(REWA;
MOSTY;
KOSAKOWOZŁOTE
PIASKI;
KAZIMIERZ,MECHELINKI)
(POGÓRZE;
SUCHY
DWÓR;
Duży sprzęt RTV i AGD (powyżej 20 kg) nie jest odbierany
w ramach zbiórki! odbierany jest na indywidualne zgłoszenia
DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE)
21 WRZEŚNIA 2019 ROK
z domów i mieszkań przez Komunalny14
Związek
Gmin „Dolina2019 ROKU - SOBOTA
WRZEŚNIA
28
CZERWCA
2020
ROKU
– SOBOTA
Redy i Chylonki” przyjmowanie zgłoszeń tel. 58 624-66-11
(PIERWOSZYNO;
KOSAKOWO
(POGÓRZE;
SUCHY
DWÓR;
DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE)
(PIERWOSZYNO;
KOSAKOWO;
DĘBOGÓRZE)
Elementy samochodów wycofanych z użytku oraz zużyte
części aut nie mogą trafić na wysypisko odpadów. Nie będą
Do odpadów wielkogabarytowych
Do zaliczamy:
odpadów wielkogabarytow
również odbierane od mieszkańców w21
ramach
zbiórki odpa-2019 ROKU – SOBOTA
WRZEŚNIA
dów wielkogabarytowych! Takie części powinny trafić do sta(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE)
cji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do
ich zbiórki.
Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać do
zbiórDo punktu
odpadów
wielkogabarytowych zaliczamy:
Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazien
ki odpadów niebezpiecznych (PZON) w Kosakowie przy
karnisze, kanistry + op
ul. Chrzanowskiego 44 (teren Przedsiębiorstwa Usług
00
Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.) od poniedziałku do piątku 15 +
1800, sobota 900-1500:
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny
Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny,
baterie
i akuSzafy, kanapy,
tapczany,
fotele, krzesła, stoły,
dywany,
armaturaSzafy,
łazienkowa,
lustra,
małe AGD,
ramykrzesła,
okienne,stoły,
drzwi,dywany,
lampy,
kanapy,
tapczany,
fotele,
mulatory, termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,
karnisze, kanistry + opony
armatura łazienkowa, lustra, małe AGD, ramy okienne,
środki ochrony roślin i owadobójcze, farby, oleje, lakiery, rozdrzwi, lampy, karnisze, kanistry + opony
puszczalniki (puste opakowania nie są przyjmowane).
00
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ę
Odpady
należy
wystawić
do
godziny
7
w dniu odbioru lub dzień wcześniej!
Przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane lekarOdpady należy wystawić przed posesję
stwa oraz zużyte baterie można oddać w placówkach, których
do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!
adresy znajdują się na stronie www.kzg.pl

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z TERENU GMINY KOSAKOWO

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

Ś.P.

Ważniejsze telefony:
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
tel. 606 731 674;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami gimnazjalnymi – dyrektor Rafał
Juszczyk, tel. 58 679 23 90;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk, tel. 58 665 76 30;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu – dyrektor Halina Foltynowicz,
tel. 58 679 13 25;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor Anna Szymborska,
tel. 58 679 13 21;
- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – dyrektor Anna
Paturej, tel. 58 735 46 56;
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo – prezes Danuta
Tocke, tel. 691 747 775;
- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes Hildegarda Skurczyńska;
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” – prezes Antoni Wica, tel. 608 276 893;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” Andrzej Zawadzki,
tel. 888 095 035

Remigiusz Modzelewski z Pogórza, lat 50
Stefan Śliwiński z Pierwoszyna, lat 80
Irena Ciołek z Mostów, lat 72
Edmund Brzeziński z Mechelinek, lat 71
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – prezes Wojciech
Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkolenia Janusz
Frąckowiak, tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – prezes Marek Kunc,
tel. 600 192 252.
Telefony alarmowe:
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Kosakowo 698 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy Kosakowo 58 660
43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie 679 13 97/674 53 91
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. 58 625 47 47
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 507 159 482
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni – 261 263 783
985 Ratownictwo Morskie, 997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie
Ratunkowe

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Ewelina Paszke (Red. Naczelny), Michał Rusak (Sekr. Redakcji)
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Jak zagospodarować wody opadowe i roztopowe?
Rozmowa z Tadeuszem Wiśniewskim, Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
Jakie są regulacje prawne w zakresie wód opadowych i roztopowych?
Podstawowa regulacja dot. tych wód wynika z
nowej ustawy Prawo wodne.
Wody opadowe i roztopowe utraciły dotychczasowy status ścieków. Ponadto zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej, z
której ścieki kierowane są do oczyszczalni, (również z oczyszczalni przydomowej) jest niedozwolone.
Mogłoby to bowiem skutkować jej przeciążeniem lub awarią. Niezgodne z prawem jest również (co
jest bardzo istotne) odprowadzanie deszczówki na działkę sąsiada lub kształtowanie spadku terenu
w taki sposób, aby woda spływała w stronę jego posesji bądź na ulicę.
Jakie mamy zatem rozwiązania do wyboru dotyczące odprowadzania deszczówki?
W przypadku budynków jednorodzinnych lub budynków, dla których nie ma możliwości
przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, zaleca się odprowadzenie wód opadowych na własny
teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.
Jak to zrobić? Od czego zacząć?
Przeciętnie przyjmuje się, że z dachu o powierzchni 120 m² w ciągu deszczu trwającego 20 minut
można zebrać ok. 360 l wody. Warto ją wykorzystać, chociażby do podlewania ogrodu. Takie
rozwiązanie jest nie tylko ekologiczne, ale także bardzo oszczędne – wykorzystując deszczówkę,
będziemy mniej płacić za wodę dostarczaną z wodociągu. Aby korzystać z deszczówki, wystarczy
ustawić zbiornik przy rurze spustowej i połączyć go z nią. Zbiornik może mieć objętość od kilkuset
do nawet kilku tysięcy litrów, przy czym największe zbiorniki są przeznaczone do montażu pod
ziemią. Jeśli myślimy poważnie o wykorzystywaniu wody deszczowej, możemy zasilać nią nie tylko
ogród, ale także wykonać specjalną instalację, dzięki której jej zapasy gromadzone w zbiorniku
posłużą choćby do spłukiwania wody w toalecie. Takie rozwiązania stosuje się już w
nowobudowanych budynkach wielorodzinnych.
Widać, że prawidłowe gospodarowanie wodą daje nam wiele korzyści.
Zgadza się. Poza tym, trzeba zawsze patrzeć na sprawę kompleksowo. Dlatego też potrzebna jest
współpraca wielu instytucji w dziedzinie zagospodarowania wód deszczowych. Potrzebujemy takich
specjalistów jak: urbaniści, architekci, specjaliści od infrastruktury technicznej i kwestii prawnych.
Jednym z instrumentów może być rozważne gospodarowanie przestrzenne naszych miast i gmin,
nakazujące mieszkańcom zachowywać obszary powierzchniowo czynne (obszary malej retencji, jak
ogrody deszczowe, ażurowe płyty, rowy itp.) czy likwidacja nielegalnych podłączeń deszczówki do
kanalizacji ściekowej.
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